MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 116/19.03.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6
al municipiului Bucureşti pe anul 2015
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. 186/2014 a bugetului de stat pe anul
2015, ale Deciziei nr. 178/28.01.2015 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice –
Bucureşti, Adresei nr. 3904/14.01.2015 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin care se alocă sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, cote defalcate din impozitul pe
venit si sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale si Adresa nr. 212/21.01.2015, privind nivelul maxim al cheltuielilor de
personal;
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 al
municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 961.225 mii lei la cheltuieli şi în sumă de
952.761 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 rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015,
în sumă de 87.119 mii lei, la venituri si cheltuieli, 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 rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Sectorului
6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.490 mii lei, atât la venituri, cât şi la
cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 56.500 mii lei credite interne şi 24.800 mii lei
credite externe, conform Anexelor nr. IV şi V ce cuprinde Formularele 11/03 şi 11/04 cu Anexele
2, anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (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,

Nr.:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit raportului de specialitate al Direcţiei Economice şi Rapoartelor
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. 186/2014 a bugetului de
stat pe anul 2015, ale Deciziei nr. 178/28.01.2015 a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice - Bucureşti, Adresei nr. 3904/14.01.2015 a Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice - Bucureşti, prin care se alocă sume defalcate
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti, cote defalcate din impozitul pe venit si sume alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
şi Adresa nr. 212/21.01.2015, privind nivelul maxim al cheltuielilor de
personal.
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, propun spre
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli consolidat al UAT Sector 6 al Municipiului Bucureşti.

PRIMAR,

RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Adresa nr.415993/123.03.2015 primita de la Ministerul Finantelor
Publice - Cabinet Ministru si Adresa nr.663/13.03.2015 de la Ministerul Educatiei
si Cercetarii Stiintifice- Cabinet Ministru am fost instiintati ca:
"Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2015, au fost aprobate
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoresti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilită în favoarea personalului din unităţile de învătamânt
preuniversitar de stat , devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca
diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art.1 alin.(1) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea
nr.230/2011, art. 14 alin.(1) din Ordonanţa nr.17/2012, aprobată cu modificări prin
Legea nr.280/2013, art.XI alin.(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.92/2012, art.21 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.28/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art.26 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2014 precum şi plata tranşei aferente
anului 2016, tranşei aferente celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea
judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşei aferente celui de-al treilea
an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile
art.35 alin.(1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014.
Potrivit prevederilor art.35 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice , plata sumelor prevăzute la
alin.(2)-(4) ale aceluiaşi articol se realizează eşalonat în patru tranşe egale, după
cum urmeză:
A) Prima şi a doua tranşă începând cu 1 martie 2015
B) A treia tranşă începând cu 1 iunie 2015
C) A patra tranşă începând cu 1 februarie 2016
Deoarece acest ultim act normativ impune necesitatatea luarii de masuri
urgente, astfel incat personalul din unitatile din unitatile de invatamant special
precum si din invatamantul preuniversitar de stat sa poata beneficia in luna martie

2015 de plata primelor doua transe din sumele ce trebuiesc platite in acest an,
trebuie realizata rectificarea bugetara.
Deasemenea , mentionam ca, s-a efectuat suplimentarea bugetului
Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urban, cu suma de 2.000 mii lei,
dupa
cum urmeaza : 1000 mii lei pentru intretinerea parcarilor smart construite pe raza
Sectorului 6 si 1000 mii lei pentru reparatia strazilor.
Suma respectiva s-a asigurat prin diminuarea bugetului la capitolul privind
salubrizarea urbana.

Director Executiv,
Doru Manolache

