MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 433/12.06.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli
al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 875/11.06.2019 al Direcţiei
Generale Economice și 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. 50/15.03.2019 a
bugetului de stat pe anul 2019;
Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor
Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe
venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019, Deciziile nr. 3098 și
nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul
particular și cel confesional;
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 Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2019 în sumă de 910.029 mii lei la cheltuieli și în
sumă de 900.301 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprinde
Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2019, în sumă de 228.630 mii lei, atât la venituri, cât şi la
cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1,
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2019, în sumă de 325.572 mii lei, atât la venituri, cât şi la
cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1,
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 2019, în sumă de 139.910 mii lei la cheltuieli şi la venituri în sumă de
139.910 mii lei, conform Anexelor nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu
Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (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:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a
bugetului de stat pe anul 2019, Hotărârea nr. 5750/24.05.2019 a Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL), înregistrată la Registratura generală
a Sectorului 6 al Municipiului București cu nr. 20718/28.05.2019 prin care a fost
avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei
finanțări rambursabile interne, contractele de finanțare semnate pentru loturile 1- 8
prin ”Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1
- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - clădirile rezidențiale”, precum şi
Raportul de specialitate nr. 875/11.06.2019 al Direcţiei Generale Economice,
consider că se impune promovarea unei hotărâri de consiliu în acest sens.
Ținând cont de cele menționate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare,
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2019.
PRIMAR,
Gabriel Mutu
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Direcţia Generală Economică
Nr. 875/11.06.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, ale Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Hotărârea nr.
5750/24.05.2019 a Comisiei de Autorizare

a Împrumuturilor Locale (CAIL),

inregistrată la Registratura generală a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti cu
nr. 20718/28.05.2019 prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul
6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de
66.850 mii lei pentru suplimentarea creditului in valoare de 69.900 mii lei
contractat de la Banca Comercială Română S.A. (Contract de credit nr.
20180820170/29.08.2018) pentru realizarea unor investiții de interes local de către
A.D.P.D.U. sector 6, precum și contractele de finanțare semnate pentru reabilitarea
termică a blocurilor, conform loturile 1 - 8 prin ”Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din resurse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,
Operațiunea A- clădirile rezidențiale”,
s-a suplimentat Bugetul Creditelor interne cu suma de 66.850 mii lei și Bugetul
Local cu suma de 27.428 mii lei.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, au fost suplimentate bugetele locale
a următoarelor instituții subordonate astfel:

1. A.D.P.D.U. cu suma de 15.000 mii lei pentru reparații străzi, servicii de
întreținere spații verzi, servicii pază și protecție pentru lunile iulie,
august și septembrie;
2. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR cu suma de 12.000 mii lei pentru lucrări
de reparații construcții și instalații în unitățile de învățământ, precum și
pentru dotarea cu mobilier școlar;
3. Direcția Generală de Poliție Locală cu suma de 428 mii lei pentru
modernizarea sistemului de supraveghere video în unitățile de
învățământ școlar.

De asemenea s-a diminuat bugetul local la capitolul 74.02 ”Protecția
mediului” cu suma de 5.000 mii lei și s-au suplimentat bugetele
următoarelor instituții din subordinea Consiliului Local Sector 6:
1. Primăria Sectorului 6 cu suma de 2.200 mii lei pentru întreținerea
parcului Dr.Taberei și pentru reparații curente;
2. D.G.I.T.L Sector 6 cu suma de 300 mii lei pentru cheltuieli cu
transportul de valori materiale și bănești, printare, plicuire și expedierea
documentelor de executare silită a contribuabililor;
3. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor cu suma de 50 mii lei pentru
cheltuieli de întreținere și funcționare;
4. D.G.A.S.P.C. cu suma de 2.378 mii lei pentru lucrări de reparații la
clădirea din Splaiul Independenței;
5. Direcția Generală de Poliție Locală cu suma de 72 mii lei pentru
modernizarea sistemului de supraveghere video în unitățile de
învățământ școlar.

Director General,
DORU MANOLACHE
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