
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
  
Nr.49/22.11.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
pentru aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din 

comuna Sinca, judetul Brasov 
 

Consiliul Local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinară în data 
17.12.2021; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr. 7344/22.11.2021 a primarului 
comunei, precum şi raportul de specialitate intocmit de Scoala Gimnaziala 
Gheorghe Sincai inregistrat sub nr. 7348/22.11.2021, privind aprobarea bugetului 
necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov;  
            În baza prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare si H.C.L. Sinca nr. 17 din 
29.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 
2022-2024; 

   În temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit d) coroborat cu alin. 7, lit a), art. 139,  
alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrative; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art. 1. Se aprobă bugetul aferent achizitionarii de cadouri pentru copiii din 
comuna Sinca, judetul Brasov (prescolari, elevi din scolile din comuna, colindatori, 
copiii participanti la serbarile de iarna din comuna Sinca) in valoare totala de 
15.000 lei.  
            Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează 
primarul  comunei Sinca si Biroul financiar contabil. 

 
 
 
 
                                INITIATOR 
                                 PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL 
                     BARLEZ VICTOR                             GALEA CRINA MARIA 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

  
Nr. 7344/22.11.2021 

 
REFERATUL DE APROBARE 

pentru aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din 
comuna Sinca, judetul Brasov 

 
 

Cu ocazia sarbatorilor de iarna vor avea loc  activitati culturale si artistice 
cu elevii scolilor si gradinitelor din comuna. Fiecare participant va fi premiat cu un 
cadou de la “Mos Craciun”. 

Suma necesara pentru organizarea acestor serbarii din acest an este de 
15.000 lei. Cadourile vor consta din dulciuri, fructe si alte produse specifice 
sarbatorilor de iarna. 
   Consiliul local poate sprijini financiar actiuni, fapt pentru care cu ocazia 
sarbatorilor de iarna propun alocarea sumei de 15.000 lei in vederea organizarii 
serbarilor.  
 
 Fata de cele aratate mai sus, pentru a veni in sprijinul organizarii acestui 
eveniment propun alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Comunei 
Sinca, in vederea procurarii de cadouri pentru prescolari, elevi din scolile din 
comuna, colindatori, copiii participanti la serbarile de iarna din comuna Sinca. 

Plata se va asigura din prevederile existente in bugetul local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021. 

 
          Propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre sus amintit in sedinta 
ordinara din luna noiembrie  pentru o buna desfasurare a acestei activitati. 

 
PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 
 

 
 

 

 
                                                  


