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HoTAnAREA NR. 183

Privind aprobarea creditului de angajament pentru ac{iuni multianuale ale bugetului de
venituri qi cheltuieli in perioada 2021-2022, repeiezentAnd obiectivul de investifii : ,,.{menajare
Cantini Colegiul Mihail Cantacuzino,'

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr.3t.O32 din 22 octombrie z}zl,intocmit de iniliatorul
proiectului de hotardre, precum si raportul de specialitate nr.31.035 din 22.10.2021 al Serviciul
Buget gi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Sinaia, prin care
propune aprobarea creditului de angajament pentru acfiuni muitianuale ale bugetului de venituri qi
cheltuieli in perioada 2021-2022, reperezentdnd obiectivul de investi{ii: "Amenaj-are Cantind Colegiul
Mihail Cantacuzino";

Yazandavizul comisiei de specialitate a consiliului local ;

in conformitate cu pevederile art.4 din
modifi catd si completatd;

Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale

l,uand in considet'are Pct.l din anexa care face parte integrantd din Ordinul Ministrului Finan]elor
Publice nr.1792124.12.2012, actuahzat Ei Art.1 din Ordinul Ministrului Finanlelor publice
nt.547120.03.2009 pentru modificarea ;i completarea Normelor Metodologice privind angajare,
lichidarea si ordonantarealaplata a cheltuielilor instituliile publice, precum si organizarea, evidenla
Ei raportarea angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin Ordinui ministruluifinangelor publice
nr.179212002;

in temeiul att.129, alin.(i) Ei alin (2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.b), art.139 alin.(3), lit.b) Eiatt.l96 alin.(1). lit.b) din Ordonanlei de urgenta nr.5712019 privind Coaut administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARA$TE :

ART'1. - Ap_roba creditul de angajament pentru acliuni multianuale ale bugetr.rlui de venituri si
cheltuieli in perioada 2021-2022, pentru obiectivul de investilii: "Amenajare Caniina Colegiul Mihail
Cantacuzino" astfel :

-lei-
Nr.
crt.

Denumire
obiectiv de
investi(ii

Denumire
capitol
bugetar

TOTAL
Credit de

angajament

Anul
2021

Anul
2022

1 Amenajare
Cantini
Colegiul
Mihail
Cantacuzino

65.02
invd{ImAnt 5.760.000 200.000 5.560.000

TOTAL: 5.760.000 200.000 5.560.000
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ART'3' - Prevederile prezentei hotdriri, vor fi a duse la indeprinire de serviciul Buget si ResurseUmane din cadrur aparatului de specialitate arprimarului ora;urui sinaia.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

AURORA ARIE$AN

Sinaia, 03 noiembrie 20Zl
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ex. Prefect
ex, Primar
ex. Serv. Buget
ex. Se va afisa pe site-ul propriu
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