
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 AVIZEAZĂ 
S.T.: 395/20.06.2017         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 Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 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. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 
2017; 

Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Bucureşti nr. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat retrimestrializarea 
sumelor defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea de bază a unităţilor  de învăţământ preuniversitar 
de stat, a învăţământului particular sau confesional acreditat şi 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, republicată, 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 

 

 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 - Bucureşti                      

nr. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat retrimestrializarea sumelor defalcate din T.V.A.  

pentru finanţarea de bază a unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat, a învăţământului 

particular sau confesional acreditat şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 

Economice, sunt necesare modificări ale Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti.  

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 
 

 

  Având în vedere prevederile  Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 

6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, având  în vedere adresa  Ministerului Finanțelor 

Publice -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-Bucuresti, nr. 43287/9.06.2017 , prin 

care s-a aprobat retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea de bază a 

unităților  de învățământ preuniversitar de stat, a învățământului particular sau confesional 

acreditat și pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului 

București.  

   În acest sens este  necesară modificarea în Bugetul local de venituri și cheltuieli a indicatorul 

bugetar 11.02.02 “ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate  la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului 

Bucureşti”,  prin suplimentarea trimestrului II cu suma de 5.097 mii lei și diminuarea 

trimestrului IV cu suma de 5.097 mii lei.  

  De asemenea, instituția Administrația Domeniului Public de Dezvoltară Urbană sector 6, 

solicită majorarea bugetului local, la titlurile bunuri și servicii și la cheltuieli de capital, conform 

Anexelor 2, 1, 1a şi 1b. 

Având în vedere cele mai sus menționate vă rugăm aprobați efectuarea 

modificărilor la nivelul Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru asigurarea finanțării 

unităților de învățământ preuniversitar ( salarii profesori, burse ).. 

 

 
. 

Director General, 
Doru Manolache 

 


