MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 215/20.08.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului
6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
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. 5/2013 a bugetului de stat pe anul
2013, ale Deciziei nr.459/25.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr.
34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013;
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 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 847.163,00 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 instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013,
în sumă de 98.917,00 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 98.917,00 mii lei
conform Anexei nr.II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 95.302,00 mii lei, atât la venituri, cât
şi la cheltuieli, conform Anexei nr.III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1,
1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. 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,
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Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

