
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Loc. ŞincaVeche, nr.314, com. Sinca, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

HOTARAREA NR. 2 DIN 07.01.2021 
 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe anul  2021 
 

 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în sedinta  extraordinara, la data de 07.01.2022; 

            Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 8/03.01.2022 si  raportul de 

specialitate al biroului financiar contabil nr. 9/03.01.2022 prin care se propune validarea Dispozitiei 

primarului comunei Sinca nr. 625 / 23.12.2021 si rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

             Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

           Avand in vedere adresa primita de la D.G.R.F.P. Brasov nr. 15528/22.12.2021 prin care se 

comunica suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 

2021,  cod indicator 11.02.06 cu suma de 510 mii lei, pentru plata unor cheltuieli curente si de capital, in 

trimestrul IV, Hotărârea Guvernului nr. 1264/20.12.2021  privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale si H.C.L. Sinca nr. 17 din 29.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2021 si estimarile pentru anii 2022-2024, 
          Tinand cont de prevederile, art. 82. alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare si de Dispozitia primarului comunei Sinca nr. 625 / 

23.12.2021de rectificare a bugetului local pe anul  2021, 

          In temeiul prevederilor din art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a), art. 139, alin. 3, lit. a), 

art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1 -  Se aprobă validarea Dispozitiei primarului comunei Sinca nr. 625 / 23.12.2021 de 

 Rectificare a bugetului local pe anul  2021conform anexei 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sinca si de Biroul financiar - 

contabil . 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA                             SECRETAR GENERAL 

                             CRACIUN ADRIAN                                                GALEA CRINA MARIA 

 

Prezentahotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 
- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. D.G.R.F.P. Brasov.; 

- 1 ex. Trezoreria  Fagaras; 

- 1 ex. Birou financiar contabil.; 

 



ROMANIA 
JUDETUL BRA1;,0V 
COMUNA �INCA 

$INCA VECHE, STR.PRINCIPALA. NR.314 
Tel. +40-0268-24530 I; Fax +40-0268-245555, primaria_sinca@yahoo.com 

PRIMAR Dispozitia nr. 625/23.12.2021 

DISPOZITIE 
privind modificarea bugetului local al Comunei �inca pe anul 2021 

Primarul comunei Sinca, judetul Bra�ov, 
Vazand referatul contabilului comunei $inca nr. 8285/23 .12.2021 privind modificarea bugetului 

local al comunei $inca pe anul 2021 si adresa primita de la D.G.R.F.P. Brasov nr. 15528/22.12.202 l 
prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru anul 2021, cod indicator 11.02.06 cu suma de 510 mii lei, pentru plata unor cheltuieli curente si 
de capital, in trimestrul IV, 

A vand in vedere prevederile Hotarari i Guvernului nr. 1264/20.12.2021 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, 
pentru unele unitati administrativ-teritoriale, prevederilor art. 19, alin (2), art. 20, alin. (1 ), lit. c), art. 
82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile �i completarile ulterioare si 
ale Legii 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021 si H.C.L. Sinca nr. 17 din 29.04.2021 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024, 

In baza art. 155, alin. (I), lit. c) coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 196, alin. I, lit. b), art. 197, 
alin. (1) si alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

DISPUNE: 

Art. 1 Se modifica bugetul local al Comunei Sinca pe anul 2021 conform anexei la prezenta 
dispozitie. 

Art. 2 Modificarile la bugetul local pe anul 2021, potrivit prezentei dispozitii sunt supuse 
validarii Consiliului Local Sinca la prima sedinta. 

Art. 3 Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate in termenele 
prevazute de lege. 

PRIMAR 
BARLEZ VICTOR 

DIFUZARE: 

1anc1ar - co, 
F.P. Brasov.; 

l ex. Trezo ria Fagaras; 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA ARIA 

INIȚIATOR, PRIMAR SECRETAR GENERAL
BÂRLEZ VICTOR GALEA CRINA MARIA

ANEXA  NR. 1 LA HCL SINCA NR. 2 DIN 07.01.2022



Nr. 

crt. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Anexa la dispozitia primarului comunei �inca nr. 625/23.12.2021 

Cod indicator 
Denumire 

indicator 

1 2 

00.01.02 TOTAL 

VENITURI 

00.01.02 TOTAL 

VENITURI SF 

11.02.06 Sume defalcate 

din TVA ptr. 

echilibrare 

50.02 - Total Total cheltuieli 

50.02- SF Total cheltuieli 

SF 

84.02 Transporturi 

20.02 Reparatii 

curente 

84.02.03 Transport rutier 

84.02.03.01 Drumuri $i poduri. 

84.02.03.02 Transport in comun 

84.02.03.03 Strazi 

- mii lei -

Plan initial lnfluenta 
Plan 

rectificat 

3 4 s 

7.174,55 510,00 7.684,55 

5.363,05 510,00 5.873,05 

429,00 510,00 939,00 

CHELTUIELI 

9.727,45 510,00 10.237,45 

5.363,05 510,00 5.873,05 

2.627,55 510,00 3.137,55 

406,65 510,00 916,65 

2.627,55 510,00 3.137,55 

106,65 0,00 106,65 

63,00 0,00 63,00 

2.457,90 510,00 2.967,90 

SECRETAR GENERAL, 
GALEA CRI 

r 
MARIA

Trim 4 

rectificat 

6 

2.599,20 

1.973,40 

613,00 

2.599,20 

1.973,40 

1.055,80 

580,00 

1.055,80 

0,00 

15,00 

1040,80 

PRIMAR,
BÂRLEZ VICTOR
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