EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele
publice locale, ale Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul
2009, ale Deciziei D.G.F.P.M.B nr. 626/2009 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (cheltuielilor de
personal, burselor şi obiectelor de inventar ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat; drepturilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav; ajutorul social şi a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor locale ale sectoarelor; cheltuielile creşelor;
cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor respective: sistemul
de protecţia copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu
handicap, drepturile pentru acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii preşcolari din clasele I-VIII din învăţământul
de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore, învăţământul special); ale Deciziei D.G.F.P.M.B nr.
10/13.01.2009 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 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.C.G.M.B. nr.130/13.04.2009 privind
repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti a unor
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală
pe anul 2009, în temeiul H.G. nr.1256/17.10.2007 şi H.C.L. nr.
264/09.08.2007 privind finanţarea în cadrul Programului naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, 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, precum şi

raportul Direcţei Economice, considerăm că se impune promovarea
unei Hotărâri de Consiliu în acest sens.
Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supunem aprobării plenului
Consiliului Local Sector 6, Proiectul de Hotărâre privind rectificarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul
2009.
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