MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 53/22.01.2013

PROIECT,
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru
finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare
pe fonduri externe nerambursabile

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice;
Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările 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 utilizarea sumei de 7.780.245,76 lei din excedentul anului
2012, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii, privind reabilitarea termică a
imobilelor de locuit din Sectorul 6 şi a sumei de 905.104,69 lei, pentru finanţarea unor
programe de dezvoltare, pe fonduri nerambursabile, derulate de Administraţia Şcolilor.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică, 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,
Gheorghe Floricică

Nr.
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi având în vedere
prevederile art. 58 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, considerăm că se impune promovarea unei
Hotărâri de Consiliu pentru utilizarea unei sume de 7.780.245,76 lei din excedentul
anului 2011 pentru finanţarea unor obiective de investiţii privind reabilitarea termică a
imobilelor de locuit din Sectorul 6 şi a sumei de 905.104,69 lei pentru finanţarea unor
programe de dezvoltare pe fonduri nerambursabile.

PRIMAR,

RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile art.58 alin. (1) din Legea privind finanţele publice
locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare
Consiliului Local Sector 6, utilizarea sumei de 7.780.245,76 lei din excedentul anului
2012, pentru finantarea unor obiective de investitii privind reabilitarea termica a
imobilelor de locuit din sectorul 6 si a sumei de 905.104,69 lei, pentru finantarea
programelor de dezvoltare din fonduri nerambursabile care au ramas nefolosite la
sfarsitul anului 2012 si anume:
„Fii apt pentru viitor” 849.188,69 lei derulat de Colegiul Tehnic de Posta si
Telecomunicatii „Gheorghe Airinei”.
„Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii, cu piata muncii” 13.935 lei, derulat
de Colegiul Tehnic „Carol I”.
„Practica, o sansa pentru cariera si orientare profesionala” 41.981 lei, derulat de
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”.
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