
PROIECT DE HOTARARE

Privind rectificarea bugetului dc venituri si cheltuieli pe anul 2021
AvAnd in vedere reltratul de aprobarc n1.37.880 din 14.12.2021, intocn,it de

ini{iatorLrl proiectului de hotirire 5i raportLrl de specialiLaLe nr.37.885 din 14 decembrie 2021

prin care Selvicir-rl Buget ;i Resurse LJmanc clin cadr,rl aparatului de specialitate al primarului
oraqului Sinaia. propune rcctilicarea bugetului dc veuitLrri gi cheltuieli pe attul 2021

Ar,/ind in veclete raportr:l comisiei dc spccialitate a Cor.rsiliului Local ;

in baza Legii nr. I 5/202 1 a bugetului clc stat pe anul 202I iii a Legii 273l2006-privind
f ir.ranlclc publ i ce locale nroclilici'iti si cornplctatl;

in tenreiul OLIG nr'. 5712019. plivind Codul adnrinisLrativ, at.129 ,alin.1 r;i 2

lit,"b" .coroborat cr-r alin.zl Iit. " a".alt.1l9, alin.3 litcra" a"si art.196 alin.1 1it" a",

CONSILITJL I,OCAL AL OIiA$ULUI SINAIA
IIOTARA$TE:

ART. I Aproba lectillcarea bugctului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astlel :

ART.2 Aprobd pentru toate sursele de finanfare ale bugetului local, virarea de credite
bugetare de la un capitol la altul cat qi in cadrr"rl aceluiaEi capitol bugetar .

ART.3 Prevederile prezentei hotdrAri, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget qi

Resurse Umane din cadrr.rl Primariei Oraq Sinaia.

Sin:ria, dcccmb
Ini{iator,

A. I}T]GI!1'LOCAL
I.
a.

b.

c.

VENITURI:
Venituri din chirii 9i concesiuni (30.02.05)
Venituri din taxa transportatori, libera trecere ( I 6.02.03 )
Venituri din vdnzarca unor bunuri (39.07)

147.000 lei
3 6.000 lei
90.000 lei
21 .000 lei

II. CHEI,TUIELI : 147.000 lei

Cap. 66 >SANATATII (
litlul Xlll Activc rcllnanciale (71.01.30)
( tlt.\Intit( y,71,r/,,r,1', r11 ','Sll,rl,r

57.000 lei
57.000 lei

Cap. 87 )A'IE ACTII-lNI IiCONOMICE(
Titlul XIII Activc nclinancirre (71.01.02)
It hizilie LTI:

90.000 lei
90.000 lei
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Nr. 37.880/14.12.2021

Refcrat dc aprobare'

Privind rectificarea bugetului de rcnituri Ei cheltuieli al oraqului Sinaia pe

anul 2021

AvAnd in vederea incasdrile suplimentare a sumei de 147.000 lei cdt si prevederilor art.49

alin.(4), (5) gi alin.(7) din Ordonanfa de urgenla 631201,0 pentru modificarea Ei completarea

Legii 27312006 privind finanlele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri

financiare, v[ supunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul

2021 cu suma de 147.000 lei gi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul qi in cadrul

aceluiaqi capitoI bugetar conlorm solicitarilor inregistrate.

FaJd de cele prezentate mai sus, se supune spre analizd qi aprobare Consiliului local al

oraqului Sinaia.



Primaria Sinaia
Serviciu I Buget
Bd. Carol I nr. 47

Te:0244 311788

S naia, Prahova

N r.37 .885 I 1.4.12.2A21

IlAPORT DE. SPECIAL]TATE,

privind rectiflcalea bugetului de venituri Ei cheltuieli pe anul202l

AvAnd in vederea, incasdrile suplimentare in valoare de 147.000 lei , in raport cu

prevederile bugetare aprobate, cit gi in baza afi.49 alin.(4), (5) gi alin.(7) din Ordonanta de

urgenla 63/2010 pentru modificarea qi completarea Legii 27312006 privind finanlele publice

locale, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri financiare, vd supunem spre aprobare

rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe am;J2021 cusumade 147.000 leiqi virarea

de credite bugetare de la un capitol la altul qi in cadrul aceluiaEi capitol bugetar pentru toate

sursele de finanlare, conform solicitirilor inregistrate astfel:

in baza releratului nr. 37896 114.12.2021a Serviciului de investilii qi achizilii publice

se propune alocarea sumei de 57.000 lei neceard pentru suplimentarea lucrarilor la obiectivul

de investilii Construire spital ordsenesc Sinaia repartizat la capitolul bu getar 66.02 Sdniitate

Titlul XIII Active nefinanciare 71.01.30) .

Conform solicitarii nr.37889/14.12.2021 a Serviciului Salvamont se impune alocarea

sumei de 90.000 lei pentru achizitionarea unui UTV , necesar pentru actiunile de intervenlie

ale echipei Salvamont Suma se va rcpaftiza la capitolul 87.02 Alte acliuni economice ,Titlul
XIII Active nefinanciare 71.01 .02) .

Fald de cele prezentate mai sus, se propune spre analizd gi aprobare Consiliului local

al oraqului Sinaia.

SEF SERVICIU BUGET,

Paula Vasile


