
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 851/17.10.2019                                    
                       

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. 1658/17.10.2019 al Direcţiei Generale 
Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
        Ţinând cont de prevederile art. 48 și 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

  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               
140.848 mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 140.848 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 380.396 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. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 
anul 2019, în sumă de 307.719 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. VI 
ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face 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,                                                  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 Raportul de specialitate nr. 1658/17.10.2019 al Direcţiei 

Generale Economice,  ținând cont de art. 48 și 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

        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, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local               

Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetelor de credite 

interne și externe ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

 

 

 

Nr. 1658/17.10.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   Conform  art. 48 si 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, toate modificările privind 

cheltuielile de investiții se fac până la sfârșitul lunii octombrie al fiecărui an. 

Bugetul General Consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

conform celor de mai sus, are în componenţă:  

a) Bugetul Local, evidenţiază bugetul finanţat din venituri încasate de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale, venituri din cote defalcate din 

T.V.A., sume şi cote defalcate din impozitul pe venit,  subvenţii de la alte bugete 

precum şi cheltuielile finanţate din acestea, vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local;  

b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii; 

c) Bugetul creditelor externe. 

d) Bugetul creditelor interne. 

Bugetul general consolidat de cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti este în cuantum de  1.806.393, cu următoarea componenţă:  

- Bugetul local în sumă de 977.430 mii lei,  

- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local în sumă de 140.848 mii lei,   

- Bugetul creditelor interne în sumă de 380.396 mii lei, 

- Bugetul creditelor externe în sumă de 307.719 mii lei. 

Bugetul general consolidat de venituri pe anul 2019 al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti este în cuantum de 1.796.665 mii lei, atât la secţiunea de 

funcţionare cât şi secţiunea de dezvoltare,din care:  

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcția Generală Economică 



 

- Bugetul local în sumă de 967.702 mii lei,  

- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 

local în sumă de 140.848 mii lei,   

- Bugetul creditelor interne în sumă de 380.396 mii lei. 

- Bugetul creditelor externe în sumă de 307.719 mii lei.  

BUGETUL LOCAL 

Veniturile bugetului local  sunt în sumă de 967.702 mii lei.  

Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare,  sunt în 

cuantum de 977.430 mii lei şi au următoarea componenţă: 

I. PRIMĂRIA SECTOR 6 

         Cap. 51.02 Primăria Sector 6                                                        50.931 

mii lei, 

 din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                             23.309 mii 

lei. 

Pentru bugetul pe anul 2019, cheltuielile de personal au fost prevăzute 

ţinând cont de prevederile art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi ale art.12 alin. 

alin.(1) şi art.18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 

- 22.428 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani (salarii de                   

încadrare; indemnizaţii de conducere; spor de vechime în muncă; CFP; audit; 

indemnizaţiile consilierilor şi ale comisiilor de specialitate, indemnizaţii de hrană). 

-        367 mii lei pentru tichete de vacanță 

-        514 mii lei pentru contribuţii asiguratorii  de munca. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                 13.460 mii 

lei. 

                  La titlul bunuri şi servicii, cheltuielile sunt în cuantum de 13.460 mii 

lei pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare  şi anume: carburanţi, 

utilităţi (încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate) servicii de 

telefonie, poştă, TV, internet, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare, servicii de mentenanţă, etc.   



 

 ALTE TRANSFERURI                                                1.000 mii 

lei 

 ALTE CHELTUIELI                                1.525 mii 

lei. 

 OPERAŢIUNI FINANCIARE                  5.000 

mii lei.  

       Secţiunea de dezvoltare  

 PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA  946 mii 

lei. 

 CH. DE CAPITAL                                                 5.691 mii 

lei. 

 

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista  obiectivelor de investiţii a 

bugetului local (Anexa nr. 1).  

 

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                      6.150 mii 

lei,  

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 TRANSFERURI CURENTE                           6.150 mii 

lei, pentru finanţarea activităţii “Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor”                 

 

Cap .55.02  Tranzacții privind datoria publică                          27.380 mii 

lei.     

Cap.60.02 Apărare civilă                                                                   450 mii 

lei 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                   347 mii 

lei 

 CH. DE CAPITAL                                                          103 mii 

lei 

Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională                     39.650 mii 

lei, din care: 



 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                      150 mii 

lei, 

 TRANSFERURI CURENTE                                        39.500 mii 

lei. 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. 

           Cap. 65.02 Învăţământ                                                                15.555 mii 

lei,  

           din care: 

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                                 6.200 mii 

lei. 

 PROIECTE DIN FONDURI   NERAMBURSABILE    2.538 mii 

lei.                                                                                   

 CH. INVESTIȚII                                                              6.817 mii 

lei.                                        

            Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                                    39.216 mii 

lei,  

           din care: 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                  10.400 mii 

lei 

 TRANSFERURI CURENTE                                         10.000 mii 

lei.  

    pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European sector 6”. 

 ALTE CHELTUIELI                                                        2.000 

mii lei 

 CH. CAPITAL                                                                16.816 mii 

lei 

      

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                    71.389 mii 

lei, 

din care:   

 TRANSFERURI CURENTE                                       6.900 mii 

lei 

   pentru finanţarea activităţii  "Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ" 



 

 OPERAȚIUNI FINANCIARE                                   38.500 mii 

lei  

 CH. INVESTIŢII                                                        25.989 mii 

lei.  

Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a 

blocurilor, constructii locuinte sociale. 

               

          Cap. 74.02 Protecţia mediului                                  85.119 mii 

lei,  

          din care: 

        Secţiunea de funcţionare 

 BUNURI ŞI SERVICII                                             85.000 mii 

lei. 

         Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                                           119 mii 

lei.  

Suma din acest capitol este prevăzută pentru asigurarea serviciilor de 

salubrizare urbană în sector şi pentru cheltuieli de investiţii conform listei 

obiectivelor de investiţii. 

 

                  Cap. 84.02 Transporturi - Strazi                                                  54.491 

mii lei,  

                  din care: 

                Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                             54.491 mii 

lei 

La titlul cheltuieli de capital, suma a fost alocată pentru reabilitarea 

sistemului rutier conform  listei de investiţii a bugetului local (Anexa nr. 1). 

         

II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor                                          32.205 mii 

lei,  



 

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                    3.700 mii 

lei. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                 22.868 mii 

lei. 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                              5.637 mii 

lei.  

  

III. DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

Cap. 51.02 Impozite şi taxe                                       21.517 mii lei,  

din care:  

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                    13.580 mii 

lei. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                     7.125 mii 

lei. 

 ALTE CHELTUIELI                                                       188 mii 

lei. 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                                  624 mii 

lei.  

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de 13.580 mii lei, 

necesară pentru acordarea drepturilor salariale, pentru punerea în aplicare a 

Sentinţelor Civile privind alocarea calcularea şi  plata către reclamanţi,  Sindicatul 

Liber al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală pentru membrii săi şi 

Sindicatul Salariaţialor din Primăria Sectorului 6, a drepturilor băneşti 

reprezentând indemnizaţia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de 

bază, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective, pentru 

dosarele aflate pe rol privind plata unor drepturi de personal (dobânzi 

remuneratorii şi reincadrarea in muncă a unor persoane ).  



 

La Titlul II – Bunuri şi servicii se estimează suma de 7.125 mii lei necesară 

pentru: încălzit, iluminat şi forţă motrică, apă, canal şi salubritate, carburanţi şi 

lubrifianţi, transport valori (colectarea încasărilor din centre şi depunerea lor la 

Trezorerie), întreţinere şi reparaţii clădiri, servicii de curăţenie, servicii de pază  şi 

securitate, servicii de dezinsecţie şi deratizare, servicii de telefonie şi expediere 

corespondenţă, materiale de întreţinere, etc. 

La Titlul XI – Alte cheltuieli   se estimează suma de 188 mii lei necesară 

pentru plata eventualelor despăgubiri câștigate în instanţă de reclamanţi, foşti 

salariaţi ai instituţiei şi pentru  plata contribuţiei instituţiei la fondul constituit 

pentru persoanele cu dizabilități. 

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimează suma de 624 mii lei 

conform listelor de investiții anexate.  

                              

IV . UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Cap. 65.02 Învăţământ                                                      145.194 

mii lei,  

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                               8.500 mii 

lei.  

 BUNURI ŞI SERVICII                                             91.978 mii 

lei. 

 TRANSFERURI INV PART.                                    17.716 mii 

lei. 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                              2.381 mii 

lei. 

 ALTE CHELTUIELI (burse)                                 16.000 mii 

lei. 

         Secţiunea de dezvoltare 

 CH. DE CAPITAL                                              8.619 mii 

lei. 

      



 

V. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

Cap. 68.02                                                                                     230.458 mii 

lei, 

 din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                                     112.455 mii 

lei. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                   51.583 mii 

lei. 

 SUBVENŢII (fundaţii )                                                5.000 mii 

lei. 

 PROIECTE  DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

                                                                                         752 mii  

lei. 

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                            57.350 mii 

lei. 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. DE CAPITAL                                                         3.318 mii 

lei.  

  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

derulează activităţi care privesc: protecţia specială a persoanelor nevăzătoare; 

acordarea alocaţiilor de sprijin pentru familiile monoparentale; acordarea 

alocaţiilor suplimentare pentru copiii proveniţi din familii cu venituri mici; 

activităţi de asistare şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi cu nevoi 

speciale; protecţia copilului; protecţia persoanelor cu handicap; protecţia şi 

îngrijirea persoanelor vârstnice; ajutoare sociale. 

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de 112.455 mii lei, 

necesară acordării drepturilor salariale stabilite pentru anul 2019.  



 

La Titlul II – Bunuri şi servicii se estimează suma de 51.583 mii lei necesară 

pentru : furnituri de birou, materiale de curăţenie, utilităţi, carburanţi, poştă, 

telecomunicaţii, materiale şi prestari servicii, alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si funcţionare, reparatii curente, hrană, medicamente şi materiale 

sanitare, obiecte de inventar, deplasări, carţi şi publicaţii, pregătire profesională, 

protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.   

Titlul IV – Subvenții se estimeaza suma de 5.000 mii lei necesara acordarii 

subventiilor fundatiilor partenere. 

La Titlul IX – Asistență socială se estimează suma de 57.350 mii lei, 

necesară pentru plata dobânzilor aferente creditelor persoanelor cu handicap, 

transportul interurban acordat persoanelor cu handicap( S.N.C.F.R., Autogara 

Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express 

Transport), indemnizaţiile insoţitorilor persoanelor cu handicap, transport urban, 

ajutoare sociale(ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale ingrijire si 

recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt cazate in 

diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, precum: 

D.GA.S.P.C Sector 1, D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, D.G.A.S.P.C 

Calărași, Fundația MGH copii bolnavi SIDA, Fundația Nane pt copiii cu 

dizabilități, Fundația Bambini în Emergenzain) şi pentru alte ajutoare (ajutoare 

financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru situatii de necesitate datorate 

calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgenta pentru 

probleme medicale deosebite, ajutoare de inmormantare, alocatii pentru sustinerea 

familiei, conform Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care 

implinesc 50 de ani de casatorie). 

 La Titlul X – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se 

estimează suma de 752 mii lei, necesară derulării proiectului “Team –up: Progres 

în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, aprobat prin H.C.L. nr.269/29.11.2018 

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 3.318 mii lei 

conform Listelor de investitii anexate.  

  



 

VII. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ 

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U.                                153.884 mii 

lei,  

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                             19.295 mii 

lei.   

 BUNURI ŞI SERVICII                                          122.122 mii 

lei.  

 DOBANZI                                                                        880 

mii lei. 

 ALTE CHELTUIELI                                                       314 mii 

lei. 

Secţiunea de dezvoltare 

 CH. DE CAPITAL                                             11.273 mii 

lei. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administrației Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6 este structurat astfel: 

 Secțiunea de Funcționare - la cheltuieli – resursele au fost alocate pentru 

susţinerea cheltuielilor operaţionale cu funcţionarea ADPDU  sector 6, în sumă de 

142.611 mii  lei, iar la Sectiunea de Dezvoltare cheltuielile cu investiţiile în sumă 

de 11.273 mii lei.  

La titlul I Cheltuieli de personal s-a avut în vedere respectarea tuturor 

prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale pentru personalul 

contractual, estimându-se suma de 19.295 mii lei.  

La Titlul II - Bunuri și Servicii   – Administrația Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană  sector 6, propune spre aprobare un buget de 122.122 mii  lei,  

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusă spre aprobare este de 10.336 mii 

lei, conform listelor de investiții anexate. 

 

 



 

 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

 

  Veniturile evidenţiate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 140.848 mii lei   

Cheltuielile evidentiaţe în  bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 140.848 mii lei, din care: 

Cap. 51.10 Administrația Școlilor                                                   150 mii 

lei 

din care 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                           150 mii 

lei 

Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă  a Persoanelor              6.450 mii 

lei, 

 din care: 

    Secţiunea de funcţionare                                                             6.450 mii 

lei, din care: 

 CHELTUIELI PERSONAL                             5.500 mii 

lei.  

 BUNURI ŞI SERVICII                                                  922 mii 

lei. 

 ALTE CHELTUIELI                                                                   28 mii 

lei. 

Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Locală                         39.505 mii 

lei,  

din care:  

Secţiunea de funcţionare   

 CH. PERSONAL                                              34.050 mii 

lei.  

 BUNURI ŞI SERVICII                                      3.847 mii 

lei.  

          Secţiunea de dezvoltare  



 

 CH. DE CAPITAL                                                         1.608 mii 

lei.  

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 34.050 mii lei, având 

în vedere H.C.L.Sector 6 nr.326/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, 

Ştatului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 6, H.C.L. Sector 6 nr.85/28.05.2015 privind 

acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 

6 și H.C.L. Sector 6 nr.114/18.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente 

funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale – Administrație. 

La titlul “Bunuri şi servicii”  s-a estimat suma de 3.847 mii lei, necesară 

pentru: utilităţi, carburanţi, poştă, telecomunicaţii, echipament, ţinută obligatorie, 

pregătire profesională, protecția muncii, muniţie, furnituri şi armament de natura 

activelor fixe pentru armată, chirii, reparații și revizii mașini. 

La Titlul Active nefinanciare se estimeaza suma de 1.608 mii lei conform 

listelor de investitii anexate. 

  

Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ                                               27.448mii 

lei,  

din care: 

Secţiunea de funcţionare   

 CHELTUIELI PERSONAL                                                  77 mii 

lei. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                         26.901 mii 

lei.  

 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                          212 mii 

lei.       

Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                 258 mii 

lei. 

 

Cap. 67.10 Centrul Cultural European                                       10.000 mii 

lei,  



 

din care: 

Secţiunea de funcţionare   

 CHELTUIELI PERSONAL                                              1.330 mii 

lei.  

 BUNURI ŞI SERVICII                                      397 mii 

lei.  

 ALTE CHELTUIELI                                                              8.273 mii 

lei.                                                  

Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                     0 mii 

lei. 

Cap. 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ               4.060 mii 

lei, 

din care: 

Secţiunea de funcţionare 

  BUNURI ŞI SERVICII                                                    3.951 mii 

lei. 

 Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                      109 mii 

lei. 

 

Cap. 70.10 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR                             40.0000 mii 

lei, 

din care: 

 CHELTUIELI PERSONAL                          5.230 mii 

lei.  

 BUNURI ŞI SERVICII                                       28.820 mii 

lei. 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                5.950 mii 

lei. 

   

        Cap. 70.10 D.A.F.L.                                                                13.235  mii 

lei,  



 

          din care: 

           Secţiunea de funcţionare 

 CHELTUIELI DE PERSONAL                                        3.215 mii 

lei. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                                      9.706 mii 

lei.  

Secţiunea de dezvoltare 

 CHELTUIELI DE CAPITAL                                       314 mii 

lei.  

 

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 3.215 mii lei, având 

în vedere organigrama aprobată, şi actele normative privind salarizarea 

personalului contractual. 

La titlul “Bunuri şi servicii” s-a estimat suma de 9.706 mii lei, necesară 

pentru: administrarea şi întreţinerea blocurilor de locuinţe din Cartierul Brâncuşi şi 

din str.Dealul Ţugulea.  

La Titlul “Active nefinanciare” s-a estimat suma de 314 mii lei conform 

listelor de investiţii anexate. 

 

 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 

Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr.5886 

din data de 19.09.2019, prin care a fost avizată contractarea unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 79.892.744,34 lei parțial din suma de 

161.831.451,01 lei aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr.111/18.04.2019. Împrumutul 

va fi utilizat pentru asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor privind 

reabilitarea blocurilor de locuințe care beneficiază de finanțare nerambursabilă de 

la Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 (fiind 

cuprinsă și acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile asociate acestora), așa 

cum acestea au fost prevăzute în hotărârea Consiliului Local nr. 10 din data de 

30.01.2018, cu toate modificările și completările ulterioare. 

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de   

380.396 mii lei şi au următorul cuprins  : 



 

Cap. 51.07 Autorități publice                                                       12.645 mii 

lei 

Cap. 67.07 Cultură, recreere şi religie                                      149.277 mii 

lei.  

Cap. 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                  218.474 mii 

lei 

Valorile fiecărui obiectiv sunt  prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a 

bugetului de împrumuturi interne  (Anexa 1). 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 

Prin hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 

5806 din data de 22.08.2019 a fost avizată contractarea unei finanțări rambursabile 

externe în valoare de 22.000.000 euro de la  Banca Europeană de Investiții (BEI). 

Prin hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr.5890 

din data de 19.09.2019, a fost aprobată majorarea acestui împrumut cu suma de 

6.795.254,06 euro, până la valoarea de 28.795.254,06 euro. Acest împrumut  v-a fi 

utilizat pentru reabilitarea termică a clădirilor publice (unități de învățământ) și 

construire grădinițe și extindere școli (after school), așa cum acestea au fost 

prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din data de 

29.09.2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 

data de 27.08.2019, cu toate modificările și completările ulterioare.  

Aceste obiective de investiții alcătuiesc proiectul “D6EEPB - Sector 6 – 

Eficiența energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for 

Public Building)”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 

Uniunea Europeană prin Programul ELENA, proiect aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 88/08.05.2018, cu modificările și completările ulterioare.   

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de 

325.572 mii lei şi au următorul cuprins: 

Cap.65.06 Invăţământ                                                                 85.500 mii 

lei.                

Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                 222.219 mii 

lei.  

Valorile fiecărui obiectiv sunt  prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a 

bugetului de împrumuturi externe  (Anexa 1). 
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