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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli
al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.1379/28.12.2010 privind alocarea unor
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2010 pentru unele unităţi administrativ teritoriale, Legii nr. 11/27.01.2010 a
bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.
12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform Hotărârii 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) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală 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 2010 în sumă de 683.104,00 mii lei, atât la venituri cât
şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 10/01, anexă ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. 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,
Mihai Sorin Dina

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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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 H.G.1379/28.12.2010
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unităţi administrativ teritoriale,
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 Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 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. 5/13.01.2009 privind repartizarea
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Decizia nr.
1705/29.11.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectorului; în
temeiul H.C.G.M.B. nr. 145/19.07.2010 privind repartizarea unor sume din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Legea nr. 12/2010
a bugetului asigurărilor sociale de stat privind transferuri pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanele cu handicap, ale O.U.G.nr.103/2010 privind rectificarea bugetului
de stat pe 2010, H.G.1379/28.12.2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele
unităţi administrativ teritoriale, 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;
f) 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 942.949,00 mii lei, atât la
venituri cât şi la cheltuieli,
din care:
- Bugetul local de venituri şi cheltuieli în sumă de 683.104,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul local în sumă de 69.633,00 mii lei,
- Bugetul de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local în sumă de
53.117,00 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 26.654,00 mii lei.

BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local sunt în sumă de 683.104,00 mii lei şi au suferit
următoarea modificare:
Conform H.G.1379/28.12.2010 s-a alocat din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unităţi
administrativ teritoriale suma de 1.350,00 mii lei, din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.

Director Executiv,
Doru Manolache

