MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 342/27.11.2012

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
specialitate al Direcţiei Economice şi Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local
Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul
2012, ale Deciziei nr. 1162/06.09.2012 a M.F.P. Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate, ale Deciziei nr. 18/11.01.2012 a M.F.P. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti
privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru anul 2012;
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 Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6
al municipiului Bucureşti pe anul 2012 în sumă de 633.749,00 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 619.057,00 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 Consiliului Local Sector 6 pe anul 2012, în sumă de
61.567,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la 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 Bugetul creditelor interne şi externe al Consiliului Local Sector 6 al
municipiului Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 20.743,00 mii lei credite interne şi
246.900,00 mii lei credite externe, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03
cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local
Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 12.756,00 mii lei, atât la
venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu
Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. 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,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi având în vedere
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, considerăm că se impune promovarea unei hotărâri de
consiliu în acest sens.
Bazându-ne pe aceste temeiuri legale, supunem aprobării plenului Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului
consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul
2012.

PRIMAR,

RAREŞ ŞERBAN MĂNESCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, ale
Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, ale Deciziei nr. 1381/09.11.2012
M.F.P. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice
a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 18/11.01.2012
M.F.P. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice
a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012, ale H.G. nr.255/06.04.2012 privind
suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012, din fondul de rezervă al Guvernului, ale Ordinului
nr.6147/07.11.2012 a M.E.C.T.S privind unele măsuri pentru finanţarea din bugetul
M.E.C.T.S pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital, ordonatorul principal de credite
supune aprobării Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe şi bugetul
fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului local Sector 6, conform celor de
mai sus, are în componenţă:
a) Bugetul Local, evidenţiază bugetul finanţat din venituri încasate de
Serviciul Public Pentru Finanţe Publice Locale, venituri din sume defalcate din T.V.A.,
sume şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi
subvenţii de la alte bugete precum şi cheltuielile finanţate din acestea, vărsăminte din
secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local;
b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii;
c) Bugetul creditelor externe;
d) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
e) Bugetul creditelor interne;
f) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul Consolidat de Cheltuieli pe anul 2012 al Consiliului Local sector 6 este în
cuantum de 975.715,00 mii lei, din care:
- Bugetul local în sumă de 633.749,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
local în sumă de 61.567,00 mii lei,
- Bugetul creditelor externe în sumă de 246.900,00 mii lei,
- Bugetul creditelor interne în sumă de 20.743,00 mii lei
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 12.756,00 mii lei.
În anul 2012 bugetul consolidat al Sectorului 6 este structurat pe cele două secţiuni
sectiunea de funcţionare
secţiunea de dezvoltare
aşa cum sunt precizate la pct.6 din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2006.
Începând cu anul 2012, conform lit.b, art.X al O.U.G. 63/ 2010, excedentul anului
2011 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanţare, va fi utilizat pentru
finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare.

Dar pe parcursul execuţiei bugetare excedentul va putea fi utilizat si pentru
acoperirea golurilor de casă sau pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare.
Bugetul Consolidat de Venituri pe anul 2012 al Consiliului Local sector 6 este în
cuantum de 693.380,00 mii lei, din care:
- Bugetul local în sumă de 619.057,00 mii lei,
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
local în sumă de 61.567,00 mii lei,
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 12.756,00 mii lei.

BUGETUL LOCAL
Veniturile bugetului local sunt în sumă de 619.057,00 mii lei
Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, ale
bugetului local sunt în cuantum de 633.380,00 mii lei şi au următoarea
componenţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
Cap. 51.02 Primăria Sector 6
din care:
Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL

16.083,00 mii lei,

6.800,00 mii lei,

BUNURI ŞI SERVICII
Secţiunea de dezvoltare

6.213,00 mii lei,



PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
1.215,00 mii lei
 CH. DE CAPITAL
1.855,00 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
5.915,00 mii lei,
din care:
Secţiunea de funcţionare
 TRANSFERURI CURENTE
4.075,00
mii
lei,
pentru
finanţarea activităţii “Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor”
Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:
 CH. PERSONAL
1.200,00
 BUNURI ŞI SERVICII
640,00


Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 14.057,00 mii lei,
reprezentând transferuri curente pentru finanţarea activităţii “Direcţia
Generală de Poliţie Locală”.
Cap. 67.02.50 Cultură
reprezentând transferuri
“Centrului Cultural European sector 6”.

curente

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie
 ALTE CHELTUIELI

3.723,00 mii lei,
pentru finanţarea activităţii

10.603,00 mii lei, din care:
10.000,00 mii lei,



CH. INVESTIŢII

603,00 mii lei

Cap. 55.02 “Dobânzi” şi Cap. 70.02 “Rambursare credit intern şi
comisioane”
34.550,00 mii lei,
reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne, contractate de Sectorul
6 al Municipiului Bucuresti.
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
54.689,00 mii lei,
din care:
 ALTE TRANSFERURI
12.804,00 mii lei
 CH. INVESTIŢII
41.885,00 mii lei
Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a
blocurilor.
Cap. 74.02 Protecţia mediului
Secţiunea de funcţionare

85.213,00 mii lei, din care:

BUNURI ŞI SERVICII
83.621,00 mii lei,
Secţiunea de dezvoltare
 CH. INVESTIŢII
1.592,00 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
7.788,00 mii lei
Secţiunea de dezvoltare
 CH. INVESTIŢII
7.788,00 mii lei
La titlul cheltuieli de capital suma a fost alocată pentru reabilitarea
sistemului rutier conform listei de investiţii a bugetului local (Anexa nr. 1).


ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR
Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor

39.926,00 mii lei, din

care:
Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
Secţiunea de dezvoltare
 CH. INVESTIŢII

960,00 mii lei
23.299,00 mii lei
15.697,00 mii lei

SERVICIUL PUBLIC DE FINANŢE PUBLICE LOCALE
Cap. 51.02 Impozite şi taxe
din care:
Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII

Secţiunea de dezvoltare
 CH. INVESTIŢII

11.642,00 mii lei,

7.550,00 mii lei
3.833,00 mii lei

259,00 mii lei

CENTRUL MILITAR
Cap. 60.02 Centrul Militar
din care:
Secţiunea de funcţionare

BUNURI ŞI SERVICII

659,00 mii lei ,

659,00 mii lei,

PROTECŢIE CIVILĂ
Cap. 61.02 Apărare Civilă
Secţiunea de funcţionare
 BUNURI ŞI SERVICII
 CH. INVESTIŢII

226,00 mii lei, din care:

150,00 mii lei,
76,00 mii lei

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cap. 65.02 Învăţământ
din care:

143.627,00 mii lei,

Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII

87.445,00
33.400,00

Secţiunea de dezvoltare
 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
 ALTE CHELTUIELI
 CH. DE CAPITAL

9.854,00
12.571,00
357,00

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Cap. 68.02 din care:
din care:

140.183,00 mii lei,

Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
 ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Secţiunea de dezvoltare
 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
 ALTE CHELTUIELI
 CH. DE CAPITAL

25.584,00
37.548,00
48.747,00
1.573,00
12.203,00
14.528,00

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE
URBANĂ
Cap. 67.02, 70.02, 74.02, 84.02 A.D.P.D.U.

64.592,00 mii lei,

din care:
Secţiunea de funcţionare
 CH. PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
Secţiunea de dezvoltare
 CH. DE CAPITAL

7.728,00 mii lei,
50.129,00 mii lei,
6.735,00 mii lei,

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
Veniturile evidenţiate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii sunt în sumă de 61.567,00 mii lei
Cheltuielile evidentiaţe în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii sunt în sumă de 61.567,00 mii lei, din care:
Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 4.375,00 mii lei,
din care:
Secţiunea de funcţionare
3.160,00 mii lei
 CHELTUIELI PERSONAL
1.900,00 mii lei
 BUNURI ŞI SERVICII
1.260,00 mii lei
Secţiunea de dezvoltare
1.215,00 mii lei
 CHELTUIELI DE CAPITAL
1.215,00 mii lei
Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Comunitară 14.062,00 mii lei,
din care:
Secţiunea de funcţionare
 CHELTUIELI DE PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
Secţiunea de dezvoltare
 CHELTUIELI DE CAPITAL
mii lei
Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ
din care:
Secţiunea de funcţionare
 CHELTUIELI PERSONAL
 BUNURI ŞI SERVICII
 ALTE TRANSFERURI
Secţiunea de dezvoltare
 CHELTUIELI DE CAPITAL
Cap. 67.10 Cultură, recreere şi religie
din care:
Secţiunea de funcţionare

10.674,00 mii lei
3.395,00 mii lei

443,00

16.768,00 mii lei,

135,00 mii lei
16.426,00 mii lei
17,00 mii lei
190,00 mii lei
3.723,00 mii lei,

CHELTUIELI PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
 ALTE CHELTUIELI
Secţiunea de dezvoltare
 CHELTUIELI DE CAPITAL



Cap. 68.10 ASISTENŢĂ SOCIALĂ
din care:
Secţiunea de funcţionare

BUNURI ŞI SERVICII
Cap. 70.10 Administraţia Pieţelor
din care:

312,00 mii lei
395,00 mii lei
3.000,00 mii lei
16,00 mii lei
1.640,00 mii lei,

1.640,00 mii lei
9.500,00 mii lei,



CHELTUIELI PERSONAL

2.002,00 mii lei



BUNURI ŞI SERVICII

5.638,00 mii lei



CHELTUIELI DE CAPITAL

1.580,00 mii lei

Cap. 70.10 ADPDU
200,00 mii lei, din care:
(Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezv.comunale)
Secţiunea de funcţionare
 BUNURI ŞI SERVICII
Cap. 70.10 DAFL
(Direcţia de Administrare Fond Locativ)

200,00 mii lei
11.299,00 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare



CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII

1.234,00 mii lei
9.598,00 mii lei

Secţiunea de dezvoltare


CHELTUIELI DE CAPITAL

467,00 mii lei

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de
20.743,00 mii lei, şi au următorul cuprins :
Cap.70.07 Locuinţe, serv. şi dezv.publică


SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Cap.74.07 Protecţia mediului


17.005,00 mii lei din care:
17.005,00 mii lei

475,00 mii lei din care:

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

475,00 mii lei

3.263,00 mii lei din care:

Cap.84.07 Transport


SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

3.263,00 mii lei

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
Cheltuielile totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de
246.900,00 mii lei, şi au următorul cuprins :
Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 246.900,00 mii lei din
care:


SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

246.900,00 mii lei

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Veniturile evidenţiate în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt în
sumă de 12.756,00 mii lei
Cheltuielile evidentiaţe în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt în
sumă de 12.756,00 mii lei, din care:

Director Executiv,
Doru Manolache

