
HoTAnAREA NR. 110

Privind revocarea HCL nr,l99lll,l2,2[l9 qi aprobarea creditului de angajament pentru

ac{iuni multianuale ale bugetului de venituri gi cheltuieli in perioada 2020-2025, la obiectivul
de investifii "Construire Spital OrEqenesc Sinaia'o

Avdnd in vedere referatul de aprobare w.20532 din 05 august 2020, intocmit de iniliatorul
proiectului de hotdr6re, raportul de specialitate nr.20.533 din 05.08.2020 al Serviciul Buget qi

Resurse Umane qi referatul w.20565 din 05.08.2020 al Serviciului de investilii qi achizilii publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Sinaia, prin care propune revocarea HCL
nr.l99lll.l2.2}l9 reprezentdnd aprobarea creditului de angajament pentru actiuni multianuale ale

bugetului de venituri Ei cheltuieli in perioada 2020- 2024,1a obiectivul de investi{ii "Construire

Spital OrdEenesc Sinaia" I

Av6nd in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

in conformitate cu pevederile art.4 din Legea w. 27312006 privind finanlele publice locale

modificatd si completat[ ;

Ludnd in considerare Pct.1 din anexa, parte integrant[ din Ordinul Ministrului Finanfelor
Publice w.1792124.12.2Q12, acttalizat qi Art.l din Ordinul Ministrului Finanfelor Publice

nr.547120.03.2009 pentru modificarea qi completarea Normelor Metodologice privind angajare,

lichidarea si ordonantarealaplata acheltuielilor institutiile publice, precum si organizarea, evidenfa
qi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin Ordinul Ministrului finanfelor publice
nr.179212002:,

in temeiul art.l29, alin.(l) qi alin.(2) lit.b) ,coroborat cu alin.(4) lit.b), art.t39, alin.(3) lit.b) qi

art.196 alin.(l), lit. a) din OUG m.5712019, privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

Art.l. - Aprobd revocarea Hotdrdrii Consiliului Local nr.l99lll.l2.20l9.
Art,2, - Aprob6 creditul de angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului de venituri qi

cheltuieli in perioada 2020-2Q25, pentru obiectivele de investilii <<Construire Spital Orlqenesc
Sinaia> astfel :

Nr,
crt.

Cap.66.02-
Siintrtate

TOTAL
credit de
angaiament

Anul 2020 Anul 2021 Anul2022 Anul 2023 Anil2024 Anul 2025

1 Constmire
Spital
Oriqenesc
Sinaia

48.280.000 8.524.000 8.524.000 8,524.000 8.524.000 8.524.000 5.660.000

TOTAL: 48.280.000 8.s24.000 8.s24.000 8.s24.000 8.524.000 8.524.000 5.660.000

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL SINAIA



Art.3. - incepdnd cu data prezentei, Hotdrdrea Consiliului Local nr.l99lll.l2.20l9 iqi

inceteazb. ap I i cabi I itate a .

Art.4. - Prevederile prezentei hotdriri, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget si

Resurse Umane din cadrul Primariei Oras Sinaia.

Sinaia, 14 august 2020
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