
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 216/31.03.2020                           

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

 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020 
 
            Având în vedere Raportul de specialitate nr. 498/31.03.2020 al Direcţiei Generale 
Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;  

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În conformitate cu prevederile art. 24 din Odonanța de Urgență a Guvernului               
nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management  a1 Situațiilor  de Urgență, aprobată  prin 
Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din H.G.                      
nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 
atribuțiile,  funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Regulamentului-cadru  privind  organizarea,  atribuțiile  și 
funcționarea Comitetului Local pentru Situații de  Urgență  a1 Sectorului  6,  parte  integrantă  a 
Dispoziției nr. 2573 din 03.11.2015, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind  
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară nr. 4 din  
29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 și celelalte acte normative 
emise în vederea reglementării prevenirii răspândirii noului coronavirus; 

 Conform Hotărârii nr. 8  a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a1 Sectorului 6 
pentru adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării infecțiilor cu noul coronavirus 
(COVID - 19) pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București. 

  În temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din                 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 2020 în sumă de 1.110.418 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.065.435 mii lei 
la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 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 2020, în sumă de      
122.833 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 122.833 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III       
și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
            Art. 3. (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 General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              AVIZEAZĂ 
                                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                     SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6, 
 

                                                                              Demirel Spiridon                                               
                            



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  Văzând Raportul de specialitate nr. 498/31.03.2020 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 conformitate cu prevederile art. 24 din odonanța de Urgență a Guvernului                      
nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management a1 Situațiilor  dc  Urgență, aprobată  prin 
Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din H.G.                      
nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 
atribuțiile,  funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea, atribuțiile și 
funcționarea Comitetului Local pentru Situații de  Urgență  a1 Sectorului  6,  parte  integrantă  a 
Dispoziției nr. 2573 din 03.11.2015, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind  
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară nr. 4 din  
29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și celelalte acte normative 
emise în vederea reglementării prevenirii răspândirii noului coronavirus; 

 Conform Hotărârii nr. 8 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a1 Sectorului 6 
pentru adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării infecțiilor cu noul coronavirus 
(COVID-19) pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București; 

În temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din                 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, propun majorarea Fondului de rezervă bugetară cu 10.000 mii lei și supun 
spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 



 

 

 

 

 

NR. 498/31.03.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

      Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În conformitate cu prevederile art. 24 din odonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management  a1 Situațiilor  

de  Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art. 10 din O.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea  

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea,  

atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a1  

Sectorului  6,  parte  integrantă a Dispoziției nr. 2573 din 03.11.2015, cu 

modificările ulterioare; 

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020  

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța  

Militară nr. 4 din  29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

și celelalte acte normative emise în vederea reglementării prevenirii răspândirii 

noului coronavirus; 

 Conform Hotărârii nr. 8  a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a1 

Sectorului 6 pentru adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării 

infecțiilor cu noul coronavirus (COVID-19) pe teritoriul Sectorului 6 al 

Municipiului București. 

  În temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcția Generală Economică 



 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de 

utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetar, propunem aprodarea rectificării Bugetului consolidat al 

Sectorului 6, de către Consiliul Local Sector 6 prin majorarea Fondului de rezervă 

bugetară cu suma de 10.000 mii lei repartizată pe cheltuieli, după cum urmează: 

              Cap 51.02   Primaria Secor 6                                       3.200 mii lei 

            Cap  61.10  Directia Generală de Poliție Locală           500 mii lei 

            Cap  51.02    D.G.I.T.L.                                                   100 mii lei 

             Cap  54.10   D.L.E.P                                                        200 mii lei 

             Cap. 67.02  A.D.P.D.U                                                  4.000 mii lei 

             Cap. 68.02 D.G.A.S.P.C                                               5.000 mii lei 

             Cap 74.02 Salubrizare urbană                                    2.000 lei 

  Conform Hotărârii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta 

menționăm că aceste sume sunt necesare pentru: 

     -achiziționarea de dispensere pentru toate scările de bloc din sectorul 6, precum 

și servicii de montare și mentenanță ale respectivelor dispozitive. 

     - achiziționarea de materiale: 

             -măști de protecție; 

             -gel antibacterial pentru curățarea  mâinilor; 

             -mănuși de protecție de unică folosință, din latex; 

             -soluție antimicrobiană pentru dezinfecția suprafețelor și 

dispozitivelor de lucru; 

              -dezinfectanți pentru pardoseli;  

             -dispenser cu gel dezinfectant pentru toalete,  din instituțiile publice 

din Sectorul 6  al Municipiului București. 

         -asigurarea procesului de nebulizare-dezinsecție, efectuat la sfârșitul 

programului de lucru, în toate locațiile aferente acestei instituții. 

         Direcția Generală de Asistență Socială  și  Protecția Copilului  Sector 6, în 

baza Protocolului de colaborare nr. 1690/27.03.2020 încheiat de Primăriile 

Sectoarelor 1-6 și Primăria Municipiului București, cu Institutul Național de Boli 

Infecțioase ”Prof. Matei Balș”, urmează  să achiziționeze un număr de 1.000 de 

teste tip 111 -l't“1I, necesare testării populației din municipiului București, în 

vederea stabilirii nivelului de circulație cit SAIIS-Cov-2. 



 

 Deasemenea se vor  achiziționa un număr de 3.000 de teste rapide necesare 

testării personalului și/sau a lucrătorilor care activează/derulează activități sub 

contract  cu Sectorul 6 al Municlpiului București, sau direcții subordonate 

Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. 

           -Se vor atribui substante dezinfectante si materiale de protectie spitalelor 

din Bucurest prin D.G.A.S.P.C. 

          -Se vor acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure, cu 

domiciliul pe raza sectorului 6, pe perioada decretata ca stare de urgenta, prin 

intermediul DGASPC-ului. 

          -Se vor contracta prin DGASPC Sector 6, servicii de dezinfectie pentru toate 

scarile de bloc, prin metode specifice, astfel incat sa se efectueze dezinfectarea 

spatiilor comune ale asociatiilor de proprietari. 

           -A.D.P.D.U. Sector 6 si S.C. Urban SA vor efectua interventii/activitati de 

spalare stradala cu echipamente si proceduri specifice, cu raza mica, medie si mare 

de actiune, in acest sens se vor achizitiona de catre ADPDU echipamente  si / sau 

servicii specifice acestui tip de operatiuni. 

  

 

 

 

 

Director General, 

DORU MANOLACHE 
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