
PROIE,CT DE, HOTARARE

Privind aprobarea creditului de angajament pentru ac{iuni multianuale ale

bugetului de venituri qi cheltuieli in perioada 2021-2022, reperezentf,nd obiectivul
de investifii : > Amenajare Cantini Colegiul Mihail Cantacuzino >

Avflnd in vedere relbratul de aprobare nr.31.032 din 2? oclombrie202I, intocmitd de iniliatorul
proiecttrlr-ri de hot[rAre. raportul cle speoialitate nr.31.035 din 22.10.2021 aI Serviciul Buget qi

Resurse LJmane, din caclrr-rl aparatului de specialitate al primarului oraEului Sinaia, propune aprobarea

creditului de angajament pcntru aclir-rni multianuale ale bugetului de venituri Ei cheltuieli in perioada

2O2l-2022. l'eperezentincl obiectivr-rl cle investifii: > Amenajare Cantind Colegiul Mihail Cantacuzino >

AvAnd in vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

in conlbrmitate cu pevederile art.4 din Legii nr. 27312006-privind finanlele publice locale

modificata si oompletatl.
LuAnd in consiclerare Pot.l c'lin anexa care lace parte integrantd din Ordinul Ministrului Finan{elor

Publice nr.1792124.12.2012, acttalizat qi Art.1 din Oldinul Ministrului Finanlelor Publice

nr.547120.03.200() pentru modificarea Ei completarea Normelor Metodologice privind angalare,

lichidarea si ordonantarea la plata a cheltuielilor instituliile publice, precum si organizarea, evidenla qi

raportarea angajamentelor bugetare $i legale, aprobate prin Crdinul ministrului finanlelor publice nr.

t79212002
in temeiul art.129. alin.(1) qi alin (2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.b), art,139 alin.(3), lit.b) Ei

art.196 alin.( 1 ). lit.b) din Ordonanlei de urgenta nr. 57 12019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
I{OTARA$TB,

ART.l Aproba cleditr-rl de angajarnent pentru acliuni multianuale ale bugetului de venituri qi

chelttrieli in perioada 2021-2022. pentm obieotivul de investilii: > Amenajare Cantind Colegiul Mihail
Cantacuzino > astl'el :

-1ei-

Nr.
crt.

Denumire obiectiv de investi{ii Denumire
canitol busetar

TOTAL Credit
de angaiament

Anul 2021 A,nul2022

I Amenajare Cantini
Colegiul Mihail
Cantacuzino

65.02

invi{[m6nt s.760.000 200.000 s.s60.000

TOTAL: s.760.000 200.000 s.s60.000

t

CONSILruL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

ph. nr. 4 



PROIE,CT DE HOTARARE

ART.3 preveclerile prezentei hotdliri, vor 1'r a duse la indeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane

din cadrul Prirnariei Oraq Sinaia'

Sinaia,

lni{ia
VLAD OP

JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

-



RoMANr.t

JUDETUL PRAHOVA
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PRIMAR

Nr. 31.032122.10,202I

REFERAT DE APROBARE,

privind aprobarea creditului de angajament p.it.o ac{iuni multianuale ale bugetului

de venituri qi cheltuieli in perioada 2021-2022, reperezentfind obiectivul de investi{ii :

<Amenajare Cantini Colegiul Mihail Cantacuzino>>

Av6nd in vedere referatul de necesitate nr.31005122.10.2021al Serviciului de investilii qi

achizi[ii publice, prin care se impune aprobarea creditului de angajament pentru acfiuni

multianuale ale bugetului de venituri qi cheltuieli in perioada 2021-2022, reperezent6nd

obiectivul de investilii : < Amenajwe Cantini Colegiul Mihail Cantacuzino> astfel :

- lei-

Fald de cele mentionate mai sus propunem proiectului de hotdrdre alIturat.

PRIMA

Vlad Op

Nr.
crt.

Denumire obiectiv
investitii

de Denumire
capitol bugetar

TOTAL Credit
de angaiament

Anul 2021 Anul2022

I Amenajare Cantinl
Colegiul Mihail
Cantacuzino

6s.02
inv5{5mAnt 5.760.000 200.000 5.560.000

TOTAL: 5.760.000 200.000 s.s60.000



Primaria Sinaia
Serviciul Buget
Bd. Carol I nr. 47

Tel 0244 311788

Sinaia, Prahova

Nr.31.035/22.10.2021

R,APORT DE SPECIALITA.TE,

privind aprobarea creditului de angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului

de venituri qi cheltuieli in perioada 2021-2022, reperezentAnd obiectivul de investi{ii

< Amenaiare Cantind Colegiul Mihail Cantacuzino<

Actiunile multianual e rcprezinta programme sau proiecte care se desfdqoar[ pe o perioadi

mai mare de un an qi dau naqtere la credite de angajament qi credite bugetare.

Conform Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr.179212002, pentru aprobarea

Normelor Metodologice privind angajarca, lichidarea, ordonanfarea qi plata cheltuielilor

institutiilor publice, pr..u* qi organizarea, eviden{a qi raportarea angalamentelor bugetare si

legale sunt considerate acliuni multianuale .

Lu6nd in considerare Pct.1 din anexa care face parte integranti din Ordinul Ministrului

Finanlelor Publice nr.1792124.12.2012, ae,tualizat qi Art.1 din Ordinul Ministrului Finan{elor

Publice m,547120.03.2009 pentru modificarea qi completarea Normelor Metodologice

privind angajare,lichidarea qi ordonanlwealaplata acheltuielilor instituliile publice, precum

si organizarea, evidenla qi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin Ordinul

ministrului finanlelor publice rc. 17 9212002.
tn conformitate cu pevederile art.4 din Legii nr. 27312006-privind finanfele publice

locale modificatl si completatd.
Avand ln vedere referatul de necesitate nr.31005122.10.2021 al Serviciului de investifii

qi achizi{ii publice , prin care se impune aprobarea creditului de angajament pentru ac{iuni

multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli in perioada202l-2022rrcperczent6nd

obiectivul de investilii: <<Amenajare Cantind Colegiul Mihail Cantacazino( astfel :

Fa!6 de cele prezentate mai sus, se propune spre analizd qi aprobare Consiliului local al

oraEului Sinaia"

Nr.
crt.

Denumire obiectiv de
investifii

Denumire
capitol
busetar

TOTAL Credit
de angajament

Anul 2021 Anul2022

1 Amenajare Cantinl
Colegiul Mihail
Cantacuzino

6s.02

invi{flmAnt
s.760.000 200.000 s.560.000

$ef serviciu Buget,


