
HoTAnAREA NR. 12

Privind incetarea creditului de angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului de venituri
qi cheltuieli pentru perioada 2022-2025,la obiectivul de investifii "Construire Spital Ortrqenesc

Sinaia" aprobat prin HCL 11012020

Avdnd in vedere referatul de aprobare rr.2269 din 25 ianuarie 2022, intocmit de iniliatorul
proiectului de hotfudre, raportul de specialitate nr.2271 din 25.01.2022 al Serviciului Buget gi
Resurse Umane gi referatul nr.1891 din19.01.2022 al Serviciului de investifii qi achizifii pubtJe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Sinaia, prin care se'propune incetarea HCL
nr.l10/14.08.2020 privind revocarea HCL nr.199111,12.2019, precum qi-incetarea creditului de
angajament pentru acfiuni multianuale ale bugetului de venituri qi chettuieli in perioad a 2022- 2025,
la obiectivul de investifii "Construire Spital Oriqenesc Sinaia,,;

Avdnd in vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului Local ;
in conformitate cu pevederile art.4 din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale

modificati si completatd ;
Ludnd in considerare Pct.l din anexa care face parte integranti din Ordinul Ministrului Finanfelor

Publice nr.1792124.12.2002, actualizat qi Art.1 din Ordinul Miniskului Finanlelor publice
nr,547120.03.2009 pentru modificarea qi completarea Normelor Metodologice privind angajarcao
lichidarea si ordonantarcalaplata a cheltuielilor institufiile publice, precqm ii organizareu, Juidrnlu
qi raqortarea angajamentelor bugetare qi legale, aprobate prin Ordinui ministrului-finanlelor publice
w.179212002;

In baza Legii ttt.2412000 privind normele de tehnicI legislativd pentru elaborarea actelor
normative.

in temeiul ar1.129, alin.(l) qi alin.(2) lit.b) ,coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) qi
art.l96 alin.(l), lit. b) din OUG nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

coNsILruL LOCAL-AL ORA$ULUI STNATA
HorAnAgrE:

1A.RT.1. 
- incepdnd cu data prezenteirinceteazdcrediful de angajament pentru ac{iuni multianuale ale

bugetului de venituri qi cheltuieli pentru perioada 2022-2o2i,ja obiectivul de investitii,,Construire
Spital or6qenesc sinaia" aprobat prin HCL. nr.ll0l2020 , ca r6mas fhr6 obiect.
ART.2. - Prevederile prezentei hotdriri, vor fi duse la indeplinire de Serviciul Buget qi Resurse
Umane qi Serviciul de Investifii qi Achizilii Publice din cadrul primariei Oraq Sinaia.
ART.3. - Prezenta hotardre se comunicd: Instituliei Prefectului judefului prahova, primarului
Oraqului Sinaia, Serviciului Buget gi Resurse Umane gi Serviciului de tnvestilii qi Achiziiii publice.

Sinaia, 21 februarie 2022
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