MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

S.T. 4/04.01.2019

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
DemirelSpiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea
deficitului secţiunii de dezvoltare
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16/04.01.2019 al Direcţiei
Generale Economice şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.
nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018 şi ale H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 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;
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,
HOTĂRAŞTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de
4.821.566,22 lei, pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică 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,

DemirelSpiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Raportul de specialitate nr. 16/04.01.2019 al Direcţiei Generale
Economice şi având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea privind
finanţele publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea
deficitului secţiunii de dezvoltare.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 16/04.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ţinând cont de prevederile art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F. nr.
3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018, propunem spre aprobare utilizarea
excedentului anului precedent, în sumă de 4.821.566,22 lei, pentru acoperirea
deficitului secțiunii de dezvoltare.

DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE

