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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 Investiții 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. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 2018; 
        Conform O.U.G. nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și 
completările ulterioare, a Hotărârii nr. 215/4.03.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare și a Legii cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

În baza H.C.L. Sector 6 nr. 106/24.05.2018 privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 
6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 
2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

 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 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 956.845 mii lei la cheltuieli și în sumă de   
950.067 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 142.837 mii lei, 
la cheltuieli şi la venituri în sumă de 142.837 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 175.050 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, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală Investiții, 
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, 

Nr.:                                                                                                           Demirel Spiridon 
Data:  
 



 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
      Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale 
Economice și al Direcției Generale Investiții. 
        Ţinând cont de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 
2018. 
        Conform O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 215/4.03.2009, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 
modificările și completările ulterioare și a Legii cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

În baza H.C.L. Sector 6 nr. 106/24.05.2018 privind aprobarea bursei 
,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul 
acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în 
învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din Sectorul 6; 

Datorită implementării unui sistem de management performant pentru 
îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei Sectorului 6 
București. 

Propunem rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 
pentru a include sumele aferente acestora, respectiv sumele reprezentând tichete de 
vacanță pentru salariații din instituțiile U.A.T. Sector 6 a Municipiului București și 
suplimentarea sumelor reprezentând bursele alocate elevilor din învățământul 
preuniversitar din Sectorul 6. 
         Totodată facem mențiunea că s-a impus, conform Raportului de specialitate,  
includerea unor noi obiective în lista de investiții a Primariei Sectorului 6, a 
Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană.  
        Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supun 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 
 

 

            Ţinând cont de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 
2018; 
       Conform OUG nr.8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanta, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii nr.215/4 martie 2009, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului din fonduri publice, propunem rectificarea Bugetului de 
venituri si cheltuieli pe 2018 si  includerea in capitolul 10" Cheltuieli de personal" 
sumelor reprezentand tichetele de vacanta pentru salariatii din institutiile publice din 
UAT Sector 6 al Municipiului Bucuresti, respectiv 4.062 mii lei.  

In baza HCL nr.106/24.05.2018, care a aprobat bursa  "Primarului Sector 6", 
pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 
avut media generala anuala 10, propunem suplimentarea sumelor alocate burselor 
scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din Sectorul 6. 

 Datorită  implementarii unui sistem de manegement performant pentru 
imbunatatirea proceselor interne si cresterea calitatii serviciilor Primariei Sectorul 6 
Bucuresti, 

- propunem rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 
pentru a include sumele aferente acestora respectiv 425 mii lei.  
         Totodată facem mențiunea că s-a impus, includerea unor noi  obiective noi în 

lista de investiții a Primariei Sectorului 6, a Administratia Domeniului Public si 

Dezvoltare Urbana obiective mentionate  Anexa 1, 1a si 1b.  

       Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supunem aprobării plenului 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. 

                Director General,                                                     Director General, 

             Direcția de Investiții                                                 Direcția Economică 
           IULIAN GHEORGHE                                           DORU MANOLACHE 
 


