
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                          

S.T. 663/30.08.2019      

 

 

                                                                        

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019 

 

 

 

         Având în vedere Raportul nr. 1347/30.08.2019 al Direcţiei Generale Economice și Referat de 

Aprobare a Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 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 Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2019, Decizia nr. 4094/19.08.2019 reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București și Decizia                     

nr. 4095/19.08.2019 privind sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 

învățământului particular și cel confesional acreditat. 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 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 977.430 mii lei la cheltuieli și în sumă de 967.702 mii lei la 

venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, Anexe ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 2. 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 145.285 mii lei, 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 145.285 mii lei conform Anexelor nr. III și IV ce cuprind 

Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2019, în sumă de 287.858 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce 

cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 4. (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,                                                   AVIZEAZĂ 

                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

                                                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019  

                                                                  SECRETARUL SECTORULUI 6,                                                     

                                                                                                               Demirel Spiridon 

Nr.:  

Data:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a 

Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a Deciziei           

nr. 4094/19.08.2019 reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București și a Deciziei nr. 4095/19.08.2019 

privind sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel 

confesional acreditat, precum şi raportul nr. 1347/30.08.2019 al Direcţiei Generale Economice, 

consider că se impune promovarea unei hotărâri de consiliu în acest sens. 

        Bazându-ne pe aceste temeiuri legale supun spre dezbatere și aprobare plenului 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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Nr. 1347/30.08.2019 

 

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, Ordonanta de Guvern 

nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, Adresa 

Ministerului Finantelor Publice nr. 57463/26.08.2019 prin care se repartizeaza sume 

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare 

de 77.002 mii lei, Decizia Ministerului Finantelor Publice nr.4094/19.08.2019 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 

municipiului Bucuresti prin care se suplimenteaza cheltuielile bugetului local cu suma 

de  2.729 mii lei, Decizia Ministerului Finantelor Publice nr.4095/19.08.2019 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

invatamantului particular si cel confesional, acreditate prin care se suplimenteaza 

cheltuielile bugetului local cu suma de 5.077 mii lei. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, au fost suplimentate bugetele locale a 

următoarelor instituții subordonate astfel: 

1. Primăria Sectorului 6 cu suma de 2.944 mii lei, din care ponderea principala 

o are cresterea cheltuielilor de personal conform Sentintei Civile 

nr.5876/11.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a II a 

Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr.15253/3/2017, ramasa 

definitiva prin Decizia Civila nr.2417/24.04.2018 pronuntata de Curtea de 

Apel Bucuresti, prin care obliga institutia noastra sa plateasca salariatilor 

reclamanti drepturile salariale reprezentand diferenta dintre nivelul maxim 

acordat in cadrul familiei ocupationale rezultate in urma recalcularii, si 

sumele primite de reclamanti, pentru aceeasi functie si grad profesional, 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Economică 



treapta, clasa si gradatie, pentru perioada 01.12.2016-01.07.2017 conform 

prevederilor O.U.G. nr.20/2016 si O.U.G. nr.43/2016, sume actualizate cu 

indicele de inflatie si dobanda legala aferenta, pana la plata lor efectiva.   

2. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor cu suma de 100 mii lei pentru 

cheltuieli de întreținere și funcționare; 

3. D.G.A.S.P.C. cu suma de 18.080 mii lei astfel: 10.480 mii lei pentru 

cheltuielile de personal, 2.000 mii lei la capitolul „ Bunuri si servicii” (din 

care 1.600 mii lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii si igenizare la 

centrul pentru copii „Acasa” si 400 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu 

utilitatile) si 5.600 mii lei necesari pentru acoperirea indemnizatiilor pentru 

insotitori persoane cu handicap, ajutorului social si a altor ajutoare; 

4. Direcția Generală de Poliție Locală cu suma de 2.000 mii lei pentru 

acoperirea cheltuielilor  de personal pana la sfarsitul anului. 

5. D.A.F.L. Sector 6 cu suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor la 

capitolul „Bunuri si servicii” si la capitolul „Active nefinanciare” 

6. A.D.P.D.U. cu suma de 17.000 mii lei pentru reparații străzi, servicii de 

întreținere spații verzi si servicii de reamenajare spatii verzi aferente 

blocurilor reabilitate; 

7. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR cu suma de 21.077 mii lei pentru lucrări de 

reparații construcții și instalații în unitățile de învățământ, pentru derularea 

Programului “Scoala dupa Scoala” precum și pentru alte servicii obligatorii 

conform legislatiei in vigoare: servicii de iscirizari centrale termice, servicii 

PSI, SSM, DDD, papetarie, produse de curatenie unitati de invatamant; 

 

Director General, 

DORU MANOLACHE 
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