
HoTAnAREA NR. 162

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aI SC Sinaia X,orever SRL
pe anul 2020

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr.29.440102.11.2020, intocmit de iniliatorul proiectului
de hotdrdre, raportul de specialitate w.29.441 din 02J12020 al Serviciului Buget gi Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate alprimarului oraqului Sinaia, precum si raportul SC
Sinaia Forever SRL. nr. 29132129.10.2020 prin care propune rectifrcarcaiugetului de venituri qi
cheltuieli pe anul 2020;

Ydzdnd avizul comisiei buget-finan{e a consiliului local;
inbazaLegii 5/2020 a bugJtului de stat pe anul 2020 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2ll6privind finanfele publice locale modificata si
completatd, art.19;

Jinand cont de prevederile Ordonan{ei Guvernului nr. 2612013 privind intdrirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitilite administrativ teritoriale
sunt acfionari unici ori majoritari sau defin direct ori indirect o participafie major[, cumodificdrile qi completdrile ulterioare ;

in temeiul art.lzg, alin.(l) !i (2) lit.b), alin.4 lit. a), coroborat art.l39,alin.(3) lit. a) si art. 196

1l51llft'a) din oUG w.5712019 privind Codul administrativ, cu modincarite qi completrrile
ultenoare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTAn.q,gTE:

ART.I. - Aprobd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe
anul 2020 astfel:

I. VENITURI TOTALE :

- venituri din exploatare
- venituri financiare

II. CHELTUIELI TOTALE :
- cheltuieli de exploatare
- cheltuieli financiare

ART.2. - Prevederile prezentei hotdrdri, vor
Umane din cadrul aparatului de specialitate
SRL.

aia,03 noiembrie 2020

PRE$ED CONTRASE ,AZA,
SECRETA AL

REM

I ex. Prefectul Jud. Prahova
I ex. Primarul oraqului Sinaia
I ex. Serviciul Buget si Resurse Umane
I ex. SC. Sinaia Forever SRL
I ex. se va alisa pe si(e-ul propriu

- 1.523.480Iei
- 1.540.880lei
+ t7.400tei

- 550.330 tei
- 538.590lei
- 11.700 lei

fi,aduse la indeplinire de Serviciul Buget qi Resurse
al primarului qi administratorul SC Sinaia Forever

AVID CE.EU ULESCU


