MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Raportul de specialitate al
Direcţiei Economice, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 .
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul Legii nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008;
În temeiul deciziei nr. 8/2008 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor;
În conformitate cu adresa nr. 152/13.06.2008 de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind modificarea trimestrializării
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din
învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2008
În temeiul deciziei nr. 2/09.01.2008 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
În temeiul Legii nr. 387/2007 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. 38/2008 privind repartizarea la bugetele sectoarelor Municipiului
Bucureşti a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susţinerea
programelor cu finanţare externă pe anul 2008;
În temeiul H.G. nr. 1256/17.10.2007 şi HCL nr. 264/09.08.2007 privind finanţarea în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi;
- H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către
bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor
cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
- HCL nr. 20/16.07.2008 a sectorului 6 privind înfiinţarea instituţiei publice de cultură de interes
local, Centrul Cultural European;
- Adresa nr. 2687/1169/21.07.2008 a Primăriei Municipiului Bucureşti referitoare la Programul
de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii locuinţei nr.114/1996, blocurile 7A şi 7B,
din ansamblul Virtuţii-Uverturii, Dealul Ţugulea nr.27;
Conform adresei nr. 8/12245/21.07.2008 de la Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de şanse şi
HCLS6 nr. 457/11.12.2007 se estimează finanţarea nerambursabilă din partea Comisiei Europene pentru
proiectul „ Dreptul la şanse egale”.
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 rectificarea Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al sectorului
6 pe anul 2008 în sumă de 643.479,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa
131/01);

Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 47.025,00
mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/02);
Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor externe şi interne (împrumuturi
interne) al sectorului 6 pe anul 2008 în sumă de 103.186,00 mii lei (Anexa 131/03);
Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor finanţate integral din venituri
proprii al sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 6.346,00 mii lei (Anexa 131/04);
Art. 5: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara
bugetului local al sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 43.639,00 mii lei (Anexa
131/05);
Art. 6: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al sectorului 6 pe anul
2008, in suma de 515,00 mii lei ( Anexa 140/04);
Art. 7: Se aprobă listele de investiţii pe anul 2008, conform Anexelor 1, 1a şi 1b.
Art.8: Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi alineate
conform anexei nr. 2, anexelor 131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, A, 1, 1a şi 1b
care 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.
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