
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T. 855/04.12.2018           pentru legalitate 
               Secretarul Sectorului 6, 

                           Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1720/04.12.2018 al Direcţiei 
Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  
   În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 639/26.09.2018, H.G. nr. 848/2018 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea 
bugetelor locale și a prevederile O.U.G. nr.78/2018 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018;  

  Punând în practică adresa Ministerului Finanțelor Publice                   
nr. 74509/07.11.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale;  

Ţinând cont de art. 49 alin.  (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 
exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind 
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de 
utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 922.844 mii lei la 
cheltuieli și în sumă de 916.066 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce 
cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
    Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât şi la 
cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 
1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 



 
Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, 
cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu 
Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 4. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 
anul 2018, în sumă de 110.150 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 
110.150 mii lei conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu 
Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția 
Generală Investiții, 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 

 

 

    
  Ţinând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Conform H.C.G.M.B. nr. 639/26.09.2018, H.G. nr. 858/2018 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea  bugetelor locale 
și a prevederile O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018. 

   Punând în practică adresa Ministerului Finanțelor Publice                   
nr. 74509/07.11.2018, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea sistemului de 
protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. 

Văzând Raportul de specialitate nr. 1720/04.12.2018 al Direcţiei Generale 
Economice, propun majorarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 
6 al Municipiului București pe anul 2018. 

Astfel supun aprobării Cosiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al 
Municipiului București pe anul 2018. 
  
 
 

        

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 



 

 

 

 

 

DIRECŢIA  GENERALĂ  ECONOMICĂ 

Nr. 1720/04.12.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

    
     Potrivit H.C.G.M.B. nr. 639/26.09.2018 privind majorarea sumelor 

repartizate bugetelor sectoarelor Municipiului București a sumelor din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de 
capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală a proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală, H.G. nr. 848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 
2018, pentru echilibrarea  bugetelor locale și a prevederile O.U.G. nr. 78/2018 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, punând in practică 
adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 74509/07.11.2018, privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea  
bugetelor locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a 
centrelor publice pentru persoane adulte cu hamdicap, ținând cont de art. 49   
alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare precum și de nivelul incasării veniturilor proprii și a 
cotelor repartizate de la bugetul statului am procedat la redistribuirea creditelor 
bugetare intre articole și capitole bugetare. 

În vederea menținerii echilibrului bugetar, Sectorul 6 al Municipiului 
Bucuresti, prin Direcția Generală Investiții, în a doua parte a anului 2018, a 
atribuit o serie proceduri de achiziție publică pentru obiectivele de investiții 
aflate în Lista de investiții, pentru anul 2018, respectiv:  

“Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și 
execuție de lucrări pentru obiectivul "REABILITARE TERMICă 
BLOCURI DE LOCUINTE 74 de blocuri",  
“Reabilitare sistem rutier str. Bozieni, str. Simion Mehedinți, aleea 
ALEȘD”, “Reabilitare sistem rutier strada Crinul de Pădure, str. Trenului, 
str. Drajna, str. Lucăcești, intr. Sergent Apostol Constantin, alee spate bloc 
A+B Calea Giulești nr. 125, str. Sergent Ion Marcu, str. Popescu Stoian, 
str. aleea Valea Siretului” , 
“Elaborare documentatie tehnico-economică pentru creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului 
București”,  
 “Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit - Centru 
Cultural European”,  

 MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
SECTORUL 6 AL 



“Furnizare si punere in functiune a unei solutii complexe si securizate pe 
mai multe straturi, care sa aiba o capacitate avansata de procesare si sa 
permita integrarea vechilor platforme software si hardware existente in 
Primaria Sectorului 6, București”.Conform graficelor de executie, nu toate 
contractele mentionate se finalizea in anul 2018, pentru unele, executia 
derulandu-se chiar pe o perioada de 3 ani; potrivit  legislatiei in vigoare, in 
15 noiembrie, lucrarile de constructii sunt sistate pe perioada sezonului 
rece.Deasemenea , pentru multe obiective de investitii sunt initiate 
proceduri de achizitie publica , care sunt in diferite stadii de evaluare a 
ofertelor depuse ( Evaluare DUAE, Evaluare tehnica, Evaluare financiara). 

In consecinta, tinand cont de cele relatate, propunem diminuarea sumelor 
alocate obiectivelor de investiții mentionate mai sus pentru anul 2018, astfel 
incat acestea sa reflecte doar ceea ce poate fi executat pana la finele anului.  

 
 

 

                       
DIRECTOR GENERAL 
DORU MANOLACHE 


