
HOTĂRÂREA NR. 35

Privind rectifica rea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7860 din 12 martie 2020 întocmit de
iniţiatorul proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate nr. 7861 din 12.03.2020 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 2020;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.5712019 privind Codul administrativ, art 129,

alin.(l) şi alin.(2) lit.b), coroborat cu art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin. (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ARAŞTE:

ART.1. - Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, astfel:

A. BUGET LOCAL

1.VENITURI: 173.000 lei
a) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 173.000 lei

finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate (42.16.02)

II. CHELTUIELI: 173.000 lei

Cap.66 "SĂNĂTATE" 190.000 lei
Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30
Reparaţie capitala-reabilitare clădire spaţiu spălătorie cu 190.000 lei
asigurarea functionalităţii şi dotarea cu aparatură specifică
din care :180.000 lei DSP si 10.000 cofinanţare buget local
Cap.70 "SERV.DEZV.ŞI LOCUINŢE" -17.000 lei
Titlul XIII Active ne financiare 71.01.30 Studii si proiecte -17.000 lei

B. BUGET DE VENITURII PROPRII SI SUBVENŢII - SURSA F

1.VENITURI : 5.000 lei
a) Venituri din donaţii şi sponsorizări(37.10.01) 5.000 lei

II. CHELTUIELI: 5.000 lei
Cap.66" SĂNĂTATE" 5.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 5.000 lei



PREŞEDINTE D MNEAZĂ,
GENERAL

ULESCU

ART.2. - Aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 12.713.560 lei, înregistrat
la 31.12.2019 pentru finanţarea urmatoarelor obiective de investitii: Construire Spital Oraş
Sinaia 6.787.560 lei; Studii şi proiecte 2.526.000 lei; Reparaţii capitale străzi 2.000.000 lei şi
Hale metalice garaj auto 1.400.000 lei .

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse
Umane din cadrul Primariei Oraş Sinaia.

Sinaia, 20 martie 2020

1 ex. Prefectul Jud. Prahova
1 ex. Primarul oraşului Sinaia
1 ex. Serviciul Buget si Resurse Umane
1 ex. Spitalul orăşenesc Sinaia
1 ex. se va afisa pe site-ul propriu


