
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                AVIZEAZĂ 
S.T. 716/18.10.2018                                                                                                       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 2018 
 
 

             Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1448/18.10.2018 al Direcţiei Generale Economice şi  
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
  Ţinând cont de art. 48 și de art. 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare și de O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

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 şi având în vedere                       
H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale               
sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 
modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 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 990.798 mii lei la cheltuieli şi în sumă de                
984.020 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I şi nr. II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 
1a şi 1b, Anexe ce fac 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 138.307 mii lei, la 
cheltuieli şi la venituri în sumă de 138.307 mii lei, conform Anexelor nr. III și nr. IV ce cuprind 
Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe 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. V ce cuprinde 
Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei       
nr. VI 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, Direcţia Generală Investiţii, 
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 Raportul de specialitate nr. 1448/18.10.2018 al Direcţiei 
Generale Economice. 

Ţinând cont de art. 48 și de art. 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și de                  
O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2018.  
   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 şi a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 
exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind 
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de 
utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind rectificărea Bugetului consolidat de 
venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018. 
 
 

       

                                           PRIMAR, 

                                         Gabriel Mutu 
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Nr.1448/18.10.2018 

        DIRECŢIA  GENERALĂ  ECONOMICA 

  
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   Conform  art. 48 si 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, toate modificările privind 
cheltuielile de investiții se fac până la sfârșitul lunii octombrie al fiecărui an. 

    Astfel la Primăria Sectorului 6 s-au diminuat sumele alocate pentru 
reabilitarea blocurilor cu 5.082 mii lei, si cu 1.329 mii lei din alocația bugetară 
pentru lucrările la locuințele sociale din strada Ivasiuc,  sume care au fost 
redistribuite la alte categorii de cheltuieli  necesare Primăriei  sau altor instituții 
publice descentralizate din sector,  care  aveau nevoie și anume: 

-  pentru sistemul informatic integrat al Primăriei 
-  pentru  eficentizarea consumului energetic în școli: Școala  '"Adrian 

Păunescu"  și Școala "Sfinții Constantin și Elena" 
-   pentru iluminatul festiv cu ocazia sărbatorilor de iarnă, efectuat de 

ADPDU.  
- pentru "Lucrări de amenajare, sistematizare, parcări, zona parcului Tudor 

Vladimirescu", 
 - pentru  "Lucrări de  amenajare, sistematizare, parcări, zona Aleea 

Romancierilor nr 8", 
 - conform art. 35 din Legea 273/2006, modificat prin Legea 52/2018, se v-a 

efectua o finanțare pentru proiecte  de investiții ale administrației publice  locale 
din Raionul Hîncesti din Republica Moldova, 

- pentru bursele școlare din trimestru I al anului scolar 2018-2019 
- pentru achitarea facturilor restante  în vederea evitării arieratelor. 
La DGASPC, bugetul a fost diminuat cu 2.360 mii lei, ca urmare a renunțării 

la obiectivul de investiții "Creșa Ingerașii" și suma s-a rezervat pentru credite de 
angajament.  
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