HoTAnAREA
CONSILruL LOCAL

SINAIA

Privind rectificarea bugetului

de

NR. 179

JUDETUL

PRAHOVA

ROMANIA

venituri si cheltuieli pe alnul202l

AvAnd in vedere :
Referatul de aprobare w.26590 din 11 octombrie 2021, intocmit de inifiatorul proiectului de
hot6r6re qi raportul de specialitatew.26591 dinll.l0.202l prin care Serviciul Buget qi Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Sinaia, propune rectificarea
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2021.
Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Sinaia;

-

inbaza:

-

Legii ttr.l5l2021a bugetului de stat pe anul 2021 ;
Legii 27312006 privind finanfele publice locale, modificat6 si completatS;

in temeiul OUG w. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
art.lzg, alin.(l) qi (2) lit.b),coroborat cu alin.(4) lit. a), art,l3g, alin.(3) lit. a) qi art.1.96 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

HOrAnAgrE:

ART. l.

-

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel:

A. BUGETLOCAL

I.

VENITURI

:

a) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

1.127.970lei
600.000lei

(11.02.06)
b) Venituri

din autorizatie de construclie (16.02.50)

c) Venituri din donatii gi sponsoriz[ri

G7.02.01)

II. CHELTUIELI

503.300lei
24.670lei
1.127.970

lei

Cap. 70 "LOCUINTE, SERVICII $I DEZV.PUBLICA"
553.300lei
Titlul XIII Active nefianaciare (71.01.30)
553.300 lei
Studii si proiecte - 300.000 lei- (70.50)
Reabilitare cladire Calea Brasovului nr.4- 250.000 lei (70.03.01)
Achizitie centrala termica - spatiu anexd Piata lzvor - 3.300 lei
Cap. 34 "TRANSPORTURI"
550.000lei
Titlul II Bunuri Si servicii-Reparatii curente
550.000 lei
Cap. 87 "ALTE ACTIUNI ECONOMICE ''
24.670lei
Titlul II Bunuri si servicii
24.670lei
ART.2. - Aprobd pentru toate sursele de finanfare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de
un capitol la altul, c6t qi in cadrul aceluiaqi capitol bugetar .
ART.3 - Prevederile prezentei hotdrdri, vor fi
indeplinire de Serviciul Buget qi Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate
Sinaia.
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