MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 230/14.04.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 616/14.04.2020 al Direcţiei Generale
Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizul Comisiei 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 și art. 33^1 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 36/21.02.2020 prin care a fost aprobată actualizarea
indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a
obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara”, precum
și art. (1) din Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL)
nr. 6072/31.03.2020, prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti a unei finanțări interne;
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 creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe
anul 2020, în sumă de 219.640 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. I
ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (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:

Data

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cabinet Primar

REFERAT DE APROBARE
Văzând Raportul de specialitate nr. 616/14.04.2020 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;
Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 36/21.02.2020 prin care a fost aprobată
actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza
studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central
Bulevardul Timișoara”, precum și art. (1) din Hotărârea Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 6072/31.03.2020, prin care a fost avizată favorabil
garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări interne, în
valoare de 1.522.000 lei, pentru suplimentarea creditului în valoare de 148.478.000
contractat de la Banca Comercială Română SA (contract de credit
nr. 20180820170/29.08.2018, Actele adiționale nr. 1/14.06.2019 și nr. 2/29.07.2019) de
către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru realizarea
unor investiții publice de interes local.
Menționăm că în anul 2018 a fost trasă suma de 860.877,17 lei, în anul 2019 suma
de 73.291.235,37 lei, rămânând de angajat și tras suma totală de 75.847.000 lei pentru
anul 2020, însumând un total de 150.000.000 lei, care a fost contractată de
A.D.P.D.U. Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de
regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018-2020”.
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 spre dezbatere și aprobare,
Consiliului Local Sector 6, proiecul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului
creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Economică, A.D.P.D.U. Sector 6

NR. 616/14.04.2020
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;
Având în vedere H.C.L. sector 6 nr. 36/21.02.2020 prin care a fost aprobată
actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice
faza de studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică
scuar central Bulevardul Timisoara”, precum și art.(1) din Hotărârea Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 6072/31.03.2020, prin care a fost
avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unei
finanțări interne în valoare de 1.522.000 lei, pentru suplimentarea creditului în
valoare de 148.478.000 lei, contractat de la Banca Comercială Romană SA
(contract

de

credit

nr.

20180820170/29.08.2018,

Actele

adiționale

nr.

1/14.06.2019 și nr. 2/29.07.2019) de către Administrația Domeniului Public și
Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru realizarea unor investiții publice de interes
local, solicităm majorarea, respectiv redistribuirea sumelor din bugetul creditelor
interne, așa cum reiese din Lista obiectivelor de investiții CREDITE INTERNE,
atașată.
Menționăm că în anul 2018 a fost trasă suma de 860.877,17 lei, în anul 2019
suma de 73.291.235,37 lei, rămânând de angajat și tras suma totală de 75.847.000
lei pentru anul 2020, însumând un total de 150.000.000 lei, care a fost contractată
de A.D.P.D.U. sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local
multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, in perioada 2018-2020” .
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, propunem aprodarea rectificării Bugetului creditelor interne al
sectorului 6 respenctiv Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană .

Cap. 67.07

A.D.P.D.U

Director General,
DORU MANOLACHE

75.847 mii lei

Director General,
CRISTIAN TUDOR
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