
HOTĂRÂREA NR. 127

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind rectifica rea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Având in vedere expunerea de motive nr. 19.727 din 08 iulie 2019, întocmită de iniţiatorul
proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate nr.19.728 din 08.07.2019 prin care Serviciul
Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia,
propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a consiliului Local;

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale modificată si
completată;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b) si alin. (4) lit. a) coroborat cu art. 139, alin.
(3), lit. a) şi art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTARAŞTE:

ART.I Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel:

A.BUGET LOCAL

1. VENITURI : 1.226.700 lei
a) Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07) 1.000.000 lei
b) Subvenţii primite de BL pentru planuri 26.700 lei
reg.urbanism( 42.02.05)
c) Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau 200.000 lei
asociere pentru secţiunea de dezvoltare (43.02.39.02)

II. CHELTUIELI: 1.226.700 lei

Cap.66 »SĂNĂ TATE « 1.120.000 lei
Titlul XIII Active nefinanciare 1.120.000 lei

Construire Spital orăşensc Sinaia(71.01.30) - 897.000 lei
Achizţionare două aparate de ventilaţie mecanică (71.01.02)-
178.000 lei
Achizitionare 5 paturi ATI (71.01.02)- 45.000 lei
Cap.70» LOCUINŢE,SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ « 26.700 lei

Titlul XIII Active ne financiare 71.01.30 26.700 lei
Studii si proiecte-(P UG oraş Sinaia)
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Titlul XIII Active ne financiare 71.01.02
Echipamente rutiere
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80.000 lei

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse
Umane din cadrul Primariei Oraş Sinaia.

l ex. Prefect
1 ex. Primar
l ex. Serviciul Buget
l ex. Se va afisa pe site-ul propriu
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