MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 743/22.11.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei din excedentul bugetar al
Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral în venituri proprii
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului
Local al Sectorului 6;
Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (1) litera c) şi art. 70 alin. (3) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) litera a) şi art. 81 alin. (2) litera d) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea
exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de
utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli
al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei, din excedentul
bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral din venituri
proprii aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6.
Art. 2. (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:
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EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art. 81 alin. (2) litera d), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti “aprobă bugetul local,
împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă
contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum
şi taxe speciale, în condiţiile legii”.
Conf. art. 67 alin. (1) litera c), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale “(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor
publice se asigură astfel: (…)
c) integral din venituri proprii”, iar conf. art. 70
alin. (3) din Legea nr. 273/2006
“(3) Autorităţile deliberative pot hotărî ca
excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate,
finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), să se preia ca venit la bugetul local, după
deducerea sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată”.
Prin art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 30/2003 au fost delegate către consiliile
locale ale sectoarelor 1-6 atribuţiile referitoare la “aprobarea bugetului local, a
împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar ”.
Faţă de cele de mai sus şi văzând Raportul de specialitate al Direcţiei
Generale Economice, supun spre aprobare plenului Consiliului Local al
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la Bugetul
local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a sumei de
10.000 mii lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie
finanţată integral din venituri proprii.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul
2017 şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 254/
26.10.2017 a fost aprobată rectificarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017.
Având în vedere faptul că Administraţia Pieţelor Sector 6, instituţie publică
care se finanţează integral din venituri proprii, are la sfârşitul anului 2016 un
excedent rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi se doreşte
preluarea sumei de 10.000 mii lei ca venit la bugetul local, conform art.70, alin (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Luând în considerare necesitatea asigurării bunelor condiţii de desfăşurare a
activităţii administraţiei publice la nivelul sectorului 6, se impune iniţierea unui
proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi
cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei din
excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral
din venituri proprii.

Director General,
Doru MANOLACHE
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