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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 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice şi Raportul 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;
Conform adresei nr. 60750/08.07.2016 s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului
București modificarea retrimestrializării sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru plata salariilor profesorilor din învățământul preuniversitar;
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 944.387 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 936.414 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 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016, în
sumă de 115.358 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 115.358 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 Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 294 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. (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,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice
locale, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, conform adresei
nr.60750/08.07.2016 s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului București modificarea
retrimestrializării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata salariilor
profesorilor din învățământul preuniversitar, ale OUG nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene si unele
masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi raportul de
specialitate al Direcţiei Economice, considerăm ca 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 rectificarii 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, ale adresei nr.60750/08.07.2016 a
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București, s-a aprobat Sectorului 6 al
Municipiului București modificarea retrimestrializării sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru plata salariilor profesorilor din învățământul preuniversitar, in
baza cărora s-a rectificat bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile,
propunem modificarea Bugetului Local pe 2016 la sectiunea "Venituri" la
indicatorul 11.02.02 prin majorarea trimestrului III cu suma de 6.670 mii lei și
diminuarea trimestrului IV , cu suma respectiva.
Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe rămâne unul dintre
principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza.
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a
clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru părţi importante din populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor,
diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil
utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului
urbanistic al localităţilor.
Având în vedere deschiderea liniei de finanţare pe Programul Operaţional
Regional - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon - Prioritatea de investiţii 3.1 -Operaţiunea A -Clădiri rezidenţiale,
este necesară rectificarea bugetului pentru a introduce în lista de investiţii efectuarea

documentaţiilor tehnico economice pentru imobile de locuit. Primăria Sectorului 6
doreşte depunerea cererilor de finanţare pentru cel puţin 100 de imobile dar având în
vedere faptul că la finanţare nu se acceptă imobile cu risc seismic propunem
introducerea în lista de investiţii a 200 de imobile. După efectuarea expertizei tehnice
se vor identifica imobilele care indeplinesc condiţiile de eligibilitate conform ghidului
de finanţare.
Avand in vedere Capitolul I, art.3^1, alin (1) din OUG nr.57/2015 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor
termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si
tinand cont de faptul ca la data de 1.08.2016 se modifica salariul de baza la nivelul
maxim al salariului de baza , pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie din cadrul
institutiei, propunem majorarea bugetului consolidat la Titlul I"Cheltuieli de
personal" cu sumele respective.
La Titlul II - Bunuri si Servicii – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare
Urbana Sector 6, propune spre aprobare majorarea bugetului initial in suma de
52.923 mii lei cu suma de 5.000 mii lei, repartizata la capitolul 67.02.05.03 art. bug.
20.01.30 pentru servicii paza si protectie, lucrari si servicii de intretinere si reamenajare
a zonelor cu spatii verzii, a locurilor de joaca si a parcurilor din sector, reparatii sistem
de irigatii, lucrari de reparatii sistem instalatii iluminat din locurile de joaca, servicii
udat zone verzi.

.
Director Executiv,

Doru Manolache

