DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; Legea
nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009; Decizia nr. 10/13.01.2009 privind
repartizarea cotelor

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

locale; Decizia nr. 311/2009 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectorului; H.C.G.M.B.
nr.38/2008 privind repartizarea la bugetele sectoarelor Municipiului Bucuresti a unor
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru sustinerea
programelor cu finantare externa pe anul 2008; Legea nr. 19/2009 a bugetului
asigurărilor sociale de stat privind transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanele cu handicap; potrivit art.1 din Legea nr.396/2006 privind acordarea unui
sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la constituirea
familiei; în temeiul H.G. nr.1256/17.10.2007 şi HCL nr. 264/09.08.2007 privind
finanţarea în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi, conform HCL nr.18/16.07.2008 a fost aprobata infiintarea
Complexului de servicii pentru protectia copilului - apartamente sociale de tip familial,
prin proiectul cu acelasi titlu derulat cu sprijinul financiar al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copiilor , în valoare de 3.235,00 mii lei, H.G.
nr.1432/12.11.2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru unităţi de
învăţământ 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 celor de
mai sus, 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, conform HCL nr.18/16.07.2008 a
fost aprobata infiintarea Complexului de servicii pentru protectia copilului

-

apartamente sociale de tip familial, prin proiectul cu acelasi titlu derulat cu sprijinul
financiar al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copiilor.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Local sector 6 este
un buget echilibrat, ridicându-se la suma de 835.791,00 mii lei , atât la venituri cât şi la
cheltuieli,
din care:
- Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli în sumă de 739.292,00 mii lei ,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local
în sumă de 60.772,00 mii lei ,
- Bugetul de Venituri si cheltuieli în afara bugetului local în sumă de 23.492,00
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 3.235,00 mii lei.

BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local au următoarea componenţă :
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-

131.083,00 mii lei – suma estimată a se încasa de Serviciul Public al
Finanţelor Publice Locale;

-

175.775,00 mii lei – conform deciziei nr. 311/2009, privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate;

-

260.055,00 mii lei – cote, sume defalcate din impozitul pe venit

-

122.486,00 mii lei conform deciziei nr. 10/13.01.2009, privind repartizarea
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

-

15.036,00 mii lei conform HCGMB nr.38/2008 privind repartizarea la
bugetele sectoarelor Municipiului Bucuresti a unor sume din cote defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru sustinerea programelor cu
finanţare externă pe anul 2009;

-

26.400,00 mii lei conform Legii nr. 387/2007 a bugetului asigurărilor sociale
de stat privind transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap;

-

1.600,00 mii lei potrivit art.1 din Legea nr.396/2006 privind acordarea unui
sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la
constituirea familiei;

-

500,00 mii lei conform Legii nr. 482/19.12.2006 se acordă gratuit, pentru
fiecare copil nou-născut, un trusou;

-

400,00 mii lei H.G. nr.1432/12.11.2008 privind repartizarea unor sume din

transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unor
cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
-

170,00 mii lei potrivit Legii nr. 416/2001 se acordă subvenţii pentru încălzirea

locuinţei.
-

5.387,00 mii lei venituri din vânzarea unor bunuri conform L550/2002.
Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de 738.892,00 mii lei

şi au următoarea componenţă:
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I. PRIMĂRIA SECTOR 6
Cap. 51.02 Primăria Sector 6

31.223,00 mii lei, din care:

CH. PERSONAL

16.410,00 mii lei,



În cadrul titlului cheltuieli de personal au fost previzionate a se cheltui
pentru un nr.de salariaţi în cuantum de 400 conform noii organigrame aprobate,
incluzând:
-11.403,00 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani( salarii de
încadrare; indemnizaţii de conducere, indemnizaţii de merit; spor de
vechime în muncă ; de radiaţii; CFP; audit; stres; indemnizaţiile
consilierilor, şi ale comisiilor de specialitate ; prime; ore de noapte şi
prime de vacanţă
- 1.500,00 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în natură reprezentând
tichete cadou conform Acordului şi Contractului Colectiv de
Muncă încheiat pentru anul 2009;
- 3.507,00 mii lei cheltuieli cu contribuţiile de asigurări sociale de
stat; de asigurare de şomaj; de asigurări sociale de sănătate; de
asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; la Fondul
Naţional Unic de asigurări de sănătate şi pentru constituirea
fondului de garantare, plătite toate de angajator.



BUNURI ŞI SERVICII

4.362,00 mii lei,

Pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri şi servicii necesare
desfăşurării activităţii Primăriei sectorului 6 au fost previzionate 4.362,00 mii lei
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare în mod curent şi anume : rechizite,
carburanţi, utilităţi ( încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate ) servicii
de telefonie, poştă, TV, internet, service pentru întreţinerea funcţionării calculatoarelor,
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a aparatelor electrice şi electronice, centralei telefonice, etc.
De asemenea s-au alocat sume corespunzătoare pentru pregătirea profesională a
funcţionarilor publici, deplasări, conform Legii nr.188/1999 şi pentru alte cheltuieli
materiale cu bunuri şi servicii.


CH. DE CAPITAL

3.371,00 mii lei

- În urma referatelor de necesitate aprobate, este necesară achiziţia

urmatoarelor dotări în valoare totală de 3.371,00 mii lei.Valoarea fiecăreia ,
este prevăzută în lista obiectivelor de investiţii a bugetului local (anexa 1)

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale



FOND DE REZERVĂ

14.570,00 mii lei, din care:
7.000,00 mii lei.

În conformitate cu art.36, alin.2 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, este necesară calcularea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor pentru proiectul
bugetului local.



TRANSFERURI CURENTE

7.570,00 mii lei, pentru

finanţarea activităţii “ Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor”
Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:


CH. PERSONAL

6.369,00



BUNURI ŞI SERVICII

401,00



CH. INVESTIŢII

800,00

Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 23.570,00 mii lei,
reprezentând transferuri curente pentru finanţarea activităţii “Direcţia Generală de
Poliţie Comunitară”.
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Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:


CH. PERSONAL

20.055,00



BUNURI ŞI SERVICII

2.070,00



CH. INVESTIŢII

1.445,00

Cap. 65.02 Corn şi lapte

3.700,00 mii lei,

Începând cu anul 2009 s-au alocat fonduri destinate achiziţionării de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din claselor I-VIII din învăţământul preuniversitar
de stat, conform Legii nr.18/2009 legea bugetului de stat pe 2009.
Cap. 67.02.50 Cultură

4.500,00 mii lei,

reprezentând transferuri curente pentru finanţarea activităţii “Centrului
Cultural European sector 6”.
Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:


CH. PERSONAL



BUNURI ŞI SERVICII



ALTE CHELTUIELI

1.389,00
436,00
2.675,00

Cap. 67.02 Cultură,recreere,religie


ALTE CHELTUIELI



CH. INVESTIŢII

1.750,00 mii lei, din care :
1.000,00 mii lei,
750,00 mii lei

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 “Dobânzi” si Cap.70.02 “Rambursare credit
intern şi comisioane” în valoare de 74.664,00 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente
împrumuturilor interne contractate de Consiliul Local Sector 6.

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 71.566,00 mii lei, din care:


ALTE TRANSFERURI

15.036,00 mii lei
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CH. INVESTIŢII

56.530,00 mii lei

Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a
blocurilor, cofinanţare externă pentru cartierul Giuleşti Sârbi.
Cap. 74.02 Protecţia mediului


BUNURI ŞI SERVICII



CH. INVESTIŢII

79.646,00 mii lei, din care:
76.537,00 mii lei,
3.109,00 mii lei

Suma prevăzută în acest capitol, este conformă contractului de prestări servicii
de salubrizare încheiat cu S.C. Urban şi cheltuielile de investiţii sunt conform notei de
fundamentare anexate.
Cap.87.02 Alte acţiuni


500,00 mii lei din care

BUNURI ŞI SERVICII

500,00

Această sumă este destinată alegerilor Parlamentare Europene şi Prezidenţiale,
2009
II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR
Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor

47.126,00 mii lei, din care:



CH. PERSONAL

5.300,00



BUNURI ŞI SERVICII

35.497,00



CH. INVESTIŢII

6.329,00

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli de personal, bunuri şi servicii
şi cheltuieli de capital conform notei de fundamentare anexate.
III. SERVICIUL PUBLIC DE FINANŢE PUBLICE LOCALE
Cap. 51.02 Impozite şi taxe


CH. PERSONAL



BUNURI ŞI SERVICII

15.900,00 mii lei, din care:
10.939,00
3.614,00
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CH. INVESTIŢII

1.347,00

Pentru bugetul 2009 cheltuielile de personal au fost prevăzute ţinând cont de
organigrama şi statul de funcţii aprobate, acordul şi contractul colectiv de muncă
încheiate la nivelul unităţii.
Pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării
activităţii au fost previzionate 3.614,00 mii lei pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii necesare în mod curent şi anume : rechizite, carburanţi, utilităţi (încalzit,
iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poştă, TV,
internet, service pentru întreţinerea funcţionării calculatoarelor, a aparatelor electrice
şi electronice, centralei telefonice. La titlul cheltuieli de investiţii se propune suma de
1.347,00 mii lei necesară achiziţionării de soft-uri, achiziţionarea unei centrale
termice, achiziţionarea unor infochioşcuri, etc.
Toate aceste cheltuieli sunt conform notei de fundamentare anexate.
IV. CENTRUL MILITAR
Cap. 60.02 Centrul Militar



320,00 mii lei , din care:

BUNURI ŞI SERVICII

320,00 mii lei,

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii necesare în mod curent şi anume : furnituri de birou, carburanţi, utilităţi
( încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate ) servicii de telefonie, poştă,
TV, internet, service pentru întreţinerea

funcţionării calculatoarelor, a aparatelor

electrice şi electronice, centralei telefonice.
V. PROTECŢIE CIVILĂ
Cap. 61.02 Apărare Civilă

308,00 mii lei ,din care:



BUNURI ŞI SERVICII

108,00 mii lei,



CH. DE CAPITAL

200,00 mii lei,
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În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii necesare în mod curent şi anume : furnituri de birou, carburanţi, utilităţi
( încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate ) servicii de telefonie, poştă,
TV, internet, service pentru întreţinerea

funcţionării calculatoarelor, a aparatelor

electrice şi electronice, centralei telefonice.
Suma alocată pentru cheltuieli de capital prevede dotarea minimală stabilită la
nivelul Prefecturii Municipiului Bucureşti. Valoarea fiecărei dotări, este prevăzută în
lista obiectivelor de investiţii a bugetului local (anexa 1) .
VI. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cap. 65.02 Învăţământ

153.729,00 mii lei, din care:



CH. PERSONAL

127.394,00



BUNURI ŞI SERVICII

23.800,00



ALTE CHELTUIELI



CH. DE CAPITAL

1.700,00
835,00

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli de personal, bunuri şi servicii
şi cheltuieli de capital conform notei de fundamentare anexate.
VII. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Cap. 68.02 din care:

109.000,00 mii lei, din care:



CH. PERSONAL

44.277,00



BUNURI ŞI SERVICII

26.395,00



ASISTENŢĂ SOCIALĂ

34.100,00



ALTE CHELTUIELI

2.500,00



CH. DE CAPITAL

1.728,00
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Conform Organigramei, D.G.A.S.P.C Sector 6 are un numar de 1730 salariati.
Pentru salarizarea acestora, conform Statului de functiuni se estimeaza suma de
44.277,00 mii lei.
La titlul bunuri si servicii se estimeaza suma de 26.395,00 mii lei , necesari
pentru furnituri de birou, materiale de curatenie, utilitati, carburanti, prestari servicii,
reparatii, medicamente si materiale sanitare, obiecte de inventar, deplasari, pregatire
profesionala, protectia muncii hrana pentru copii,

contravaloarea taxelor postale

aferente salariilor asistentilor si indemnizatiilor.
La titlul asistenta sociala, se estimeaza suma de 34.100,00 mii lei, reprezentand
ajutoarele in valoare de 200 Euro ce se acorda tinerilor casatoriti, facilitati transport
METROREX si R.A.T.B., achitarea alocatiilor, indemnizatiilor persoanelor cu
handicap, transport DACOS, AMAL TOUR, S.N.C.F.R, AUTOGARA RAHOVA,
acordarea ajutoarelor sociale beneficiarilor Legii nr.416/2001 si serviciilor sociale
pentru persoanele adulte cu handicap apartinand sectorului 6 si adapostite in centrele de
asistenta apartinand D.G.A.S.P.C Sectorul 1, D.G.A.S.P.C Ilfov, D.G.A.S.P.C Gorj,
D.G.A.S.P.C Giurgiu, D.G.A.S.P.C Calarasi, D.G.A.S.P.C Prahova si a copiilor
institutionalizati in alte sectoare si judete, cum ar fi : Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3,
Sectorul 4, Sectorul 5, jud.Giurgiu, jud. Arges, jud.Olt, jud. Brasov, jud.Prahova,
ajutoare pentru nou nascuti constand in trusouri in valoare de 150 RON,
La titlul cheltuieli de capital se estimeaza suma de 1.728,00 mii lei, conform listei de
investitii anexate.

VIII. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE
URBANĂ
Cap. 67.02, 70.02, 74.02, 84.02 A.D.P.D.U.


CH. PERSONAL

114.300,00 mii lei ,din care:

28.124,00 mii lei, pentru :

o Cap.67.02

15.032,00 mii lei
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(Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement)
o Cap.70.02

10.911,00 mii lei

(Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezv.comunale)
o Cap.84.02

2.181,00 mii lei

(Străzi)


BUNURI ŞI SERVICII

61.860,00 mii lei, pentru :

o Cap.67.02

19.964,00 mii lei

(Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement)
o Cap.70.02

5.180,00 mii lei

(Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezv.comunale)
o Cap.84.02

36.716,00 mii lei

(Străzi)


CH. DE CAPITAL

24.461,00 mii lei, pentru :

o Cap.67.02

7.532,00 mii lei

(Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement)
o Cap.70.02

10.320,00 mii lei

(Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezv.comunale)
o Cap.74.02

2.786,00 mii lei

(Canalizarea şi tratarea apelor reziduale)
o Cap.84.02

3.823,00 mii lei

(Străzi)
Pentru Bugetul 2009, cheltuielile de personal au fost prevăzute ţinând cont de
organigrama aprobată.

Sunt menţionate cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu
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salariile în natură şi obligaţiile la bugetele asigurărilor sociale aferente acestora, plătite
de angajator.
La titlul bunuri şi servicii cheltuielile s-a avut în vedere consum apă, canal,
salubritate, carburanţi şi lubrefianţi, servicii distribuţie energie electrică şi încălzire,
piese de schimb, reparaţii curente utilaje, etc. Toate aceste cheltuieli sunt conform
notei de fundamentare anexate.

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN
VENITURI PROPRII
Veniturile evidenţiate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii sunt în sumă de 60.772,00 mii lei
Cheltuielile evidentiaţe în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii sunt în sumă de 60.772,00 mii lei, din care:
Cap.54.10 Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

7.870,00 mii lei, din

care:


CHELTUIELI PERSONAL

6.489,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII

581,00 mii lei



CHELTUIELI DE CAPITAL

800,00 mii lei

Pentru proiectul de buget 2009, la titlul cheltuieli de personal au fost prevăzute
sume pentru salariile a 145 angajaţi, incluzându-se sporul de dispozitiv conform
Hotărârii judecătoreşti cu titlul definitiv şi irevocabil nr.2316/17.11.2008, tichete cadou
conforme contractului colectiv de muncă la nivelul instituţiei, etc.
La titlul bunuri şi servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităţilor, materiale
curăţenie, servicii poştale şi a altor cheltuieli pentru bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare. La titlul cheltuieli de capital s-a prevăzut suma de 800,00 mii lei pentru
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clădire birouri şi arhivă la sediul Serviciului Stare Civilă. Toate aceste cheltuieli sunt
conform notei de fundamentare anexate.
Cap.61.10 Direcţia Generală de Poliţie Comunitară

23.595,00 mii lei, din

care:


CH. PERSONAL

20.055,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII

2.095,00 mii lei



CH. DE CAPITAL

1.445,00 mii lei

În acest capitol sumele prevăzute la titlul cheltuieli de personal s-a avut în
vedere organigrama şi statul de funcţii aprobate prin HCL nr 76/2008, indemnizaţii de
conducere, sporul de vechime, sporul pentru : condiţii de muncă, fidelitate, informaţii
clasificate, sporul pentru misiune permanetă şi alte drepturi salariale conforme
contractului colectiv de muncă.
La titlul bunuri şi servicii s-a avut în vedere cheltuielile pentru materiale
şi prestări servicii , alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, reparaţii
curente, etc.
La titlul cheltuieli de capital

sumele prevăzute sunt necesare pentru

achiziţionarea de staţii mobile portabile, staţii fixe, centrala telefonică conform notei de
fundamentare anexate.
Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ

19.747,00 mii lei, din care:



CHELTUIELI PERSONAL

1.041,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII



ALTE TRANSFERURI



ASISTENTA SOCIALA

6,00 mii lei



ALTE CHELTUIELI

3,00 mii lei



CHELTUIELI DE CAPITAL

18.271,00 mii lei
16,00 mii lei

268,00 mii lei
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Cap.67.10 Cultură, recreere şi religie

4.500,00 mii lei, din care :



CHELTUIELI PERSONAL

1.389,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII



ALTE CHELTUIELI

436,00 mii lei
2.675,00 mii lei

Pentru proiectul de buget 2009, la titlul cheltuieli de personal au fost prevăzute
sume pentru salariile a 39 angajaţi, incluzându-se sporuri ( vechime, condiţii de
muncă, indemnizaţii de conducere), tichete cadou conform contractului colectiv de
muncă la nivelul instituţiei, etc.
La titlul bunuri şi servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităţilor, materiale
curăţenie, servicii poştale şi a altor cheltuieli pentru bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare.
La titlul alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 2.675,00 mii lei pentru organizarea
evenimentelor culturale ale sectorului 6. Toate aceste cheltuieli sunt conform notei
de fundamentare anexate.
Cap. 68.10 Căminul de Bătrâni


560,00 mii lei , din care:

BUNURI ŞI SERVICII

560,00 mii lei

Cap.70.10 ADP

4.500,00 mii lei, din care :

(Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezv.comunale)


CHELTUIELI DE PERSONAL



BUNURI ŞI SERVICII

590,00 mii lei
3.910,00 mii lei

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI EVIDENŢIATE
ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
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Veniturile evidenţiate în afara bugetului local sunt în sumă de 23.492,00 mii lei
şi au următoarea componenţă:
- fond de rulment

21.492,00 mii lei

- alte venituri

2.000,00 mii lei

Cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local sunt prevăzute în sumă de
23.492,00 mii lei, din care:
1. Capitolul 65.11 Invatamant – 300,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

300,00 mii lei

Valoarea lucrării, este prevăzută în lista obiectivelor de investiţii a bugetului de
venituri şi cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1) .
In acest capitol a fost propus obiectivul de investitii:
PT+DDE constructie gradinita in Cartierul Brancusi
2. Capitolul 67.11 Cultura, recreere si religie – 2.150,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

2.150,00 mii lei

Valoarea fiecărei lucrări, este prevăzută în lista obiectivelor de investiţii a bugetului
de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1).
In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
-

Amenajare

peisagistica

parc

Iuliu

Maniu

–

Fabricii,

în

temeiul

H.G.

nr.1256/17.10.2007 şi HCL nr. 264/09.08.2007 privind finanţarea în cadrul Programului
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi,
- Intocmire documentatie analiza economico - financiara si strategica pentru amenajare
complexa perimetrul cuprins intre:str. Iuliu Maniu, str. Fabricii, str. Ariesul Mare, str.
Baia de Aries
3. Capitolul 70.11 Locuinte, servicii, dezvoltare publică – 2.072,00 mii lei
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CHELTUIELI INVESTIŢII

2.072,00 mii lei

La titlul cheltuieli de investitii, valoarea fiecărei lucrări este prevăzută în lista
obiectivelor de investiţii a bugetului de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local
(anexa 1).
In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
- Alimentare cu energie electrica a ansamblului Cartier Brancusi - Drumul Taberei Locuinte pentru Tineret - zona C
- SF+PT - Extindere retea alimentare cu apa intr. Catlabuga
- SF+PT - Extindere retea alimentare cu apa Intr. Margelelor
- Servicii de consultanta in dezvoltare, elaborare documentatie conform Ghidului
solicitantului pentru accesarea axei 1.1 din POR
- PT- Alimentare energie electrica Cartier Brancusi - zona C

2. Capitolul 74.11 Protectia mediului –179,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

179,00 mii lei

Valoarea fiecărei lucrări, este prevăzută în lista obiectivelor de investiţii a bugetului de
venituri şi cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1).
In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
- Extindere retea canalizare intr. Paulis, inclusiv consultanta
- Extindere retea canalizare intr. Paulis, inclusiv consultanta
- SF +PT - Extindere retea canalizare str. Moise Constantin
- Subtraversare b-dul Ghencea, foraj orizontal str. Postolache Alexandru
3. Capitolul 84.11 Transporturi – 18.791,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII
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18.791,00 mii lei

Valoarea fiecărei lucrări, este prevăzută în lista obiectivelor de investiţii a
bugetului de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1)
In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
- Reabilitare sistem rutier str. Grintiesului, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr. Paulis, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Azurului, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr. Drumul Carului, inclusiv consultanta
- Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi -Zona B, inclusiv
consultanta
- Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi -Zona C, inclusiv
consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Lacul Ursului, inclusiv consultanta
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier intr.Schitul Golesti
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier Drumul Carului (fost Drumul
Bacriului) - tronson intre Drumul Carului - intr. Vorona
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier Drumul Belsugului
- SF + PT - Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi - Zona B
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Margelelor tr. intre str. Piscul
Crasan si Bd. Iuliu Maniu
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier strada de legatura intre str.
Stramosilor si str. Margelelor
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Alizeului
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Zinca Golescu
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Corvinilor
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Pietrele Doamnei
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Retezatului
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier intr. Str. Floare Rosie
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier str. Negel Gheorghe
- SF + PT - Reabilitare sistem rutier intr. Vorona

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
Veniturile evidenţiate în

bugetul instituţiilor publice finanţate integral din

venituri proprii sunt în sumă de 9.000,00 mii lei şi au următoarea componenţă:
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-

ÎNCASĂRI CONTRACTE ASOCIERE 3.900,00 mii lei;

- ÎNCASĂRI TAXE

685,00 mii lei;

- ÎNCASĂRI CHIRII

645,00 mii lei;

-

DOBÂNZI

1.115,00 mii lei.

- ALTE VENITURI

3.267,00 mii lei

Cheltuielile evidentiaţe în bugetului instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii sunt în sumă de 9.000,00 mii lei, din care:
Cap. 70.15 Administraţia Pieţelor

6.396,00 mii lei,

din care:


CHELTUIELI PERSONAL

3.233,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII

2.397,00 mii lei



ASISTENŢĂ SOCIALĂ



CHELTUIELI DE CAPITAL

138,00 mii lei
3.232,00 mii lei

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, asistenţă
social şi cheltuieli de capital conform notei de fundamentare anexate.

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Conform Hotararii de Consiliu nr.18/16.07.2008 a fost aprobata infiintarea
Complexului de servicii pentru protectia copilului - apartamente sociale de tip familial,
prin proiectul cu acelasi titlu derulat cu sprijinul financiar al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copiilor , in valoare de 3.235,00 mii lei.
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În concluzie menţionăm că în proiectarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local sector 6 pe anul 2009, s-a ţinut cont de măsurile financiare impuse de
OG 1/2009 şi OUG nr.223/2008 privind reducerea cheltuielilor cu achiziţionarea de
bunuri şi servicii cu 15% şi a cheltuielilor de capital privind dotările cu 50 % , faţă de
bugetul aprobat pe anul 2008 de către toate instituţiile subordonate.

Director Executiv,
Doru Manolache
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