
HoTAnARBA NR.t4o

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2020

Avdnd in vodere referatul de aprobare m.24767 din 16 septembrie 2020, intocmit de
iniliatorul proiectului de hotdr6re qi raportul de specialitate nr. 24769 din 16 septembrie 2020 pfin
care Serviciul Buget qi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului
Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2020;

Ydzdnd avizttl comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraqului Sinaia ;

inbazalegii nr.5/2020 abugetului de stat pe anul 2020;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modific6rile qi completSrile ulterioa.re ;

In temeiul Ordonanfei de urgen]I m.5712019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(l) qi
alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3),lit. a) si art.l96 alin.(l),lit.a),

CONSILruL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTAnA$rE:

ART. l. - Aprob6 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel:
A. BUGET LOCAL

VENITURI:
a) . Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

(11.02.06);
b) Venituri din dividende de la spcietdfile qi companiile nalionale qi

societdfile cu capital majoritar de stat (30.08.03) ;

c) Sume primite de UE in contul plalilor efectuate in anul curent
(48.02.01.01);

d) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
suslinerii proiectelor finantate din fd. externe nerumb.(42.02.69)

e) Planuri si regulamente de urbanism (42.05.00

11.359.300Iei
734.000lei

2.464.900Lei

5.530.000 lei

2.600.000lei

30.400lei
II. CHELTUIELI:

Cap.SI "AUTORITATI PUBLICE"
Titlul XIII Active nefinanciare

'e IT Primaria Sinaict

100.000 tei
100.000 lei

Cap.67,,CULTURA, RECREERE RELIGIE,,
Titlul XIII Active nefinanciare
Achizitie si montai locuri de ii si mobilier urban

200.000lei
200.000lei

Cap.70 "LOCUINTE SERVICII $I DE,ZY. PUBLIC
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIII Active nefinanciare
Reambulare si actualizare PUG Oras Sinaia
Achizitii ornament e iluminat fe stiv

214.400lei
34.000 lei

180.400lei
30.400 lei

150.000lei
Cap.84 "TRANSPORTURI "
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIV Active financiare
Majorare capital social SC Transport Urban SRL(72.01.01)
Titlul X Proiecte cu finanfare externd nerambursabilS aferentd

10.844.900Iei
250.000 lei

2.464.900lrei

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL SINAIA

11.359.300lei



O-B\JS" -Finanfare extemd l 8.130.000Iei

neramb.(58.01.02)5.530.000 lei; cheltuieli neeligibile (58.01.03)

2.600.000lei

ART.2. - Prevederile prezentei hotSrdri, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget qi

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Sinaia.

Sinaia, 18 septembrie 2020

ULESCU

ex. Prefectul Jud. Prahova
ex. Primarul oragului Sinaia
ex. Serviciul Buget
ex. se Ya afisa pe site-ul propriu
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