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

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Raportul de specialitate al
Direcţiei Economice,
Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6.
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul deciziei nr. 1407/09.11.2007 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
În temeiul deciziei nr. 1483/27.11.2007 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectorului;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a”, art. 81 alin. (2) lit. “d” şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată.
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 pe
anul 2007 în sumă de 488.707,00 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01);
Art. 2: Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor externe şi interne (împrumuturi interne) al
sectorului 6 pe anul 2007 în sumă de 205.270,00 mii lei (Anexa 131/03);
Art. 3: Se aprobă Bugetul rectificat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2007, în sumă de 29.257,00 mii lei , atât la
venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/02);
Art. 4: Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local al sectorului
6 pe anul 2007, în sumă de 5.463,00 mii lei (Anexa 131/05);
Art. 5: Se aprobă Bugetul rectificat al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii al
sectorului 6 pe anul 2007, în sumă de 4.790,00 mii lei (Anexa 131/04);
Art. 6: Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi alineate
conform anexei nr. 2, Anexele 131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, 1, 1a şi 1b fac parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 7: Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii
terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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În temeiul art. 47,
din Legea nr. 215/2001
CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
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