
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T.: 162/19.03.2018                                pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 

                          Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al    

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 
 

        Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale 
Economice și al Direcției Generale Investiţii 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 semnarea contractului de finanțare prin programul de 
finanțare Elena de către Primăria Sectorului 6, propunem rectificarea bugetului 
local de venituri și cheltuieli pentru a include sumele contractate;   

    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 rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 913.120 mii lei la 
cheltuieli și în sumă de 906.342 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. (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,   precum și semnarea contractului de finanțare prin programul de finanțare 
Elena, de către Primăria Sectorului 6, propunem rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru a include sumele contractate prin programul mai sus menționat.  

Conform contractului de finanțare sumele defalcate pe ani sunt: 
- pentru anul 2018 -  3.016 mii lei 
- pentru anul 2019 – 2.011 mii lei 
- pentru anul 2020 – 1.006 mii lei 

    Astfel devine necesară rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, 
încât suma de 3.016 mii lei să fie inclusă în acesta, defalcată pe categorii de 
cheltuieli așa cum prevede contractul de finanțare semnat. 

În același timp pentru a îndeplini prevederile contractului de finanțare, 
respectiv, reabilitarea a 11 unități de învățământ și construirea a 8 unități noi, este 
necesară și modificarea listei de investiții la capitolul 65.02 Învățământ prin 
includerea a trei obiective noi în scopul contractării DALI-urilor pentru clădirile 
de reabilitat și a două SF-uri pentru clădirile noi construite.  
   Totodată, Primăria Municipiului București are un acord-cadru pentru 
construirea de săli de sport și bazine de înot incluse, dar pentru a beneficia de 
execuția acestui tip de lucrări este necesar să le punem la dispoziție proiecte 
tehnice. În acest sens am identificat 5 locații, respectiv Școala Gimnazială nr. 197, 
Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, Școala Gimnazială nr. 167, Liceul 
Teoretic Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Grigore Moisil pentru care 
Primăria   Sectorului 6 are studii de fezabilitate donate de un operator economic, 
dar devine necesară întocmirea proiectelor tehnice. 
  În concluzie, propunem rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 
prin includerea sumei de 3.016 mii lei la venituri și la cheltuieli. Totodată facem 
mențiunea că includerea celor cinci obiective noi în lista de investiții, precum și a 
celor cinci săli de sport cu bazin de înot inclus, se realizează fără a modifica 
sumele deja aprobate în secțiunea de dezvoltare a bugetului local. 
       Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supunem spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
pe anul 2018. 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 
 

 



 DIRECŢIA  GENERALĂ DE INVESTIȚII 

 DIRECŢIA  GENERALĂ  ECONOMICĂ 

 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

           Având în vedere prevederile  Legii 273/2006 privind finanţele publice 

locale,    

  precum și semnarea contractului de finanțare prin programul de finanțare Elena, 

de către Primăria sectorului 6, propunem rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru a include sumele contractate prin programul mai sus menționat.  

Conform contractului de finanțare sumele defalcate pe ani sunt: 

- pentru anul 2018 -  3.016 mii lei 

-  pentru anul 2019 – 2.011 mii lei 

-  pentru anul 2020 – 1.006 mii lei 

   Astfel devine necesară rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, încât 

suma de 3.016 mii lei să fie inclusă în acesta, defalcată pe categorii de cheltuieli 

așa cum prevede contractul de finanțare semnat. 

În același timp pentru a indeplini prevederile contractului de finanțare, respectiv, 

reabilitarea a 11 unități de învățământ și construirea a 8 unități noi, este necesară și 

modificarea listei de investiții la capitolul 65.02 Invățământ prin includerea a trei 

obiective noi în scopul contractării DALI-urilor pentru clădirile de reabilitat și a 

două SF-uri pentru clădirile noi construite.  

Totodată, Primăria Municipiului București are un acord-cadru pentru construirea 

de săli de sport și bazine de înot incluse, dar pentru a beneficia de execuția acestui 

tip de lucrări este necesar să le punem la dispoziție proiecte tehnice. În acest sens 

am identificat 5 locații, respectiv Școala Gimnazială nr. 197, Școala Gimnazială 

Sfinții Constantin și Elena, Școala Gimnazială nr. 167, Liceul Teoretic Tudor 

Vladimirescu și Colegiul Național Grigore Moisil, pentru care Primăria Sectorului 

6 are studii de fezabilitate donate de un operator economic, dar devine necesară 

întocmirea proiectelor tehnice. De aceea este necesară și introducerea acestor 5 



obiective în lista de investiții a Primăriei Sectorului 6 la capitolul 65.02 

Invățământ. 

 În concluzie propunem rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin 

includerea sumei de 3.016 mii lei la venituri și la cheltuieli. Totodată facem 

mențiunea că includerea celor cinci obiective noi în lista de investiții, precum și a 

celor cinci săli de sport cu bazin de înot inclus, se realizează fără a modifica 

sumele deja aprobate în secțiunea de dezvoltare a bugetului local. 

 

                        

                Director General,                                                     Director General, 
             Direcția de Investiții                                                 Direcția Economică 
           IULIAN GHEORGHE                                           DORU MANOLACHE 


