DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Prin H.G. nr.655/2009 s-a alocat suma de 1.050,00 mii lei din bugetul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării către bugetele locale, a unor cheltuieli de
capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; în temeiul cap. 2 din O.U.G.
nr.162/2008 se alocă suma de 65,00 mii lei din bugetul Ministerului
Sănătăţii în bugetele locale pentru

asistenţă medicală comunitară, adresa

nr.25756/6.07.2009 de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală
a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti cu privire la retrimestrializarea sumelor
alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
sectoarelor ( plata salariilor personalului din învăţământul preuniversitar de stat),
ordonatorul principal de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local,
bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul de
venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local şi bugetul instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului local Sector 6, conform sumelor
alocate, are în componenţă:
a) Bugetul Local, care evidenţiază bugetul finanţat din venituri încasate de
Serviciul Public Pentru Finanţe Publice 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;
b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
c) Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local;
d) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
e) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Local sector 6 este
un buget echilibrat, ridicându-se la suma de 847.979,00 mii lei , atât la venituri cât şi la
cheltuieli,
din care:
- Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli în sumă de 740.687,00 mii lei ,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local
în sumă de 61.697,00 mii lei ,
- Bugetul de Venituri si cheltuieli în afara bugetului local în sumă de 32.198,00
mii lei,
- Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de
9.000,00 mii lei,
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 4.397,00 mii lei.

BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local sunt în sumă de 740.687,00 mii lei şi au suferit
următoarea modificăre :
-

conform H.G. nr.655/2009 s-a alocat suma de 1.050,00 mii lei din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2009, pentru finanţarea unor obiective de investiţii ( Centrul Cultural
European);

-

în temeiul cap. 2 din O.U.G. nr.162/2008 se alocă suma de 65,00 mii lei din
bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetele locale pentru asistenţă medicală
comunitară
Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de 740.687,00 mii lei

şi au următoarea componenţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 67.02 Cultură,recreere,religie

1.600,00 mii lei, din care :
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ALTE CHELTUIELI

1.500,00 mii lei

Titlul alte cheltuieli s-a majorat cu suma de 500,00 mii lei.
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 73.214,00 mii lei, din care:
CH. INVESTIŢII

43.142,00 mii lei

Cheltuielile de investiţii s-au majorat cu suma de 3.000,00 mii lei.
II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR
Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor


51.113,00 mii lei, din care:

CH. INVESTIŢII

10.316,00

Cheltuielile de investiţii au fost majorate cu suma de 1.050,00 mii lei prin finanţarea
din bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, conform H.G. nr 655/2009
pentru următoarele obiective de investiţii: şcoala nr. 142, 174, 198, 311 şi consolidare
sală de sport Liceul T.Vladimirescu.
De asemenea suma de 1.033,00 mii lei ce se regăsea la punctul 4 pe– dotări
independente- sistem informatic integrat pentru asigurarea comunicării între
Administraţia Şcolilor sector 6 şi unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, a fost transferată la cap. 65.02 Învăţământ titlul bunuri şi servicii fiind
necesară pentru dotarea grădiniţelor cu echipament şi mobilier în urma
mansardărilor.
III. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Cap. 66.02 din care:


65,00 mii lei, din care:

CH. PERSONAL

65,00

în temeiul cap. 2 din O.U.G. nr.162/2008 se alocă suma de 65,00 mii lei din bugetul
Ministerului Sănătăţii în bugetele locale pentru asistenţă medicală comunitară
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Director Executiv,
Doru Manolache
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