MUNICIPIUL BUCURETI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE
privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Economic şi Administrativ;
Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale
Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, ale D.G.F.P.M.B nr. 1/2007 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul sectoarelor (cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de
inventar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; drepturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav; ajutorul social şi a ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale sectoarelor; cheltuielile
creşelor; cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor respective: sistemul de
protecţia copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile
pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii preşcolari din clasele IIV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore, învăţământul special); ale D.G.F.P.M.B nr. 2/08.01.2007 privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
adresa nr. 129/09.01.2007 a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, privind
suma alocată de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu
handicap, potrivit art. 1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei, H.C.G.M.B./2007 privind repartizarea la bugetul Sectorului 6 a unor
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local.
În temeiul art. 46 alin. 3, art. 95 alin. 2 lit. “d” şi alin. 4 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 pe anul
2007 în sumă de 426.819,00 mii lei , atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01).
Art. 2: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii în sumă de 28.392,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli
(Anexa 131/02).

Art. 3: Se aprobă Bugetul creditelor externe şi interne (Împrumuturi interne) pe
anul 2007 în sumă de 205.270,00 mii lei (Anexa 131/03).
Art. 4: Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul
2007 în sumă de 5.885,00 mii lei (Anexa 131/04)
Art. 5: Se aprobă Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului
local pe anul 2007 în sumă de 4.963,00 mii lei (Anexa 131/05).
Art. 6: Se aprobă programul şi lista de investiţii pe anul 2007, conform Anexelor
A, 1, 1a şi 1b.
Art. 7: Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pe anul 2007,
conform Anexei B.
Art. 8: Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi
alineate conform Anexei nr. 2
Art. 9: Anexele 131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, 2 A, B, 1, 1a şi 1b fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economic şi Administrativ vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel Pieptea

În temeiul art. 48
din Legea nr. 215/2001
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pentru legalitate
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