HOTĂRÂREA NR. 69

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11.727 din 08 mai 2020, întocmit de iniţiatorul
proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate nr.l1.729 din 08.05.2020 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 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanţele publice locale ;
Conform Decretului 19512020, privind instituirea stării de urgenţă şi art.9 alin.(l) din OUG
29/2020, privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) şi
alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.l96 alin.(1), lit.a),
CONSILIUL

LOCA~ A~ ORAŞULUI SINAIA
HOTARAŞTE:

ART.I Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel:
A. BUGET LOCAL
1. VENITURI :
a) Cote defalcate din impozitul pe profit(04.02.01)
b) Venituri din dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi
societăţile cu capital majoritar de stat (30.08.03)
II. CHELTUIELI:
Cap.S1 "AUTORITĂŢI PUBLICE"
Titlul VII Alte transferuri
Titlul XIX Plăţi efectuate în anii precedenţi ţi recuperate în anul curent
(85.01.01.)
Cap.74 "PROTECTIA MEDIULUI"
Titlul XIII Active nefinaciare (71.01.30)
Platforma supraterană pentru colectarea selectivă a deşeurilor
(71.01.30)
Cap.70 "SERV.DEZV. ŞI LOCUINŢE"
Titlul XIII Active fianaciare (71.01.01)
Studii şi proiecte
Cap.84 "TRANSPORTURI"
Titlul XIV Active fianaciare (72.01.01)
Majorare capital social se Transport Urban Sinaia SRL

907.000 lei
-22.000 lei
929.000 lei
907.000 lei
O lei
1.240 lei
-1.240 lei
42.000 lei
42.000 lei

-35.000 lei
-35.000 lei
900.000 lei
900.000 lei

F. BUGET DE VENITURII PROPRII SI SUBVENTII
5.000 lei

1. VENITURI :
Venituri din donaţii şi sponsorizări

5.000 lei
5.000 lei

II. CHELTUIELI:
Cap.66 "SĂNPT ATE"
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si Servicii
Titlul XIX PLăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
Curent (85.01.01.)

5.000 lei
26.150 lei
5.000 lei

ART.2. - Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse
Umane din cadrul Primariei Oraş Sinaia.
Sinaia, 29 mai 2020

1 ex.
l ex.
1 ex.
1 ex.

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

