MUNICIPIUL BUCURE^TI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 41/10.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei
Economice;
Vazand raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 .
- În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- 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;
- 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. 20/2006 privind co-finanţarea obiectivului de investiţii privind
”Reabilitarea zonelor cu deficienţe majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în
sectorul 6;
- În temeiul O.U.G. nr.16/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
- 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, republicata, 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
733.297,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01);
Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 81.775,00 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli (Anexa 10/02);
Art. 3. Se aprobă Bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii al sectorului 6 pe anul
2010, în sumă de 33.000,00 mii lei ( Anexa 10/07);
Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local al sectorului
6 pe anul 2010, în sumă de 41.230,00 mii lei (Anexa 10/05);
Art. 5. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al sectorului 6 pe anul 2010, in suma
de 6.331,00 mii lei ( Anexa 10/04);
Art. 6. Se aprobă Bugetul creditelor interne al sectorului 6 pe anul 2010, in suma de 86.103,00
mii lei ( Anexa 10/03);
Art. 7. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2010, conform Anexelor 1, 1a şi 1b.
Art. 8. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform
anexei nr. 2, anexele 10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 10/05, 10/07, 1, 1a şi 1b fac parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art. 9. 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,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Floricică

