MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Sector 6 .
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul Legii nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” art. 81 alin. (2) lit. “d” şi alin. 4 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Bugetul Local de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 pe anul
2009 în sumă de 739.572,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01).
Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2009, în sumă de 61.697,00 mii lei,
atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/02).
Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului
local al sectorului 6 pe anul 2009, în sumă de 32.198,00 mii lei (Anexa 10/05).
Art. 4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2009, conform Anexelor nr. 1, 1a şi
1b.
Art. 5. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi
alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 10/01, 10/02, 10/04, 10/05, 1, 1a şi 1b fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi
ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioana Mihaela Neacşu

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, exercitând
atribuţiile conferite de art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consider întrunite
condiţiile de legalitate pentru proiectul de hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009
În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d”si alin. 4 şi art. 45 (2) lit. „a” din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată:
Art. 81(2) lit. „d”
„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, în principal,
următoarele atribuţii:
„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc
impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
Alin. 4 „Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege
sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti”

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea 215/2001 – „Se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale
consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local”.

SECRETAR,
Floricică Gheorghe

