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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri  
al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 
  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1823/17.12.2018 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.G. nr. 948/7.12.2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru 
anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor privind 
susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap și O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative; 

Ţinând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare și de art. 7 alin. (13) din Legea         
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 
și 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 al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 916.066 mii lei la venituri, conform 
Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01, Anexă ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
    Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În conformitate cu H.G. nr. 948/7.12.2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru 

anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor privind 

susținerea sistemului de protecție a copilului precum și a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap și O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative. 

            Văzând Raportul de specialitate nr. 1823/17.12.2018 al Direcţiei Generale 

Economice, propun modificarea Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al 

Municipiului București. 

            Având în vedere cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului București.  

       

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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DIRECŢIA  GENERALĂ  ECONOMICĂ 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

           Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.948/7.12.2018 din M.O. 

nr.1047/ 10 dec 2018, prin care se alocă din fondul de rezervă bugetară suma de 4.381 

mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor pentru susținerea sistemului de protecție 

a copilului precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum 

și prevederile O.U.G. nr.30/2018, se modifică Bugetul local de venituri după cum 

urmează: 

    Anexa I formularul 11/01 la indicatorul 11.02.06 „sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru echilibrarea bugelor locale” se suplimentează cu suma 
de 4.381 mii lei, la indicatorul 46.02.04” Alte sume primite din fonduri de la 
Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul 
financiar 2014-2020” se suplimenteaza cu suma de 5.389 mii lei și la 
indicatorul 36.02.47 “Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” se 
suplimentează cu suma de 1.797 mii lei, iar indicatorul 42.02.51.02 „Subvenții 
primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes 
național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se diminuează cu 
suma de 11.567 mii lei. 
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