
HoTAnAREA NR. 1s3

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului de venituri qi
cheltuieli in perioada 2021-2022, reprezentAnd obiectivul de investifii: ",,Repara{ii 

capitalestrilzi" pentru strizile din Cartierul Cumptrtul (Alunig, G.Enescu, yehudi Menuiiun) qi cartier
Platou lzvor (str. Brdnduqelor de la intersecfia cu str. Narciselor, str. Narciselor, Cillunaqilor,
str.violetelor, str.Miceqului, str.Lim6ifei, str.ilopofetilor)

Av6nd in vedere referatul de aprobare nr.26.574 din 15 septembrie 202l,intocmit6 de iniliatorulproiectului de hotdrdre, rago.rtul de specialitate w.26.576 din l5-.0g.202l al Serviciul Buget gi Resurse
Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Sinaia, propune aprobarea creditului
de angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului de venituri qi ctreituieti in perioad a 202L-2022,
reperezentand urmItoarele obiective de_investitrii : Reparafii capitale str5zil> pentru strdzile dincartierul Cumpdtul (Aluniq, G.Enescu, Yehudi Menuhiun) qi tafiiei Platou Izvor (str. Br6nduqelor de lainterseclia cu str. Narciselor, str. Narciselor, Cilfunaqilor, str.Violetelor, str.M6ceqului, str.Ldm6ifei,
str.Clopoletilor ;

Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;in conformitate cu pevederile art.4 din Legii nr. 27312006 privind finanfele publice localemodificatd si completatE;
Ludnd in considerare Pct.l din anexa care face parte integrantd din Ordinul Ministrului Finan{elorPublice nr'1792124.12.2012, actualizat qi Art.l din ordlnul Ministrului Finanlelor publice

ttr'547120'03'2009 pentru modificarea qi completarea Normelor Metodologice privind angalare,lichidarea si ordonantarcalaplata achettuielilor instituliile publice, pr..u. ri organizarca, evidenfa qiraportarea angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin brdinui'ministrului inanleto. prUii.e *.1792t2002;
In temeiul art.l29, alin.(l) qi alin(2) lit.b), coroborat cu a-lin.(4), lit.b), afi,l3g alin.(3), lit.b) qi art196alin'(l), lit'b) din ordonanfei de urgenta *:. sll2otg privind boau aiministrativ, cu modificarile sicompletarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARAgTE:

ART'I' ' Aproba creditele de angajament pentru acliuni multianuale ale bugetului de venituri qicheltuieli in perioada 202l-2022, pentru urm6torul obieciiv de investilii ,'Reparafii capitale strilzi,pentru strdzile din Cartierul Cumpdtul (Alunig, G.Enescu, Yehudi Menuhiun) in valoare ae t.::+.OOO1 qipentru cartierul Platou Izvor (str. BrdnduEeior de la interseclia cu str. ilarciselor, str. Narciselor,Calfunaqilor, str.Violetelor, str.Mdceqului, str.Ldmditei, str.Clopotetilor) in valoare de 1.g42.000 lei,rezultdnd valoare totalade 3.176.000 lei astfel :
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I Repara{ii capitale strizi
l.pentru strdzile din
Cartierul Cumpitul (Aluniq,
G.Enescu, Yehudi 84.02 3.176.000 100.000 3.076.000



Menuhiun) in valoare de
1.334.000
2. pentru strdzile din
cartierul Platou Izvor (str.
Brdnduqelor de la
interseclia cu str.
Narciselor, str. Narciselor,
C6lfunaqilor, str.Violetelor,
str.Mdceqului, str. Ldm6i1ei,
str. Clopofetilor) in valoare
de 1.842.000lei.

Transporturi

ART.3. - Prevederile prezentei hotdriri, vor fi a duse la indeplinire de Serviciul Buget si Resurse
Umane din cadrul Primariei Oras Sinaia.

Sinaia,24 septembrie 2021
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