MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 197/20.03.2020

PROIECT

Modificat în data de 23.03.2020
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. 411/17.03.2020 al Direcţiei Generale
Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;
Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dispoziția nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru
gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul României emisă de Secretarul de Stat, Șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență cu privire la asigurarea de materiale de dezinfecție,
respectiv, măști, soluții, gel de mâini, atât pentru proprii angajați, cât și pentru persoanele
beneficiare a serviciilor de interes public oferit, Hotărârea nr. 6 a Grupului suport
tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobată
prin procedura prevăzută în art. 4 din 04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență, precum și Hotărârea nr. 7/22.03.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență a
Sectorului 6;
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 1.100.418 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.055.435 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
122.133 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 122.133 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

Nr.:
Data:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Economică

REFERAT DE APROBARE
Văzând Raportul de specialitate nr. 411/17.03.2020 al Direcţiei Generale
Economice, ținând cont de art. 48 si 49 alin (7) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dispoziția nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile
necesare pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul României emisă
de Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență cu privire
la asigurarea de materiale de dezinfecție, respectiv măști, soluții, gel de mâini, atât
pentru proprii angajați, cât și pentru persoanele beneficiare a serviciilor de interes
public oferit, Hotărârea nr. 6 a Grupului suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobată prin
procedura prevăzută în art. 4 din 04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, precum și Hotărârea nr. 7/22.03.2020 a Comitetului pentru
Situații de Urgență a Sectorului 6;
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 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 2020.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Economică

NR. 411/17.03.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere Dispoziția nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile
necesare pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul României emisă
de Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență cu privire
la asigurarea de materiale de dezinfecție, respectiv măști, soluții, gel de mâini, atât
pentru proprii angajați, cât și pentru persoanele beneficiare a serviciilor de interes
public oferit, Hotărârea nr. 7/22.03.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență a
Sectorului 6, precum și Hotărârea nr. 6 a Grupului suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobată prin
procedura prevăzută în art. 4 din 04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, propunem spre aprobare majorarea bugetului consolidat de
venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București astfel încât să putem
asigura următoarele sumele necesare:
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale (fond de rezervă) 5.000 mii lei,
Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Locală

150 mii lei,

Cap.51.02 D.G,I.T.L.

500 mii lei,

Menționăm că acestă sumă este necesară pentru 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;
-dispenser cu gel dezinfectant pentru toalete, necesare atât salariaților cât și
a

cetățenilor care apelează la serviciile oferite de instituțiile publice din Sectorul

6 al Municipiului București.

De asemenea, această sumă este necesară și pentru asigurarea procesului de
nebulizare-dezinsecție, efectuat la sfârșitul programului de lucru, în toate locațiile
aferente acestei instituții.
Cap. 65.02 Învăţământ

1.000 mii lei,

Suma va fi necesară pentru dezinfecția prin nebulizare celor 67 de unități de
învățământ, pentru achiziția de dezinfectanți pentru suprafețe mici, gel de mâini,
măști, săpun pentru prevenția infectării cu COVIT-19.
Pentru definitivarea lucrărilor de construcție și amenajare a grădiniței
Albina propunem majorarea Bugetului local de venituri și cheltuieli la cap 65.02
Învățământ Grădinițe cu suma de 1.000 mii lei, în vederea dotărilor interioare și
exterioare a clădirii a grădinii și locurilor de joacă pentru copii.
Cap. 68.02 D.G.A.S.P.C

5.370 mii lei,

din care:
- Suma de 3.000 mii lei necesară pentru prevenirea infectării cu COVIT-19,
a copiilor instituționalizați, a asistenților maternali, a bătrânilor internați, a
persoanelor cu handicap, a însoțitorilor precum și a cetățenilor din sector, cazuri
sociale. De aceea trebuie achiziționate cele mai jos menționate, care să acopere
necesarul până la data de 30 aprilie, respectiv:
-Nebulizare – dezinfectarea spațiilor/birourilor;
-Dezinfectanți mâini/gel de mâini dezinfectant;
-Dezinfectanți pentru suprafețe și pardoseli;
-Dispenser fixat perete cu dispozitiv de 1 l;
-Rezerve dezinfectanți 1 l mâini pentru dispenser;
-Dispenser fixat perete cu dispozitiv de 5 l;
-Rezerve dezinfectanți 5 l mâini pentru dispenser;
-Costume protecție ;
-Hrană pentru 14 zile/persoana - 2000 pers;
-Măști de unică folosință.
- Menționăm de asemenea că Ministerul Finanțelor Publice a efectuat
modificări in clasificația bugetară pe anul 2020.
Conform acestora, din Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii au fost eliminate capitolele:

- 68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă;
- 68.10.11 Creşe;
atât pe venituri cât și pe cheltuieli. Aceste capitole au fost mutate în
Bugetul local de venituri şi cheltuieli.
În această situație nou creată suma de 2.370 mii lei se mută din veniturile și
cheltuielile Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii în veniturile și cheltuielile Bugetului local.
Cap. 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U.

2.500 mii lei,

Suma este necesară pentru asigurarea procesului de nebulizare-dezinsecție,
în toate parcurile și în toate locurile de joacă din sector.
De asemenea, suma este necesară și pentru achiziționarea de materiale
igienico-sanitare și dezinfectanți pentru salariații din A.D.P.D.U., a cetățenilor
care apelează la serviciile oferite de acesta și pentru dezinfecția prin nebulizare a
sediilor instituției.
Pentru definitivarea lucrărilor de construcție și amenajare a grădiniței Albina,
propunem majorarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli la cap. 65.02
Învăţământ Grădinițe cu suma de 1.000 mii lei, în vederea dotărilor interioare și
exterioare a clădirii, grădinii și a locurilor de joacă pentru copii.

Director General,
DORU MANOLACHE
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