MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46
HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul
2011, ale Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr.
23/12.01.2011 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011, ale Ordinului comun al ministrului
administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 35/825/21.02.2011,
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului
consolidat al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2011;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 al municipiului
Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 762.151,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 760.509,00
mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi
1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti pe anul 2011, în sumă de 25.553,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la
cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. 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,
Ioana Mihaela Neacşu

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.: 94
Data: 28.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi având în
vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,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 aprobarea rectificării Bugetului consolidat
de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, ale
Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, ale Deciziei nr.24/12.01.2011
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr.23/12.01.2011 privind repartizarea cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011,
Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice
nr.35/825/21.02.2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
aferente bugetului consolidat al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2011,
ordonatorul principal de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local,
bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul creditelor interne,
bugetul creditelor externe 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, 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, vărsăminte din
secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local;
b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii;
c) Bugetul creditelor externe;
d) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
e) Bugetul creditelor interne;
f) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul Consolidat de Cheltuieli pe anul 2011 al Consiliului Local sector 6 este
în cuantum de 1.069.582,00 mii lei, atât la secţiunea de funcţionare cât şi secţiunea de
dezvoltare,
din care:
- Bugetul local în sumă de 767.225,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul local în sumă de 66.686,00 mii lei,
- Bugetul creditelor externe în sumă de 129.000,00 mii lei,
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă
de 24.400,00 mii lei,
Bugetul creditelor interne în sumă de 56.738,00 mii lei
Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 25.533,00 mii lei.
În anul 2011 bugetul consolidat al Sectorului 6 este structurat pe cele două
secţiuni

sectiunea de funcţionare
secţiunea de dezvoltare
aşa cun sunt precizate la pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2006.
Prin bugetul propus, am avut în vedere încadrarea în politica bugetară naţională, şi
am ţinut cont de priorităţile acestui an bugetar:
alocarea cu prioritate a resurselor pentru proiecte care susţin un important
program pentru investiţii aprox 42% din bugetul local
( programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit, alocarea de
fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul preuniversitar
de stat).
Crearea condiţiilor pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de
Uniunea Europeană, ca urmare a aderării României la acest organism.
Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioadă de risc
social, de prevenire a excluderii sociale şi asistenţă a copiilor
instituţionalizaţi.
Începând cu anul 2011, conform lit.b, art.X al OUG. 63/ 2010, excedentul anului
2010 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanţare, va fi utilizat pentru
finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare.Pe parcursul execuţiei bugetare
excedentul va putea fi utilizat pentru acoperirea golurilor de casă şi pentru acoperirea
definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare.
Bugetul Consolidat de Venituri pe anul 2011 al Consiliului Local sector 6 este în
cuantum de 858.145,00 mii lei, atât la secţiunea de funcţionare cât şi secţiunea de
dezvoltare,
din care:
- Bugetul local în sumă de 761.009,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul local în sumă de 59.953,00 mii lei,
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă
de 11.650,00 mii lei,
Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 25.533,00 mii lei.
BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local sunt în sumă de 761.009,00 mii lei, majorarea se
datorează includerii în veniturile locale a sumelor previzionate a se primii de la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si de la Fondul Social European.
Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, ale bugetului
local sunt în cuantum de 767.225,00 mii lei şi au următoarea componenţă:
I.

PRIMARIA SECTOR 6

Cap.70.02.05.01 Alimentare cu apa
500,00 mii lei
Cap.74.02.06
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 500,00 mii lei
II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR
Cap. 51.02 Administraţia şcolilor

43.905,00 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
Secţiunea de dezvoltare
 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
 CH. DE CAPITAL

1.070,00
33.000,00
105,00
9.730,00

III. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cap. 65.02 Învăţământ

144.370,00 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII

85.580,00
30.000,00

Secţiunea de dezvoltare
 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
 ALTE CHELTUIELI
 CH. DE CAPITAL

Cap. 87.02 Alte acţiuni economice

24.067,00
3.000,00
1.722,00

1.000,00 mii lei, din care:

Suma prevăzută în acest capitol este destinată cheltuielilor necesare pentru
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului
Secţiunea de funcţionare
 BUNURI ŞI SERVICII
1.000,00 mii lei,
Se majorează titlul 20 bunuri şi servicii art.bugetar 20.30.30 cu suma de 460,00
mii lei reprezentând indemnizaţiile prevăzute la titlul 10 cheltuieli de personal, sume
alocate pentru plata comisiilor de votare şi a personalului auxiliar, care asigură buna
desfăşurare a referendumului din data de 26.06.2011. Menţionăm că această cheltuială
nu poate fi considerată cheltuială de personal deoarece comisiile respective nu sunt
formate din salariaţi ai Primăriei sectorului 6 şi nu se încheie cu aceştia nicio formă de
angajament.
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
La cap. 51.08 Administraţia Şcolilor s-a aprobat proiectul COMENIUS cu
finanţare externă în valoare de 105,00 mii lei
- Învăţare pe tot parcursul vieţii
La cap. 65.08 Învăţământ s-a aprobat proiectul cu finanţare externă în valoare de
1.917,00 mii lei pentru Colegiul Tehnic Carol I”:
- Consolidarea carierei prin formarea profesională continuă
Director Executiv,
Doru Manolache

