
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                        PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 

S.T.: 266/07.04.2017         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 Economice şi Expunerea 

de motive a Primarului Sectorului 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; 

        Luând în considerare raportul de control întocmit de Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă;  

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 rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 943.705 mii lei la 

cheltuieli, 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. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia 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, luând în 

considerare raportul de control întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, sunt necesare 

modificări ale Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pentru remedierea deficienţelor constatate, astfel încât 

sistemul de alarmare la nivelul Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti să fie operabil 

în cel mai scurt timp.  

În acest sens se impune introducerea în Bugetul local de venituri şi 

cheltuieli la capitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor a 

sumelor necesare. 

  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 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,  luând în considerare 

raportul de control întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

sunt necesare modificări la listele de investiţii, pentru remedierea deficienţelor 

constatate, astfel încât sistemul de alarmare la nivelul Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti să fie operabil in cel mai scurt timp.  

În acest sens sunt necesare introducerea în Bugetul local de venituri şi 

cheltuieli la capitolul 61.02.05  Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor a 

sumelor necesare  

Pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului astfel 

- 40 mii lei pentru achiziţionarea unei centrale de alarmare care să fie 

compatibilă cu centrala deţinută de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă 

- 20 mii lei cheltuieli materiale , necesare pentru mentenanţa şi întreţinerea 

sistemului la nivelul întregului sector. 

Având în vedere cele mai sus menţionate vă rugăm aprobaţi efectuarea 

modificărilor la nivelul Bugetului local de venituri şi cheltuieli. 

 

 

. 

Director Executiv, 

Doru Manolache 
 


