MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 522/24.08.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2017
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice,
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, şi Rapoartele Comisiilor de specialitate
nr. 1 şi nr. 5 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. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe
anul 2017;
Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice -Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice-Bucuresti, nr. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat
retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, a învăţământului particular sau confesional acreditat si
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului
Bucureşti;
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 şi a
H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 994.772 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 986.640 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
2017, în sumă de 131.507 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 131.507 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. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală 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,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe
anul 2017 şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotărârii de Consiliu
Local nr.146/29.06.2017.
Prezenta rectificare este impusă de solicitarea Administraţiei Şcolilor şi
Administraţia Pieţelor, modificările sunt prezentate detaliat în Anexele I, II, 1, 1a
şi 1b şi a Raportului de specialitate al Direcţiei Generale Economice.
De aceea trebuie promovată o hotărâre de consiliu local în care să fie
evidenţiate modificările efectuate.
Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supunem aprobării plenului Consiliului
Local Sector 6, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe
anul 2017 şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotărârii de Consiliu
Local nr.146/29.06.2017.
Prezenta rectificare este impusă de notele de fundamentare transmise de către
ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 6 şi ADMINISTRAŢIA ŞCOLIOR,
note pe care le prezentăm spre şiinţă:
1.

Notă de fundamentare
ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Pieţelor Sector 6 aşa cum a

fost aprobat este de 26.900 mii lei .
Modificarea solicitată este in cadrul aceluiaşi articol bugetar .
In cadrul titlului I –,,Cheltuieli de personal “ valoarea totală alocată rămâne
neschimbată .
In cadrul titlului II –,,Cheltuieli cu bunuri şi servicii “ valoarea totală alocată
rămâne neschimbată .
In cadrul titlului III –,,Cheltuieli de capital “ valoarea totală alocată rămâne
neschimbată.
Se modifică alineatele 71.01.01 ,71.01.02 si 71.01.30 de la titlul III ,,Cheltuieli de capital “ dupa cum urmează :
• la prevederile trimestrului III:
• de la 71.01.02,,Maşini echipamente şi mijloace de transport “ la 71.01.01
,,Construcţii ” se transfera 96 mii lei;
• de la 71.01.30 ,,Alte active fixe“ la 71.01.01 ,, Construcţii” se transferă 54
mii lei.
Solicităm această modificare in urma dezafectării unor construcţii in Piaţa
Veteranilor, dezafectare care a dus la necesitatea amenajării de urgenţă a
terenurilor rămase libere .

Totodată este necesară amplasarea unor cabine de informare a cetăţenilor,
cabine ce vor avea destinaţia de: punct de informare, punct de organizare a
activităţii pentru situaţii de urgenţă, punct de combatere a caniculei si punct
dezăpezire.
Drept pentru care vă supunem spre aprobare, modificarea creditelor
bugetare, in cadrul titlului III –,,Cheltuieli de capital’’ din bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Pieţelor Sector 6.
2.

Notă de fundamentare
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR

Având in vedere oportunitatea de finanţare in Cadrul POR, Axa prioritara3 –
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei
şi utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, şi in sectorul
locuinţelor, Operatiunea B – Clădiri Publice in cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020 şi coroborând cu faptul că in cadrul patrimoniului
instituţiei au fost identificate clădiri eligibile in cadrul măsurii de finanţare mai sus
menţionată

precum şi faptul că in Ghidul solicitantului este prevăzut ca şi

cheltuiala eligibilă achiziţionarea de servicii de proiectare de specialitate ,
Administraţia Şcolilor Sector 6 consideră oportună realocarea sumei de 584 mii
lei din bugetul 51.02 Autorităţi publice , Administraţia Şcolilor art . 70 Cheltuieli
de Capital către bugetul 65.02 Invăţământ art. 70 Cheltuieli de Capital, in vederea
depunerii a 4 proiecte ce au ca obiectiv Creşterea eficienţei energetice in clădirile
publice, pentru Şcoala Gimnazială ``Constantin şi Elena``, Şcoala Gimnazială 197,
Colegiul Naţional ``Elena Cuza`` şi Liceul Teoretic `Eugen Lovinescu``.
Având în vedere cele mai sus menţionate vă rugăm aprobaţi efectuarea
modificărilor la nivelul Bugetului local de venituri şi cheltuieli.

.
Director General,
Doru Manolache

