MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli
al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice,
Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.
- În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- În temeiul Deciziei nr. 180/05.02.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;
- În temeiul Deciziei nr. 5/13.01.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- În temeiul Legii nr. 11/27.01.2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
- În temeiul Legii nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat privind transferuri
pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
- H.C.L.S. 6 nr. 195/08.09.2009 privind participarea la programul de înlocuire sau
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară,
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, proiect finanţat de Ministerului Mediului.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform Hotărârii de Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/25.02.2010 privind
aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 6, cu
rectificările ulterioare;
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 2010 în
sumă de 669.645,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli conform Anexei nr. 10/01, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local al
Sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 52.817,00 mii lei conform Anexei nr. 10/05, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2010, conform Anexelor nr. 1, 1a şi 1b şi
detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, anexe
ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. 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 Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nr.
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, ale
Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010, ale Deciziei D.G.F.P.M.B nr.
180/2010 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. 5/13.01.2010 privind repartizarea cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, anexa 1 privind
programul de înlocuire sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energia solară, proiect finanţat de Ministerului Mediului, precum şi raportul
Direcţiei 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 2010.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ

DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr.11/2010
privind bugetul de stat pe anul 2010; Decizia nr. 10/13.01.2009 privind repartizarea
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Decizia nr.
180/2010 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
cheltuielile descentralizate la nivelul sectorului; Legea nr. 12/2010 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, O.U.G. nr.16/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte; potrivit art.1, al.1 al Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea
stabilirii echilibrului bugetar cheltuielile de personal se reduc cu 25%, potrivit art.3, al.1
al O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, bunurile şi
serviciile se reduc cu 20%; HCL 195/08.09.2009 privind participarea la programul de
înlocuire sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energia solară, energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, proiect finanţat de Ministerului
Mediului 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, bugetul instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul creditelor interne şi 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 creditelor interne;
e) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul Consolidat de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 al Consiliului
Local sector 6 este un buget echilibrat, ridicându-se la suma de 913.764,00 mii lei , atât
la venituri cât şi la cheltuieli,
din care:
- Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli în sumă de 669.645,00 mii lei ,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
local în sumă de 71.166,00 mii lei ,
- Bugetul de Venituri si cheltuieli în afara bugetului local în sumă de
52.817,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de
24.400,00 mii lei,
- Bugetul creditelor interne în sumă de 86.041,00 mii lei

- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 9.695,00 mii lei.

BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local sunt în sumă de 669.645,00 mii lei
Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de 669.645,00 mii lei şi
au următoarea componenţă:
I. PRIMĂRIA SECTOR 6



Cap. 67.02 Cultură,recreere,religie
2.800,00 mii lei, din care :
ALTE CHELTUIELI
1.920,00 mii lei,
 CH. INVESTIŢII
880,00 mii lei

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 40.690,00 mii lei, din care:
 ALTE TRANSFERURI
33.800,00 mii lei
 CH. INVESTIŢII
6.890,00 mii lei
Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor,
cofinanţare externă pentru cartierul Giuleşti Sârbi.
Cap.84.02 Transporturi
25.193,00 mii lei
 CH. INVESTIŢII
25.193,00 mii lei
La titlul cheltuieli de capital suma a fost alocată pentru reabilitarea sistemului
rutier conform listei de investiţii a bugetului local (anexa 1).

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI EVIDENŢIATE
ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
Veniturile evidenţiate în afara bugetului local sunt în sumă de 52.817,00 mii lei
şi au următoarea componenţă:
- depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 10.000,00 mii lei
- fond de rulment
9.430,00 mii lei
- alte venituri
33.387,00 mii lei
Cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local sunt prevăzute în sumă de
51.230,00 mii lei, din care:
1.

Capitolul 67.11 Cultura, recreere si religie – 238,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

238,00 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:

- Proiect tehnic pentru reparaţii generale a sălii Favorit
- Studiu de fezabilitate pentru reparaţii generale a sălii Favorit.
2. Capitolul 68.11 Asistenţă socială şi protecţia copiiilor
 CHELTUIELI INVESTIŢII
8.000,00 mii lei
In acest capitol a fost propus următorul obiectiv de investitii:
-Modernizare Cămin Floarea Roşie
3. Capitolul 70.11 Locuinte, servicii, dezvoltare publică – 43.387,00 mii lei


ALTE TRANSFERURI
10.000,00 mii lei
 CHELTUIELI INVESTIŢII
33.387,00 mii lei

La titlul alte transferuri s-a prevăzut suma de 10.000,00 mii lei pentru acordarea
subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G.
nr.51/2006.
Conform O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe la titlul cheltuieli de investiţii s-a prevăzut obiectivul Reabilitare termică , s-au
prevăzut obiective conform anexei 1 privind programul de înlocuire sau completarea
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, proiect finanţat
de Ministerului Mediului (anexa 1).
4. Capitolul 74.11 Protectia mediului –
5,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

5,00 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 următorul obiectiv de investitii:
- Extindere retea canalizare intr. Paulis, inclusiv consultanta
5. Capitolul 84.11 Transporturi – 1.187,00 mii lei


CHELTUIELI INVESTIŢII

1.187,00 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 au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
- Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi -Zona B, inclusiv
consultanta

În concluzie menţionăm că în rectificarea Bugetului Consolidat de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local sector 6 pe anul 2010, s-a ţinut cont de măsurile financiare
impuse de Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii
echilibrului bugetar şi a prevederilor O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice de către toate instituţiile subordonate.

Director Executiv,

Doru Manolache

