MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Nr.: 957/24.11.2016
Modificat în data de 13.12.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli
al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Expunerea de
motive a Primarului Sectorului 6 şi Rapoartul Comisiei de specialitate nr. 1 a
Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe
anul 2016;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului
6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 890.268 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 882.295 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul
11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului
Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 110.864 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă
de 110.864 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2,
1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al
Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 283 mii lei, atât la
venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/05 cu
Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 12.659 mii lei, atât la venituri, cât şi
la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a
şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi
ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a Deciziei nr. 5601/06.12.2016
și Decizia nr. 5649/18.12.2016 prin care s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului
București suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata
salariilor profesorilor din învățământul preuniversitar, și a H.C.G.M.B. nr 337/2016
privind alocarea unei sume aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor
reprezentând alocaţia zilnică de hrană, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei
Economice, considerăm că se impune promovarea unei hotărâri de consiliu în acest
sens.
Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supunem aprobării plenului Consiliului
Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului
consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul
2016.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, în conformitate cu Deciziile
nr.5601/06.12.2016 și nr.5649/18.12.2016, s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului
București suplimentarea cu 17.533 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru plata salariilor profesorilor din învățământul preuniversitar și pentru
drepturile persoanelor cu handicap, a HCGM nr.377/2016 prin care s-a alocat suma de
616 mii lei pentru acordarea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu
cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și a art. 54 alin. (4) din
Ordonanța nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 și
ținând cont de nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului, unde se solicită suplimentarea bugetului la titlul IX asistență
socială necesară acordării drepturilor persoanelor cu handicap, ajutoare sociale,
transport urban și interurban pentru persoanele cu handicap.
Având in vedere cele prezentate anterior, propunem majorarea bugetului
local de venituri la indicatorul 11.02.02 (sume defalcate din TVA pt finant.chelt
descentralizate) cu suma de 17.533 mii lei și la indicatorul 43.02.30 (sume primite
de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu
cerințe educaționale speciale integrați in invățământul de masă) și majorarea
bugetului local de cheltuieli la cap. 68.02 Asigurări și asistență socială titlul IX
"Asistență socială" cu suma de 5.868 mii lei.

Director Executiv,

Doru Manolache

