
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T.: 107/15.02.2018                                                           pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                         Demirel Spiridon                           
 
 
                              

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018 
 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  
Văzând 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. 2/03.01.2018 a 
bugetului de stat pe anul 2018; 

Având în vedere decizia Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice - București nr. 186/25.01.2018, prin care se alocă 
sume defalcate din T.V.A.  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor municipiului București, ale adresei Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor Publice - București nr. 7489/31.01.2018 prin care se comunică 
trimestrializarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, a sumelor defalcate 
din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din T.V.A. 
pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditate, ale 
prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 12 alin. (1) din 
Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea              
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 
exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind 
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de 
utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 910.104 mii lei la cheltuieli și în 
sumă de 903.326 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 2018, în sumă de 141.855 mii lei la cheltuieli şi la venituri în sumă de            
141.855 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 creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 172.050 mii lei, atât la venituri, cât şi la 
cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 
1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 7.443 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 Generală 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 nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, ale Legii nr. 2/3.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Deciziei 

Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor      

Publice - București nr. 186/25.01.2018, prin care se alocă sume defalcate din 

T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor 

municipiului București, ale Adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor 

Publice - București nr. 7489/31.01.2018 prin care se comunică trimestrializarea 

sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor municipiului București, a sumelor defalcate din T.V.A. pentru 

echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea 

învățământului particular sau confesional acreditat, ale prevederilor art. 11             

alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 12 alin. (1) din Legea cadru            

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale 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 Bugetului consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

 



 

 

 DIRECŢIA  GENERALĂ  ECONOMICĂ 

 

  
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

           Având în vedere prevederile  Legii 273/2006 privind finanţele publice 

locale, ale Legii nr. 2/3.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Deciziei 

Ministerului Finanțelor Publice -Direcția Generală Regională a Finanțelor  

Publice-București nr. 186/25.01.2018, prin care se alocă sume defalcate din TVA  

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului 

București, ale adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București 

nr. 7489/31.01.2018 prin care se comunică trimestrializarea sumelor defalcate din 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor 

municipiului București, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale și a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular 

sau confesional acreditat, ordonatorul principal de credite supune aprobării 

Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

conform celor de mai sus, are în componenţă:  

a) Bugetul Local, evidenţiază bugetul finanţat din venituri încasate de 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, venituri din cote defalcate din 

T.V.A., sume şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi subvenţii de la alte bugete precum şi cheltuielile finanţate din acestea, 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local;  

b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

c) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. 

d) Bugetul creditelor externe. 



e) Bugetul creditelor interne. 

Bugetul Consolidat de Cheltuieli pe anul 2018 al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti este în cuantum de 1.231.452 mii lei, cu următoarea 

componență:  

-  Bugetul local în sumă de 910.104 mii lei,  

- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local în sumă de 141.855 mii lei,   

- Bugetul creditelor interne în sumă de 7.443 mii lei.  

- Bugetul creditelor externe în sumă de 172.050 mii lei.  

În anul 2018 bugetul consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

este structurat pe cele două secţiuni 

- sectiunea de funcţionare 

- secţiunea de dezvoltare 

aşa cum sunt precizate la pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006. 

    Prin bugetul propus,  am avut în vedere încadrarea în politica bugetară 

naţională, şi am ţinut cont de priorităţile acestui an bugetar: 

- alocarea cu prioritate a resurselor pentru proiecte care susţin un 

important program pentru investiţii aprox 28,56 % din bugetul 

consolidat Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti ( programul de 

reabilitare termică a clădirilor de locuit, alocarea de fonduri pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul preuniversitar de stat). 

- Crearea condiţiilor pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de 

Uniunea Europeană, ca urmare a aderării României la acest 

organism. 

- Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioadă 

de risc social, de prevenire a excluderii sociale şi asistenţă a copiilor 

instituţionalizaţi. 

          Începând cu anul 2015, conform lit.b, art.X al OUG. 63/ 2010, excedentul 

anului 2017 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanţare, va fi 

utilizat pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare. Pe parcursul 

execuţiei bugetare excedentul va putea fi utilizat pentru acoperirea golurilor de 



casă şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare. 

 

Bugetul Consolidat de Venituri pe anul 2018 al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti este în cuantum de 1.224.674 mii lei, atât la secţiunea de funcţionare cât 

şi secţiunea de dezvoltare, 

       din care:  

-  Bugetul local în sumă de 903.326 mii lei,  

- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local în sumă de 141.855 mii lei,   

- Bugetul creditelor interne în sumă de 7.443 mii lei. 

- Bugetul creditelor externe în sumă de 172.050 mii lei.  

 

BUGETUL LOCAL 

 

Veniturile bugetului local  sunt în sumă de 903.326 mii lei.  

Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare,  sunt în 

cuantum de 910.104 mii lei şi au următoarea componenţă: 

 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

Cap. 51.02 Primăria Sector 6                                                  56.559 mii 

lei,  

    din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                      18.840 lei   

                    Pentru bugetul pe anul 2018 cheltuielile de personal au fost prevăzute 

ţinând cont de prevederile art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și ale art.12 alin. 

alin.(1) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- 18.146 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani (salarii de                   

încadrare; indemnizaţii de conducere; spor de vechime în muncă; 



CFP; audit; indemnizaţiile consilierilor, şi ale comisiilor de 

specialitate). 

-     694 mii lei cheltuieli cu contribuţiile de asigurări sociale de stat; 

de asigurare de şomaj; de asigurări sociale de sănătate; de asigurări 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale; la Fondul Naţional 

Unic de asigurări de sănătate şi pentru constituirea fondului de 

garantare, plătite toate de angajator. 

 BUNURI ŞI SERVICII                        10.643 mii 

lei  

                  La titlul bunuri şi servicii  cheltuielile sunt în cuantum de 10.643 mii 

lei pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare  şi anume: carburanţi, 

utilităţi (încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate) servicii de 

telefonie, poştă, TV, internet, service pentru întreţinerea funcţionării 

calculatoarelor, a aparatelor electrice şi electronice, centralei telefonice, etc.   

 ALTE CHELTUIELI                               360 mii 

lei  

 OPERAȚIUNI FINANCIARE            23.000 mii 

lei  

 

       Secţiunea de dezvoltare  

 CH. DE CAPITAL                                              3.716 mii 

lei  

 

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista  obiectivelor de investiţii a 

bugetului local (Anexa nr. 1).  

 

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                            6.800 mii lei, 

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 TRANSFERURI CURENTE                      6.800 mii lei, 

pentru      finanţarea activităţii “Direcţia Locală de Evidenţă  a Persoanelor”             

 



Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională            37.950 mii lei, 

din care 

 TRANSFERURI CURENTE                                   37.950 mii lei 

 

pentru finanţarea activităţii “Direcţia Generală de Poliţie Locală”. 

               

 

           Cap. 65.02 Învăţământ                                                     37.544 mii lei 

 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                        4.550 mii lei 

 CH. INVESTIȚII                                                  32.994 mii lei                         

     

 Cap.  67.02.50 Cultură                                               13.000 mii lei,  

 

 TRANSFERURI CURENTE                                 13.000 mii lei   

    pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European sector 

6”. 

    

            Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                            20.134 mii lei,  

           din care: 

 

    BUNURI ŞI SERVICII                                           3.857 mii lei 

 ALTE CHELTUIELI                                  4.000 mii lei 

    CH. INVESTIŢII                         12.277 mii lei      

 

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 “Dobânzi” şi Cap. 70.02 “Rambursare 

credit şi comisioane” în valoare de 61.152 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente 

împrumuturilor interne  contractate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

        

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică             34.322 mii lei, 

 din care:   

 CH. INVESTIŢII                                                 24.322 mii lei  

               Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică 

a blocurilor. 



 TRANSFERURI CURENTE                              10.000 mii lei 

pentru finanțarea activității  "Direcția de Administrare a Fondului 

Locativ" 

                

          Cap. 74.02 Protecţia mediului                             101.012 mii 

lei,  

din care: 

        Secţiunea de funcţionare 

 

 BUNURI ŞI SERVICII                                         100.000 mii 

lei 

         Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                                       1.012 mii 

lei  

                     Suma prevăzută în acest capitol, este conformă contractului de prestări 

servicii de salubrizare încheiat cu S.C. Urban şi cheltuielile de investiţii sunt 

conform anexei de investiţii. 

 

                  Cap. 84.02 Transporturi - Strazi                                                  58.606 

mii lei 

                Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                     58.606 

mii lei 

                    La titlul cheltuieli de capital suma a fost alocată pentru reabilitarea 

sistemului rutier conform  listei de investiţii a bugetului local (Anexa nr. 1). 

 

         

  II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor                                       13.839 mii 

lei,  

din care: 

 



Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                           3.548 mii 

lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                          3.000 mii 

lei  

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                             4.031 mii 

lei 

 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                    3.260 mii 

lei  

  

                   III. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

Cap. 51.02 Impozite şi taxe                                       22.000 mii lei,  

din care:  

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                              14.100 mii lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                               7.062 mii lei  

 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                          1.038 mii lei  

       

  

                 IV. CENTRUL MILITAR 

 

Cap. 60.02 Centrul Militar                                                500 mii lei , 

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 

  BUNURI ŞI SERVICII                                400 mii lei  

  



  În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi 

servicii necesare în mod curent şi anume: furnituri de birou, carburanţi,  utilităţi 

(încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, 

poştă, TV, internet, service pentru întreţinerea funcţionării calculatoarelor, a 

aparatelor electrice şi electronice, centralei telefonice.    

 CH. INVESTIŢII                                           100 mii lei 

                 

                        

               V . UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Cap. 65.02 Învăţământ                                               121.738 mii lei,  

 din care: 

 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                 6.500 mii lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                     88.000 mii 

lei 

 TRANSFERURI INV PART.                                12.985 mii lei 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                          1.061 mii 

lei 

 ALTE CHELTUIELI (burse)                                7.500 mii lei 

 

         Secţiunea de dezvoltare 

 

 CH. DE CAPITAL                                   5.692 mii 

lei 

 

                

VI. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

 

Cap. 68.02                                                                               234.548 mii lei,   



     din care: 

 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                              98.000 mii lei 

 BUNURI ŞI SERVICII                             53.003 mii lei 

 SUBVENTII (fundatii )                                           9.000 mii lei 

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                             59.340 mii lei 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. DE CAPITAL                                                 15.205 mii lei  

  

      Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, 

deruleaza activitati care privesc: 

 protectia speciala a persoanelor nevazatoare; 

 acordarea alocatiilor de sprijin pentru familiile monoparentale; 

 acordarea alocatiilor suplimentare pentru copiii proveniti din familii cu 

venituri mici; 

 activitati de asistare si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice si cu 

nevoi speciale; 

 protectia copilului; 

 protectia persoanelor cu handicap; 

 protectia si ingrijirea persoanelor varstnice 

 ajutoare sociale; 

 

Luand in calcul aceste aspecte generale care implica o munca de detaliu, de o 

complexitate si de un volum important, va solicitam analiza si aprobarea Bugetului 

de Cheltuieli pe anul 2018, astfel: 

 

La Titlul I – Cheltuieli de personal se etimeaza suma de 98.000 mii lei, 

necesara acordarii drepturilor salariale stabilite pentru anul 2018.  

Mentionam ca la stabilirea acestei sume s-a tinut cont de incadrarea 

personalului conform Legii nr. 153/2017privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, art.11, art. 38 alin.3 si anexa 2 capitolul II. 



La Titlul II – Bunuri si servicii se estimeaza suma de 53.103 mii lei necesari 

pentru : furnituri de birou in valoare de 417 mii lei, materiale de curatenie in 

valoare de 624 mii lei, utilitati in valoare de 2.730 mii lei, carburanti in valoare de 

240 mii lei, posta, telecomunicatii in valoare de 424 mii lei, materiale si prestari 

servicii in valoare de 6.810 mii lei, alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare in valoare de 15.560 mii lei, reparatii curente in valoare de 10.767  mii 

lei, hrana in valoare de 3.554 mii lei, medicamente si materiale sanitare in valoare 

de 712 mii lei, obiecte de inventar in valoare de 550 mii lei, deplasari in valoare de 

425 mii lei, carti si publicatii in valoare de 10 mii lei, pregatire profesionala in 

valoare de 1365 mii lei, protectia muncii in valoare de 5 mii lei, alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii in valoare de 2.794 mii lei. 

 

La Titlul IV – Subventii se estimeaza suma de 9.000 mii lei necesara acordarii 

subventiilor fundatiilor partenere 

La Titlul IX – Asistenta sociala se estimeaza suma de 59.340 mii lei , din care : 

Mentionam ca in cadrul acestui articol se platesc drepturile persoanelor cu 

handicap (indemnizatii – ajutoare speciale, bugete complementare, alocatii HIV, 

indemnizatii nevazatori, transport interurban), dobanzile creditelor persoanelor cu 

handicap si transportul interurban acordat persoanelor cu handicap( S.N.C.F.R., 

Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, 

Express Transport). In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 57.02.01 din 

capitolul 68.02.05.02, sunt incluse si indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu 

handicap, pentru achitarea carora este necesara suma de 49.365 mii lei, asigurata 

din cotele defalcate de TVA. 

Suma solicitata este insuficienta pentru achitarea drepturilor persoanelor 

cu handicap pe anul 2018, urmand ca in momentul in care vom primi suma 

repartizata de la bugetul de stat sa revenim cu rectificarea bugetara. 

       - transport urban ( R.A.T.B si METROREX) in valoare de 6.000 mii lei ; 

       - ajutoare sociale (ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale 

ingrijire si recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt 

cazate in diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, 

precum: D.GA.S.P.C Sector 1, D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, 



D.G.A.S.P.C Calarasi, Fundatia MGH copii bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii 

cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) in valoare de 2.200 mii lei 

 

- Alte ajutoare (ajutoarelor financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru 

situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, 

ajutoare de urgenta pentru probleme medicale deosebite, ajutoare de 

inmormantare, alocatii pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, 

primele de fidelitate acordate cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie) in 

valoare de 1.000 mii lei 

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 15.205 mii lei 

conform Listelor de investitii anexate.  

Avand in vedere specificul activitatii Directiei de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului, consideram intemeiate solicitarile noastre pentru anul 2018, 

asigurand totodata o rationala utilizare a acestor fonduri in folosul comunitatii 

locale din sectorul 6, a acelor membri ai acesteia, care au nevoi speciale si 

probleme deosebite. 

  

VII. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ 

 

Cap. 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U.                                        90.000 mii 

lei,  

din care: 

 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                       18.100 mii 

lei   

 BUNURI ŞI SERVICII                                         65.978 mii 

lei  

 ALTE CHELTUIELI                                                    208 mii 

lei 

Secţiunea de dezvoltare 



 CH. DE CAPITAL                                            5.714 mii 

lei  

 

 

Bugetul reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri 

şi cheltuieli al oricărei autorităţi publice locale din România, fiind reglementat de 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea bugetului de stat nr. 

2/06.01.2018 pe anul 2018. 

Propunerile de buget au fost  formulate  în conformitate cu principiile şi 

prevederile stipulate în Legea privind finanţele publice, nr.500/2002 şi, respectiv, 

în Legea privind finanţele publice locale, nr. 273/2006. 

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare, etc. a 

autorităţii locale prin proiectele publice propuse şi responsabilităţile stabilite 

ordonatorilor de credite. 

Avand in vedere propunerile compartimentelor de specialitate, pentru anul 

2018 este propus un buget de cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si 

Dezvoltare Urbana Sector 6 in suma totala de 90.000 mii lei, structurat astfel: 

 

 Sectiunea de Functionare - la cheltuieli – resursele au fost alocate pentru 

susţinerea cheltuielilor operaţionale cu funcţionarea ADPDU  sector 6, în sumă de 

84.286  lei, iar la Sectiunea de Dezvoltare cheltuielile cu investiţiile în sumă de 

5.714 mii lei, reprezentând un total de cheltuieli de finanţat în valoare de 90.000 

mii lei. 

 

Sectiunea de Functionare -  suma propusa spre aprobare este de 84.286  

mii lei  

  

CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

La titlul I Cheltuieli de personal s-a avut în vedere respectarea tuturor 

prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale pentru personalul 

contractual care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice finanţate integral din 

venituri proprii, Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice (153 din 



2017), Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 2/06.01.2017 

privind unele masuri fiscal- bugetare, precum si modificarea si completarea unor 

acte normative prin care incepand cu 01.01.2017 cuantumul brut al salariilor de 

baza /indemnizatiile de care beneficiaza  personalul platit din fonduri publice din 

institutiile si autoritatile publice al administratiei publice locale, se majoreaza cu 

25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2018, Legea 53/2003- 

„republicata”- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.  

Cheltuielile de personal au fost estimate  ţinând cont de numarul de posturi  

aprobat prin HCL sector 6 nr.163/17.12.2015 si nr. 66/08.04.2013 pentru un numar 

de 381 posturi şi sunt în sumă de 17.930 lei, repartizate astfel:  

-  art.   10.01 Cheltuieli salariale in bani in suma totala de 17.444 mii lei, din 

care:  

- alin. 10.01.01 Salariul de bază - cheltuielile cu salariul de baza au fost 

estimate la  16.649  mii lei. La acest alineat s-a avut  în vedere plata concediilor 

medicale suportate din fondul de salarii precum si modificarile  salariului de baza 

incepand cu luna ianuarie, cu procentul de 25% fata de luna decembrie 2017 . 

- alin. 10.01.07 Ore suplimentare - s-au estimat cheltuieli în valoare de 118 

mii lei  ţinându-se cont de acordarea de  ore suplimentare aferente lunilor 

octombrie, noiembrie si decembrie 2017, conform prevederilor legale în vigoare 

prevazute in Codul Muncii;  

- alin. 10.01.30 Alte drepturi salariale - s-au estimat cheltuieli în valoare de 

677 mii lei  ţinându-se cont de acordarea de  ore de noapte  conform prevederilor 

legale în vigoare prevazute in Codul Muncii;  

- art.   10.03 Contribuţii - sunt legate direct proporţional de valoarea 

veniturilor  

salariale brute previzionate, luând în considerare procentele legale  în vigoare 

aferente lunii decembrie  2017 si contributia asiguratorie de munca şi sunt în 

valoare estimată de  656 mii lei  .  

 

BUNURI SI SERVICII  



La Titlul II - Bunuri si Servicii   – Administratia Domeniului Public si 

Dezvoltare Urbana  sector 6, propune spre aprobare un buget de 60.978 mii  lei, 

repartizata pe capitole, astfel : 

 La capitol 67.02  - bunuri si servicii, pentru anul 2018, s-a avut in vedere 

suma de 47.849  mii lei, pentru: 

- servicii de distributie energie electrica si incalzire in suma de 865 mii  lei 

(20.01.03); 

- consum apa, canal si salubritate in suma de 1.800 mii lei (20.01.04)  ; 

- carburanti si lubrefianti (motorina, uleiuri, etc.)  in suma de 1.800 mii lei 

(20.01.05); 

- piese de schimb pentru utilajele din dotare in suma de 400 mii lei 

(20.01.06); 

- telefon, internet, radio, tv.  in suma de  83 mii lei (20.01.08) ;  

- prestari servicii,  materiale pentru dotarea si infrumusetarea domeniului 

public pe spatii verzi (intretinerea si extinderea zonelor verzi – parcuri, 

gradini de cartier, scuaruri, platbande, gazon, arbori si arbusti, material 

dendrofloricol), toaletari si defrisari arbori avizati de PMB, gazon, 

seminte flori, pamant vegetal, arbori si arbusti si alte cheltuieli 

neprevazute ce pot aparea in cursul anului in suma de 3.600 mii lei 

(20.01.09)  

- servicii paza si protectie, lucrari si servicii de intretinere si reamenajare a 

zonelor cu spatii verzi si a locurilor de joaca din sector, servicii udat 

spatii verzi, servicii de deratizare si dezinsectie,  lucrari de vopsitorie, 

lucrari de montaj panouri gard pe spatii verzi, intretinere si  reparatie 

fantani arteziana, intretinere si reparatie sistem de irigatii si sistem de 

iluminat in parcuri si gradini, servicii inchirieri utilaje, colectarea, 

incarcarea, transportul la rampa a gunoiului de pe spatiu verde, servicii 

de inchiriere si intretinerea toaletelor publice in suma de 36.355 mii lei 

(20.01.30); 

- reparatii curente pentru utilajele din dotare  in suma de 130 mii lei 

(20.02) ; 

- apa pentru zilele caniculare in situatii de urgenta, in suma de 10 mii lei 

(20.03.01); 



- obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata in suma de 1.200 mii 

lei (20.05.30); 

- cursuri pentru pregatire profesionala in suma de 32 mii lei (20.13) ; 

- materiale si echipament de protectie pentru personalul incadrat precum si 

alimentatie de protectie in suma de 982 mii lei (alimentatia de protectie 

se acorda in mod obligatoriu si gratuit persoanelor care lucreaza in 

conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul 

colectiv de munca si/sau contractul individual de munca (art. 14 din 

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca) (20.14); 

- alte cheltuieli neprevazute cu bunuri si servicii ( inspectie tehnica 

periodica, asigurari si rovinete auto, vulcanizare auto, servicii incarcat 

stingatoare, masuratori cadastrale   in suma de 592 mii lei (20.30.30).  

 

La capitolul 70.02 – bunuri si servicii ,  pentru anul 2018, s-a avut in 

vedere suma de 6.275 mii lei, pentru : 

- furnituri de birou in suma de 105 mii lei  (20.01.01); 

- materiale de curatenie in suma de 125 lei (20.01.02); 

- servicii de distributie energie electrica si incalzit in suma de 71 lei 

(20.01.03); 

- consum apa si  salubritate in suma de 4 lei (20.01.04);   

- telefon, internet, statii radio, posta in suma de 230 mii lei (20.01.08);   

- materiale si prestati de servicii cu caracter functional in suma de 240 mii 

lei (20.01.09); 

-  servicii paza si protectie, servicii de monitorizare video, lucrari de 

reparatii sediu central si alte cheltuieli neprevazute in suma de 1.876 mii 

lei (20.01.30); 

- reparatii curente in suma de 100 mii lei (20.02) 

- obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata in suma de 260 mii 

lei (20.05.30); 

- deplasari interne in suma de 4 mii lei (20.06.01); 

- carti, publicatii si materiale  documentare in suma de 0 mii lei(20.11); 

- consultanta si expertiza in suma de 0 mii lei (20.12) 

- cursuri pentru pregatire profesionala in suma de 40 mii lei (20.13) ; 



- alimentatie de protectie in suma de 220 mii lei (alimentatia de protectie 

se acorda in mod obligatoriu si gratuit persoanelor care lucreaza in 

conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul 

colectiv de munca si/sau contractul individual de munca (art. 14 din 

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca). (20.14); 

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (servicii mentenanta parcari SMART,  

servicii RSVTI, servicii arhivare, servicii curatenie, servicii intretinere 

SITE, consultanta financiara, servicii demolari constructii de pe 

domeniul public, servicii inchirieri echipamente IT, servicii SSM,  

mentenanta intretinere programe informatice, centrala telefonica) in 

suma de 3.000 mii lei (20.30.30).  

 

La capitolul 84.02 – bunuri si servicii,  pentru anul 2018, s-a avut in 

vedere suma de 11.854 mii lei, pentru : 

- servicii de distributie energie electrica in suma de 75 lei (20.01.03); 

- consum apa si  salubritate in suma de 0 lei (20.01.04);   

- carburanti si lubrefianti (motorina, uleiuri, clu)  in suma de 450 mii lei 

(20.01.05); 

- piese de schimb in suma de 40 mii lei (20.01.06); 

- servicii telefonie fixa si mobila  in suma de 7 mii lei (20.01.08)  ; 

- agregate de cariera, agregate concasate, filler, bitum, borduri, emulsie 

bituminoasa, beton, ciment,  material antiderapant (sare+nisp)si alte 

materiale in functie de necesitati in suma de 2.288 mii lei (20.01.09); 

- servicii paza si protectie, servicii deszapezire cu utilaje inchiriate, analize 

laborator pentru mixtura asfaltica, servicii vidanjare, materiale pentru 

intretinerea statiei de asfalt stalpi si limitatoare de viteza, lucrari de 

marcaje rutiere, lucrari de executie, servicii iluminat festiv din sector in 

suma de 5.000 mii lei (20.01.30); 

- reparatii curente in suma de 3.250  mii lei (20.02) ; 

- apa pentru zile caniculare si ceai pe timpul iernii in situatii de urgenta in 

suma de 0 mii lei (20.03.01); 

- obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata in suma de 80 mii lei 

(20.05.30); 



- deplasari interne in suma de 2 mii lei (20.06.01); 

- cursuri pentru pregatire profesionala in suma de 3 mii lei (20.13) ; 

- materiale si servicii medicale pentru protectia muncii precum si 

alimentatie de protectie in suma de 105 mii lei (alimentatia de protectie 

se acorda in mod obligatoriu si gratuit persoanelor care lucreaza in 

conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul 

colectiv de munca si/sau contractul individual de munca (art. 14 din 

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca). (20.14); 

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 554 mii lei (20.30.30). 

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusa spre aprobare este  de 5.714 mii 

lei  

 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

 

 

  Veniturile evidenţiate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 141.855mii lei   

Cheltuielile evidentiaţe în  bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 141.855 mii lei, din care: 

 

Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă  a Persoanelor         7.100 mii lei,  

din care: 

    Secţiunea de funcţionare                                                      7.100 mii lei 

 CHELTUIELI PERSONAL            5.770 mii lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                                 1.306 mii lei  

 ALTE CHELTUIELI                                                            24 mii lei 

Pentru proiectul de buget pe anul 2018, Directia Locala de Evidenta a 

Persoanelor Sector 6, fiind o institutie publica finantata din venituri proprii 

si din subventii de la bugetul local, a urmarit folosirea judicioasa si cu 

raspundere a tuturor veniturilor, respectand legislatia in vigoare. 

La capitolul “Cheltuieli de personal” bugetul este realizat avand in 

vedere organigrama aprobata la acasta data, D.L.E.P. Sector 6 avand un 



numar de 78 salariati. De asemenea s-a avut in vedere prevederile H.G. nr. 

846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata si H.C.L. nr. 183/20.07.2017 privind stabilirii salariului de baza 

aferente functiilor publice si contractuale utilizate in cadrul subdiviziunii 

Administrativ-teritoriale Sector 6. Tot odata s-a luat in considerare si 

O.U.G. 46/2017 si  H.G. nr. 940/2017 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.  

La capitolul “Cheltuieli de bunuri si servicii” pentru anul 2018 s-au 

prevazut sume pentru plata utilitatilor, a furniturilor de birou, a serviciilor 

postale si a altor cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare, cheltuieli strict necesare pentru buna desfasurare a activitatii 

institutiei. De asemenea au fost prevazute sume pentru reparatii curente. 

Pentru anul 2018 nu sunt prevazute sume pentru capitolul “Cheltuieli 

de capital”. 

   

Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Locală                 37.955 mii lei, 

 din care:  

Secţiunea de funcţionare   

 CH. PERSONAL                                            33.500 mii 

lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                                    3.715 mii 

lei  

            

          Secţiunea de dezvoltare  

 CH. DE CAPITAL                                                  740 mii 

lei  

 

  Ca urmare a analizei execuției bugetare la 31.12.2017, precum și a 

reglementărilor privind unele măsuri fiscal-bugetare pe 2018, DIRECȚIA 

GENERALĂ DE  POLIȚIE LOCALĂ  SECTOR 6, propune pentru anul 2018, 

următorul buget de venituri și cheltuieli rectificat: 

 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL 



 

             La acest titlu s-a prevăzut suma de 33.500 mii lei. Modificările făcute se 

datorează următoarelor :  

 - execuției bugetare la 31.12.2017; 

 - promovări; 

 - angajări; 

 - gradații de vechime; 

 - definitivări în funcția publică; 

 - Legea  153/2017-  privind salarizarea personalului; 

 - HCL 183/2017 – stabilirea salariilor de bază; 

 - OUG 91/2017 – modificarea și completarea Legii 153/2017; 

 - HG 846/2017 – salariul minim brut pe țară garantat în plată;   

- OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare în anul 2018, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- HCL Sector 6 nr. 326/20.12.2016 privind aprbarea Organigramei, Ștatului 

de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale 

de Poliție Locală Sector 6; 

- HCL Sector 6 nr.85/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană 

personalului Direcției Generale de Politie Locală Sector 6; 

          

2. CHELTUIELI MATERIALE  

 

La cheltuielile materiale propunerea de buget este de 3.715 mii lei. Modificările 

făcute se datorează urmatoarelor :  

- execuției bugetare la 31.12.2017; 

- planului anual de achiziție pe 2018; 

- plăților restante din anul 2017; 

- Dispoziția primarului și Hotărârile instanței privind demolarea și 

dezmembrarea clădirilor construite ca urmare a nerespectării autorizației de 

construire; 

- achiziție de muniție (gloanțe parabellum); 

- asigurări Casco si Rca (parc auto 51autovehicule); 

- chirii (Hanul Ancuței și Răsadniței); 



- creșterii cheltuielilor cu reviziile și reparațiile la mașini ca urmare a uzurii 

acestora precum și a  creșterii parcului auto; 

- zugrăveli și amenajare sediu D.G.P.L. 

- achiziționarea de uniforme și echipament ca urmare a încadrării de 

personal pe funcțiile vacanțe , a înlocuirii acestora după perioada de folosință a  

politiștilor locali din cadrul D.G.P.L 

3.CHELTUIELI DE CAPITAL  

Având în vedere - HCL Sector 6 nr.329/19.12.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici a proiectului “Parcare teren limitrof sediu 

D.G.P.L.” ne propunem amenajarea unei parcări pentru obținerea unui nr. de 120 

locuri.  

Pe lângă acest obiectiv, DGPL propune achiziționarea unui: 

- Sistemul de supraveghere ( camera video, unități de stocare, monitoare, 

echipamente de alimentare și accesorii) la parcul auto pentru depozitarea mașinilor 

abandonate; 

-  6 autospeciale pentru buna desfășurare a activității polițiștilor locali din 

Direcțiile de Ordine Publică și Inspecție Comercială; 

- 30 de stații emisie recepție; 

- 2 centrale telefonice; 

- 1 copiator; 

-  softuri; 

- expertiză tehnică și studiu geotehnic la sediul din Hanul Ancuței; 

- racordare Enel sediu DGPL; 

- Temă proiectare parcare sediu DGPL; 

- SF/Dali parcare sediu DGPL; 

- PT parcare sediu DGPL; 

- asistență tehnică parcare sediu DGPL; 

- dirigenție șantier parcare sediu DGPL; 

- taxe,avize,acorduri și autorizații parcare sediu DGPL; 

- alte cheltuieli parcare sediu DGPL; 

 

           La acest titlu suma este de 740  mii lei. 

 



Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ                                        27.413 mii lei,  

din care: 

 

Secţiunea de funcţionare   

 CHELTUIELI PERSONAL                                           124 mii lei 

 BUNURI ŞI SERVICII                                    26.864 mii lei  

 DOBANZI                                                                                5 mii lei 

 ASISTENTA SOCIALA                                                     210 mii lei       

Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                           210 mii lei 

 

Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie 

 - Centrul Cultural European                                                13.000 mii lei,  

din care: 

 

Secţiunea de funcţionare   

 CHELTUIELI PERSONAL                                           1.101 mii 

lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                                  982 mii 

lei  

 ACTIUNI CU CARACTER CULTURAL                        10.500 mii 

lei                                                  

Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                           417 mii lei 

 

  

Cap. 68.10 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                         2.770 mii 

lei,   

din care: 

 

Secţiunea de funcţionare 

  BUNURI ŞI SERVICII                                               2.600 mii lei 

 



Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                           170 mii lei 

 

 

Cap. 70.10 Administraţia Pieţelor                                          36.000 mii 

lei,  

din care: 

 CHELTUIELI PERSONAL                       5.310 mii lei  

 BUNURI ŞI SERVICII                                   26.090 mii lei 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                            4.600 mii lei 

 

       In anul 2018 institutia prevede un buget de venituri si cheltuieli in valoare 

de 36.000 mii lei.           

            Veniturile ce stau la baza fundamentarii bugetului sunt integral venituri 

extrabugetare obtinute din taxe, chirii , cota parte din asociere, penalitati aplicate 

pentru neachitarea la termenele scadente a obligatiilor contractuale, alte venituri,.  

       Veniturile pentru finantarea sectiunii de dezvoltare se constituie din 

varsaminte din sectiunea de functionare. 

            Cheltuielile se impart in :  

- cheltuielile sectiunii de functionare in valoare de 31.400 mii lei 

- cheltuielile sectiunii de dezvoltare in valoare de    4.600 mii lei         

            Cheltuielile prevazute sunt:  

        - cheltuieli curente in valoare de 31.400 mii lei (cheltuielile sectiunii de 

functionare ); 

         - cheltuieli de capital in valoare de 4.600 mii lei (cheltuielile sectiunii de 

dezvoltare). 

            

           Cheltuielile curente prevad cheltuieli de personal in valoare de 5.310 mii lei 

si cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare in valoare de 26.090 mii lei. 

           La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-au avut in vedere 

contractele preconizate a se incheia pentru achizitii de bunuri, prestarea de servicii 

si efectuarea de lucrari in anul 2018. 



          La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 4.600 mii lei 

conform listelor de investitii anexate. 

 

           Cap. 70.10 DAFL                                         17.617 mii lei,  

          din care: 

           Secţiunea de funcţionare 

 CHELTUIELI DE PERSONAL                                3.082 mii 

lei 

 BUNURI ŞI SERVICII                                                12.539 mii 

lei  

 

    Secţiunea de dezvoltare 

 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                1.996 mii 

lei  

 

      

3. CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

             La acest titlu s-a prevazut suma de 3.082 mii lei. La aceasta suma s-a ajuns 

avandu-se in vedere urmatoarele : 

-organigrama si statul de functii aprobate pentru un numar  47 de  posturi, si 

prevederile Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice.  

- conform H.C.L S6 nr.3/26.01.2018  privind stabilirea salariilor de baza 

aferente functiilor publice si functiilor contractuale din cadru familiei ocupationale 

“Administratie”, utilizate in cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 

6 al Municipiului Bucuresti.  

 

          CHELTUIELI MATERIALE  

La cheltuielile materiale propunerea de buget este de 12.539 mii lei. Aceasta 

suma a fost stabilita avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) La articolul 20.01.01 ,, Furnituri de birou “ au fost incluse cheltuieli cu 



furniturile de birou si documentele tipizate obligatorii a fi utilizate 

conform normelor legale in vigoare in valoare de 164 mii lei; 

b) La articolul 20.01.02 ,, Materiale pentru curatenie “ au fost incluse 

cheltuieli cu materialele necesare mentinerii curateniei la sediul directiei 

cat si in cartierul Constantin Brancusi si Dealul Tugulea in valoare de 

232 mii lei; 

c) La articolul 20.01.03 ,,Incalzit, iluminat si forta motrica “ si  20.01.04 

,,Apa, canal, salubritate“ s-a tinut cont de cheltuielile din anul precedent 

si  majorarea preturilor la utilitati si s-a prevazut suma de 6.707 mii lei; 

d) La articolul 20.01.05 “Carburanti si lubrifianti” s-a avut in vedere 

necesarul de carburant si s-a prevazut suma de 14 mii lei; 

e) La articolul 20.01.08 ,, Posta Telecomunicatii radio TV, Internet “ au fost 

incluse: cheltuieli cu telefoanele, posta, timbrele necesare expedierii 

corespondentei, abonamente internet  s-a propus suma de 91 mii lei; 

f) La articolul 20.01.09 ,,Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional“ sunt prevazute cheltuieli cu prestarile de servicii aferente 

bunei functionari a activitatii institutiei ( cheltuilei privind prestarile de 

servicii ce se refera la tehnica de calcul, piese de  schimb pentru 

calculatoare si imprimante, asistenta tehnica programe informatice, 

abonament servicii, servicii psihologice, medicale, precum si alte 

materiale si servicii cu caracter functional al institutiei noastre care nu 

fac obiectul articolului 20.01.30) s-a prevazut suma de 466 mii lei; 

g) La articolul 20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare“ s-au prevazut cheltuieli materiale si alte bunuri pentru 

intretinere si functionare in conformitate cu Planul Anual de achizitii pe 

2017, incluzand si serviciile de curatenie  in suma de 1061 mii lei; 

 

h) La articolul 20.02 ,,Reparatii curente“ s-a inclus costul reparatiilor  

curente (reparatii fatade, reparatii lindab, reparatii canalizare, reparatii 

terase, reparatii instalatii, reparatii centrale, reparatii interioare blocuri, 

reparatii tamplarie PVC etc.) executate de furnizori pe spatiilor cumune 

ale blocurilor din Cartierul Constantin Brancusi in suma de 1.332 mii lei 

(bugetul alocat a fost diminuat intrucat in lunile care au mai ramas nu se 



vor mai efectua reparatii ); 

i) La articolul 20.05 “Bunuri de natura obiectelor de inventar” sunt 

prevazute cheltuieli cu achizitionarea obiectelor de inventar necesare in 

suma de 120  mii lei; 

j) La articolul 20.06 “Deplasari, detasari, transferari” sunt cuprinse 

cheltuieli privind deplasarile, detasarile, transferarile personalului in 

valoare de 156 mii lei; 

k) La articolul 20.13 “Pregatire profesionala” sunt prevazute cheltuieli 

privind cursuri de pregatire si perfectionare profesionala in suma de 50 

mii lei. 

p)  La articolul 20.30 “Alte cheltuieli” se regasesc: asigurari auto, asigurari 

locuinte Cartier Constantin Brancusi obligatorii, chirii si alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii in conformitate cu Planul Anual de achizitii pe 2018 in 

suma de 2.146 mii lei. 

3. CHELTUIELI DE CAPITAL 

       Lista obiectivelor de investitii propuse pentru anul 2018  cuprinde 

urmatoarele:  

 - softuri ( licente programe, licente antivirus) in valoare de 50 mii lei; 

- Schimbatoare in placi in valoare de 200 mii lei; 

- calculatoare in valoare de 100 mii lei; 

- boiler si vase acumulare in valoare de 200 mii lei; 

- pompe electrice in valoare de 100 mii lei; 

- automatizari centrale termice in valoare de 100 mii lei; 

- cazane in valoare de 100 mii lei; 

- lucrari de constructii instalatii termice in condensatie din Cartierul 

Constantin Brancusi zona A si C in valoare de 1000 mii lei; 

 - cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de 

fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii in valoare 

de 146 mii lei; 

     

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 

 



Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de   

7.443 mii lei, şi au următorul cuprins  : 

         

        Cap. 67.07 Cultură, recreere şi religie                                 7.443 mii lei 

         

Valorile fiecărui obiectiv , sunt  prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a 

bugetului de împrumuturi interne  (anexa 1). 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 

         Prin HCL-urile  nr.256/10.11.2016 și nr.118/27.04.2017 s-a aprobat 

contractarea unei finanțări externe în vederea asigurării cheltuielilor pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuințe precum și a unor clădiri publice. 

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de 

172.050 mii lei, şi au următorul cuprins  : 

          Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                172.050 mii 

lei  

          din care: 

 Secţiunea de dezvoltare                                 172.050 mii 

lei  

 

                    

          . 

Director General, 
DORU MANOLACHE 


