
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                  PROIECT 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 6   

S.T. 835/10.10.2019  

  

 

 

 

HOTĂRĂRE 

privind preluarea ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 a sumei  

de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6,  

instituţie finanţată întegral din venituri proprii 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Administrației Piețelor Sector 6 și al 

Direcţiei Generale Economice şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al                

Sectorului 6; 

Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (1) lit. c) şi art. 70 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Codul administrativ; 

Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al                  

sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, 

instituţie finanţată întegral din venituri proprii aflată în subordinea Consiliului Local al                 

Sectorului 6, în vederea finanțării lucrărilor de modernizare a parcului Apusului. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică şi Administraţia Pieţelor 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 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 

 

Potrivit art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti “aprobă 

bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar”, iar potrivit  art. 139 alin. 3 lit. a), din același act normativ, 

hotărârile privind bugetul local se adoptă cu votul majorității absolute a consilierilor 

locali în funcție. 

Conform art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006: “(1) Finanţarea 

cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură astfel: (…)                   

c) integral din venituri proprii.”, iar conform art. 70 alin. (3) din Legea nr. 273/2006: 

“(3) Autorităţile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuţia 

bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), 

să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat şi a 

obligaţiilor de plată”. 

Faţă de cele de mai sus şi văzând Raportul de specialitate comun al 

Administrației Piețelor Sector 6 și al Direcţiei Generale Economice, supun spre 

dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotârâre 

privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al 

sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor 

Sector 6, instituţie finanţată întegral din venituri proprii. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6 
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    PRIMĂRIA SECTORULUI 6                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6  

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ    ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 6 

   Nr._________________________     Nr._________________________ 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE COMUN 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 

anul 2019 şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

110/2019 la  18.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al 

sectorului 6 pe anul 2019. 

Având în vedere prevederile principiul specializării bugetare astfel cum 

este prev. de art. 13 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare conform căruia ” Veniturile şi cheltuielile 

bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe 

categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora.”; 

 

Ţinând cont de necesitatea creării unei zone unitare de dezvoltare în zona 

Apusului din sectorul 6, considerăm că se impune cu necesitate modernizarea 

parcului Apusului, care se află  în proximitatea Pieței Apusului (piață ce a fost 

modernizată de către Administraţia Pieţelor Sector 6); 

 

Văzând că Administraţia Pieţelor Sector 6 -  instituţie publică finanţată 

integral din venituri proprii - deţine sume neutilizate în soldul contului 

560.03.00 precum și că în anul 2019 nu utilizează  aceste sume pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

 

Luând în considerare necesitatea asigurării bunelor condiţii de 

desfăşurare a activităţii administraţiei publice la nivelul sectorului 6, precum şi 

faptul că prezentul proiect de hotărâre întruneşte atât condiţiile de legalitate cât 

şi de oportunitate considerăm că poate fi supus aprobării plenului  Consiliului 

Local al Sectorului 6. 

 

Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 

3 lit. ”a” din din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ propunem spre 

analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre.  

 

Director General,      Director General, 

Doru MANOLACHE     Marius LĂCĂTUȘ 

 

 

 

 


