MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 1/04.01.2016

PROIECT,
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli
al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

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 şi a Legii nr. 186/2014 privind
bugetul de stat pe anul 2015.
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 rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 882.251 mii lei, la
venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii
secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi ţinând cont de
prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi
completările ulterioare şi a H.G. nr. 995/23.12.2015 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2015, pentru unele unitaţi administrativ-teritoriale, propun spre
aprobare rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr.
273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, propunem

spre aprobare

Consiliului Local Sector 6, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli
consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, respectiv:
Prin H.G. nr.995/23.12.2015, s-a alocat Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti,
suma de 18.005 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, din sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, in vederea achitării
arieratelor

inregistrate şi raportate la

Ministerul Finanţelor Publice la 30

noiembrie, conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2015.
În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006, în situaţia
alocărilor de sume de la bugetul de stat prin diferite acte normative, rectificarea
bugetului local se face prin dispoziţia autorităţii executive, urmând ca la prima
şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările.
Ca atare, vă rugăm să aprobaţi modificările conform Dispoziţiei nr.4188/
28.12.2015 în bugetul local pe anul 2015.

Director Executiv,
DORU MANOLACHE

