PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 333/06.05.2016

Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de 172.000 lei pentru
plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru
perioada 10 mai – 10 iunie 2016
Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a
Primarului Sectorului 6;
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
Potrivit art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera a), coroborat cu art. 63 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) litera
d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de
172.000 lei pentru plata personalui tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului
6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016.
Art. 2. Personalul tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6 a fost
stabilit prin Dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1644/08.04.2016, modificată prin Dispoziţia Primarului
Sectorului 6 nr. 1725/04.05.2016.
Art. 3. Personalul tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6 va
primi o indemnizaţie de 65 lei pentru fiecare zi de activitate.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică 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 Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6;
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Potrivit art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera a), coroborat cu art. 63 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) litera
d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul privind alocarea de la bugetul local al
Sectorului 6 al municipiului Bucureşti a sumei de 172.000 lei pentru plata membrilor Comisiei tehnice de
organizare a alegerilor locale din luna iunie 2016.

PRIMAR,

RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
Potrivit art.2 alin.(3) din H.G. nr.53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016, personalul tehnic auxiliar primeşte o
indemnizaţie de 65 lei/zi de activitate.
Conform art. 2 alin.(14), lit.c) din H.G. nr.53/2016 a fost alocată suma de 80.000 lei, reprezentând
fondul indemnizaţiei stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni.
Având în vedere procesele electorale desfăşurate în anii precedenţi (alegeri locale 2012 şi alegeri
prezidenţiale 2014) sumele cheltuite pentru plata personalului tehnic auxiliar au fost: 427.050 lei (65 lei/zi
de activitate), respectiv 370.115 lei (65 lei/zi de activitate), conform adresei nr.515/19.04.2016 a Direcţiei
Economice din cadrul Primăriei Sectorului 6.
În acest sens au fost transmise solicitări către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti
(nr.11111/14.03.2016 şi nr.17134/21.04.2016) şi Ministerul Afacerilor Interne (nr.17136/21.04.2016) în
vederea suplimentării sumei alocate de 80.000 lei, conform art. 2 alin.(14), lit.c) din H.G. nr.53/2016.
Totodată, prin preşedintele Biroului Electoral al Circumscripţiei nr.6, Sector 6 al municipiului Bucureşti, s-a
cerut suplimentarea sumei alocate, prin adrese transmise, atât Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti,
cât şi Ministerului Afacerilor Interne.
Luând în considerare cele mai sus menţionate, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
locale din luna iunie 2016 suma alocată prin H.G. nr.53/2016 este insuficientă, drept urmare solicit
Consiliului Local Sector 6 alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de
172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera a) coroborat cu art.63 alin.(2) şi art. 81, alin. (2) litera
d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din luna iunie 2016 supun spre aprobare
Consiliului Local Sector 6 proiectul privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului
Bucureşti, a sumei de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de
Circumscripţie al Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016.
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