
HOTARAREA NR.241

Privind rcctificarea bugctului de venituri si cheltuicli pe anul 2021

Avdnd in Yedere refcratul de aprobare nr. 37880 din 14,12,2021, intoomit de ini{iatorul proiectului
de hot[rdre qi raportul de specialitate nr. 37885 din 14.12.2021 prin care Serviciul Bugct qi Resurse
Urnar.re din cadrul aparatulni de specialitate al primaruhri oraqului Sinaia, p.ropune rectificarea bugetului
de venituri qi cheltuieli pe anul 2021.

VIzdnd avizul conrisiei de specialitate a Consiliului Local ;

ln baza Legii nr.1512021 a bugetului de stat pe anul 2021 qi a Legii 27312006 privind finan1ele
publice Iocale modificat[ si completat[;

In temeiul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modillcarile si con-rplctarile ulterioare,
aft.129, alin.(1) qi (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lir. a), art.l39, alin.(3) lit.a) qi art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAIiULUI SINAIA
HOTARAgTE:

ART. l. - Aproba rectificarea bugetrilui dc venituri si cheltuieli pe anul 2021 astlel :

A. BUGETLOCAL
VENITTIRI :

a,

b.
c.

d.

Venituri din chilii si concesiuni (30.02.05)
Venituri din taxa transpoftatori, libera trecere (16.02.03)
Vcnituri din v6nzarea unor bunuri (39.07)
Sunre rcpartizqte din Fondr.rl la dispozi[ia CJ Prahova

163.500 lei
90,000 lei
3 6.000 lei
2l .280 lei
16.220 lei

II, CHELTUIELI : 163.500 lei
Cap. 66 - "SANATATE "
Titlul XIII Active nelinanciare - (71.01 .3 0)
('unstruire rpitul urd$(n,sL,\inaio

73.500 lei
73.500 lei

Cap.87 - "ATE ACTIUNI ECONOMICE,,
Titlul XIII Active ncfinar, ciare - (71 .01 .02)
Achizitie UTV

90.000 lei
90.000 lei

ART,2, - Aprobd pentru toate sursele de finanfarc ale bugetului local,
de la un oapitol la altul cdt ;i in caclrul aceluiaqi capitol bugetar .

ART.3. - Prevedcrile prezentei hotdrari, vor fi aduse la indeplinire de
Umane din cadrul Primariei Olag Sinaia.

Sinaia, 17 decembrie 2021
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CONSILI1JL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA


