MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

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;
Văzând 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;
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 740.687,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01).
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor externe şi interne (împrumuturi
interne) al sectorului 6 pe anul 2009 în sumă de 126.000,00 mii lei (Anexa 10/03).
Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara
bugetului local 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, 10/03, 10/05, 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 cunoştinţă 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

Nr.: 185
Data: 08.09.2009
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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 şi Cheltuieli pe anul 2009

În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată:
Art. 81(2) lit. „d”:
„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, în principal,
următoarele atribuţii:
„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, vir[rile de credite şi modul de utilizare a
rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc impozite şi
taxe locale, în condiţiile legii.”

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

SECRETAR,
Floricică Gheorghe

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea
nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi Hotărârea nr.1363/21.08.2009 a
Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale prin s-a avizat contractarea unei
finanţări rambursabile pentru realizarea unor investiţii de interes public local; în
temeiul cap. 2 din O.U.G. nr.162/2008 se evidenţiază în bugetele locale
cheltuielile privind asistenţa medicală comunitară, sume ce reprezintă transferuri
din

bugetul Ministerului Sănătăţii , 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), 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.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

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 şi Hotărârea nr.1363/21.08.2009 a Comisiei de
Autorizare a împrumuturilor Locale

prin care s-a avizat contractarea unei finanţări

rambursabile pentru realizarea unor investiţii de interes public local, ordonatorul principal
de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul creditelor externe şi interne;
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 creditelor externe şi interne;
f) 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 973.979,00 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 creditelor interne şi externe în sumă de 126.000,00 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 .
Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de 740.687,00 mii lei şi
au următoarea componenţă:
I. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR
Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor


53.113,00 mii lei, din care:

CH. INVESTIŢII

12.316,00

Cheltuielile de investiţii au fost majorate cu suma de 2.000,00 mii lei
pentru obiectivul – consolidare sala de sport Liceul Tudor Vladimirescu.
II. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE
URBANĂ
Cap. 67.02, 70.02, 74.02, 84.02 A.D.P.D.U.


CH. DE CAPITAL

125.903,00 mii lei ,din care:

36.071,00 mii lei, pentru :

Titlul cheltuieli de capital s-a micşorat cu 5.990,00 mii lei.

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de 126.000,00
mii lei, şi au următorul cuprins :
Cap.65.07 Învăţământ


42.000 ,00 mii lei , din care:

CHELTUIELI DE CAPITAL

42.000,00

B. Lucrări noi – 42.000,00 mii lei

Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie


CHELTUIELI DE CAPITAL

13.000,00 mii lei, din care:
13.000,00 mii lei

B. Lucrări noi – 13.000,00 mii lei
Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a
bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).
Cap.70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21.000,00 mii lei din care:


CHELTUIELI DE CAPITAL

21.000,00 mii lei

B. Lucrări noi – 21.000,00 mii lei
Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a
bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).
Cap.84.07 Transport


50.000,00 mii lei din care:

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000,00 mii lei

B. Lucrări noi – 50.000,00 mii lei
Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a
bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).
Conform Hotărârii nr.1363/21.08.2009 a Comisiei de Autorizare a
împrumuturilor Locale s-a avizat contractarea unei finanţări rambursabile pentru
realizarea unor investiţii de interes public local ( construire corpuri clădire grădiniţe,
mansardare grădiniţe, construcţii parcări supraterane, modernizare sistem rutier si
amenajare spaţii verzi).
Director Executiv,
Doru Manolache

