
ROMfiNIA
JUDETUL ALBA
coMttNA sArucet
PRIMAR

D ISPOZITIA
Nr. 3 / 2021

privind convocarca C.L. Sdncel tn gedinld extraordinard cu convocare ',de tndatd', pentru
data de 06,01. 2021

Primarul comunei Sincel, judetul Alba;
Avdnd in vedere:

- prevederile art.133 alin (2) lit."a" din OUG 5712079 privind Codul administrativ, potrivit cdruia Consiliul
local se poate intruni giin gedinte extraordinare la convocarea primarului;

ln temeiul art.t33 alin.(t) ,ale art.134 alin (1) lit."a" ,coroborat cu art 134 alin.(5)gi ale art.135 alinl-4 9i ale
art. 196 alin.t lit."b" 9iale art.197 alin.(1)din O.U.G. nr.57l2OL9 privind Coduladministrativ;

DISPUN:

Art. 1. Se convoacd Consiliul local al comunei SAncel , in 5edinld extraordinara cu convocare "de indatd,, in
data de 06.01.2020 ora 15:30, in Sala Micd a Ciminului cultural 56ncel , din ,Sdncel , str.M.Eminescu nr.49, pentru
dezbaterea proiectelor de hotd16re inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispozilie.

Afl, 2. Materialele inscrise pe ordinea de zi, respectiv Proiectele de hoti16re, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate 5i celelalte documente de prezentare gi motivare sunt puse la dispozilia consilierilor in
format letricincep6nd cu data de 05,01.202L,de cdtre secretarulcomuneisdncel. Consilierii localiau posibilitatea
de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotd16re.

Art. 3. Proiectele de hotdrdre 5i referatele de aprobare ale acestora au fost inaintate de cdtre secretarul
comunei spre avizare:

a) Comisiei de specialitate nr.la Consiliului local Sdncel
b) Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local SAncel
c) Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local S6ncel

Comisiile de specialitate a Consiliului local au obliga[ia de a transmite secretarului comunei avizele cu privire la
adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectelor pdnd cel maitArziuin dimineala zileiin care se va desfd5ura
gedinla de consiliu.

Art. 4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispozilie, va fi adus la cunogtinla publicd prin afigare la sediul
gi pe pagina de internet a instituliei www.primariasancel.ro de cdtre d-na Ciungan Roxana-Alina, av6nd funclia de
cons.juridic in cadrul Compartimentului juridic.

Art.S. Prezenta dispozitie va fi comunicatd prin grija secretarului comunei 56ncel:- lnstitutieiprefectului-JudetulAlba
- Primarului comunei S6ncel;
- Consilierilor locali ai comunei 56ncel
- 1 exemplar la dosarul de gedinli
- 1 exemplar la dosarul de dispozilii

Art.6.-(1)impotriva prezentului act administrativ, persoana care se considerd vdtdmatd intr-un drept al sdu sau
intr-un interes legitim poate formula pl6ngere prealabild la Primarul com. S6ncel,ln termen de 30 de zile de la data
comunicdrii.

(2) Prezentul act administrativ poate fi contestat la secfia de contencios administrativ a Tribunalului in termen de 6 luni
de la data comunic[rii rtrspunsului la pldngerea prealabilI depus[, conform Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare.

Sdncel, la 05.01.2021
PRI

Contra

Frat

Secretar gen
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Anexi la Dispozilia nr. 3 din O5.O1.2O2I

pentrusedtnta",r,,",r,:::ff:,u,:,::?:yi:?fi{u-o,,datadeo6.ot.2o2t

l.Proiect de hotirdre privind ategerea pregedintelui de sedinl5;

2.Proiect de hotardre privind aprobarea ordinei de zi ;

3'Proiect de hotH16re privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul anilorprecedenti pentru acoperirea temporara a golului de .uru fior.nii'oin decalajul intreveniturile si cheltuielile al sectiunii-de functiSnare.in unrrl[;;i;i-p.ntru acoperireadefinitiv5 a deficitului sectiunii de dezvoltare. ' '

+'' Proiect de hot5r6re privind aprobarea executiei bugetare la sf6rsitul anului 2020

il:jl't" 
de hotarare privind validarea Disp.331/2 L.tz,zozo prin care s-a rectificat bugetut

Iniliato r : Fr atila I li e-primar

Comuna Sflncel, data 0i,01,2021

Contrasemneazi
Secretar
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REFERAT
Privind convocarea Consiliului local in sedinta "de indata" in luna ianuarie 2021

Subsemnata Teglas Szabo Ana-Diana , consilier in cadrul

compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei S6ncel, vd aducem al cunostinfa faptul c[ datoritd faptului ca bugetul pentru

anul 2021 nu a fost aprobat , avem nevoie de aprobarea fondurilor bdneqti necesare

funclion[rii instituliei , cum ar fi fondurile necesare achitErii salariilor pentru angaialii

institu{iei, achitarea unor facturi de utilitdli ,etc.
In conformitate cu prevederile art.58 alin.9l) lit."c" din L.21312006

privind finanlele publice locale , excedentul rezultat la incheierea exerciliului bugetar pe

tele dou6 sec{iuni se raporteaza in exerciliul financiar urmltor pentru acoperirea

definitivd a eventualelor deficite ale secliunilor de func[ionare gi dezvoltare, dupd caz.

Av6nd in vedere faptul cd data de 8 a fiec6rei luni este data stabilitd

pentru plata salariilor abgajaJilor , qi datoritd faptului cd nu avem fonduri disponibile din

incas6ri in anul 2021, v[ rog sd convocali Consiliul local al comunei Sdncel in gedin{6 de

indatd pentru a aproba acoperirea definitiv[ din execedentul inregistrat la data de

3I.12.2020 , a deficitelor la sectiunile de dezvoltare gi funclionare , cu sumele necesare

functiondrii instituliei pdna la aprobarea bugetului local al comunei S6ncel.

Men{iondm cd execedentul inregistrat la finele anului 20 este de

732.431,67lei.
V[ mul{umesc.

,ABIL

Ana-Diana

COMP. BUGET-FINANTE
/__8_f,r2J_2021


