
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 279/22.05.2020                           

 
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. 857/22.05.2020 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; 
   Potrivit art. 1 din H.G. nr. 329/2020 s-a aprobat suplimentarea sumelor din T.V.A. pentru 

echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020. 
  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 Anexa la 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 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; 

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 1.223.655 lei la cheltuieli și în sumă de 1.178.672 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 122.945 mii lei, la 
cheltuieli și în sumă de 122.945 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, 
 
Nr.: 
Data:                                                                                                      Demirel Spiridon                                               
                            



 

                                                                   
Data 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  Văzând Raportul de specialitate nr. 857/22.05.2020 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. 

 Potrivit art. 1 din H.G. nr. 329/2020 s-a aprobat suplimentarea sumelor din T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020. 

  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 Anexa la 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 ulterioar. 

 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. 
           Menționăm că vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat pentru administrația publică locală în 
vederea acoperirii unor cheltuieli generate de aplicarea unor măsuri de prevenire a COVID 19. 

  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 rectificarea 
bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București. 
 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar  



 

Data 
 

 

 

Nr.857/22.05.2020 

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;    
        Potrivit art.1 din H.G. nr.329/2020 s-a aprobat suplimentarea sumelor din T.V.A. 
pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru Sectorul 6 al Municipiului București cu 
suma de 51 mii lei, pentru finanțarea cheltuililor cu alocația de hrană și cu indemnizația de 
cazare pentru personalul din serviciile sociale publice și private.     
       În conformitate cu prevederile art. 24 din odonanța de Urgență a Guvernului  nr.  
21/2004 privind Sistemul Național  de Managenicnt  a1 Situațiilor  dc  Urgență, aprobată  
prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din Anexa 
la H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulainentului-cadru privind structura  
organizatorica, 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 modificarile ulterioare; 

Având în vedere Decretul Preșcdintelui României nr.  195  din  16.03.2020  privind  
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanta  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; 
           Menționăm că vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat pentru administrația 
publică locală  în vederea acoperirii  unor cheltuieli generate de aplicarea unor măsuri de 
prevenire a COVID 19. 

 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 rectificarii Bugetului consolidat al 
Sectorului 6, de catre Consiliul Local Sector 6 prin majorarea Fondului de rezerva 
bugetara cu suma de 10.000 mii lei repartizata pe cheltuieli, dupa cum urmeaza: 

 
BUGETUL LOCAL 

 

Veniturile bugetului local  sunt în sumă de 1.178.672 mii lei.  
Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare,  sunt în cuantum 

de 1.223.655 mii lei şi au următoarea componenţă: 
 
 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Economică 



 

 
 

I. PRIMĂRIA SECTOR 6 
         Cap. 51.02 Primăria Sector 6                                                        59.907 mii lei, 

 din care: 
Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                             24.615 mii lei. 
Pentru bugetul pe anul 2020, 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. 

 BUNURI ŞI SERVICII                                 15.885 mii lei. 
                  La titlul bunuri şi servicii, cheltuielile sunt în cuantum de 15.885 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                                1.000 mii lei. 

       Secţiunea de dezvoltare  
 PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA  2.974 mii lei. 
 CH. DE CAPITAL                                               14.433 mii lei. 

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista  obiectivelor de investiţii a bugetului local 
(Anexa nr. 1).  

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                     11.220 mii lei,  
din care: 
Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                              2.750 mii lei 
 BUNURI ŞI SERVICII                                         550 mii lei 
 TRANSFERURI CURENTE                           7.920 mii lei, 

pentru finanţarea activităţii “Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor”                 
Cap.54.05  Fond de rezerva                                                               500 mii lei 
Cap.55.02  Tranzacții privind datoria publică                           27.370 mii lei.     
Cap.60.02 Apărare civilă                                                                  400 mii lei 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                   400 mii lei 
Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională                     46.914 mii lei,  
din care: 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                   6.100 mii lei, 
 TRANSFERURI CURENTE                                        40.814 mii lei. 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. 
           Cap. 65.02 Învăţământ                                                                26.817 mii lei,  
           din care: 

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                                 5.800 mii lei. 
 PROIECTE DIN FONDURI   NERAMBURSABILE    2.625 mii lei.                       
 CH. INVESTIȚII                                                           18.392 mii lei. 

                                        
            Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                                    35.546 mii lei,  
           din care: 

 BUNURI ȘI SERVICII                                                  10.000 mii lei 



 

 TRANSFERURI CURENTE                                           9.330 mii lei.  
    pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European sector 6”. 

 ALTE CHELTUIELI                                                        1.500 mii lei 
 CH. CAPITAL                                                                14.716 mii lei 

      
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                 261.032 mii lei, 
din care:   

 TRANSFERURI CURENTE                                       7.651 mii lei 
   pentru finanţarea activităţii  "Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ" 

 OPERAȚIUNI FINANCIARE                                             63.550 mii lei  
 PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA         1.156 mii lei 
 CH. INVESTIŢII                                                                 188.675 mii lei.  

Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor, 
constructii locuinte sociale. 

               
          Cap. 74.02 Protecţia mediului                                    84.160 mii lei,  
          din care: 
        Secţiunea de funcţionare 

 BUNURI ŞI SERVICII                                              84.000 mii lei. 
         Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                                            160 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                                                  54.833 mii lei,  
                  din care: 
                Secţiunea de dezvoltare 

 CH. INVESTIŢII                                             54.833 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                                          34.206 mii lei,  
din care: 
Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                    4.000 mii lei. 
 BUNURI ŞI SERVICII                                 23.728 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare 
 CH. INVESTIŢII                                             6.478 mii lei.  

 Bugetul Administratiei Scolilor a fost suplimentat cu suma de 6.360 mii lei suma 
necesara pentru modernizarea laboratoarelor din unitatile de invatamant, asigurarea de 
bunuri si servicii pentru institutie precum si asigurarea termoscanerelor, masuri necesare 
pentru combaterea noului coronavirus. 
 

III. DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 

Cap. 51.02 Impozite şi taxe                                             20.883 mii lei,  
din care:  
Secţiunea de funcţionare 



 

 CH. PERSONAL                                    14.677 mii lei. 
 BUNURI ŞI SERVICII                                     5.886 mii lei. 
 ALTE CHELTUIELI                                                       245 mii lei. 
 CH. INVESTIŢII                                                               75 mii lei. 

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de 14.677 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 5.886 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 245 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 estimeaza suma de 75 mii lei conform 
Listelor de investitii anexate.  
                  
              IV . UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

           Cap. 65.02 Învăţământ                                          119.104 mii lei,  
            din care: 
    Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                              9.000 mii lei.  
 BUNURI ŞI SERVICII                                           60.919 mii lei. 
 TRANSFERURI INV PART.                                    18.688 mii lei. 
 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                             1.380 mii lei. 
 ALTE CHELTUIELI (burse)                                 20.000 mii lei. 

              Secţiunea de dezvoltare 
 CH. DE CAPITAL                                              9.117 mii lei. 

     Bugetul Unitatilor de invatamant a fost suplimentat cu suma de 8.700 mii lei , 
necesari pentru dotarea cu mobilier a  laboratoarelor din unitatile de invatamant , 
asigurarea utilitatilor si a serviciilor pentru functionarea acestora precum si achizitionarea 
de  ansamblu modular  de tip container metalic pentru 6  unitati de invatamant, necesar 
pentru desfasurarea  procesului de invatamant. 

 
              V. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 
                             ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
 

Cap. 68.02                                                                                     272.493 mii lei, 
 din care: 
Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                                     122.123 mii lei. 



 

 BUNURI ŞI SERVICII                                   67.931 mii lei. 
 SUBVENŢII (fundaţii )                                                5.000 mii lei. 
 PROIECTE  DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

                                                                                         643 mii  lei. 
 ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                            62.663 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare 
 CH. DE CAPITAL                                                      14.178 mii lei.  

  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, deruleaza 

activitati care privesc: 
 protectia speciala a persoanelor nevazatoare; 
 acordarea alocatiilor de sprijin pentru familiile monoparentale; 
 acordarea alocatiilor suplimentare pentru copiii proveniti din familii cu venituri 

mici; 
 activitati de asistare si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice si cu nevoi 

speciale; 
 protectia copilului; 
 protectia persoanelor cu handicap; 
 protectia si ingrijirea persoanelor varstnice 
 ajutoare sociale; 
 
La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimeaza suma de 122.123 mii lei, necesara 

acordarii drepturilor salariale stabilite pentru anul 2020.  

La Titlul II – Bunuri si servicii se estimeaza suma de 67.886 mii lei necesari pentru : 

furnituri de birou in valoare de 495 mii lei, materiale de curatenie in valoare de 1097 mii 

lei, utilitati in valoare de 3.819 mii lei, carburanti in valoare de 240 mii lei, posta, 

telecomunicatii in valoare de 472 mii lei, materiale si prestari servicii in valoare de 5.107 

mii lei, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in valoare de 34.624 mii lei, 

reparatii curente in valoare de 10.040 mii lei, hrana in valoare de 5.500 mii lei, 

medicamente si materiale sanitare in valoare de 2.172 mii lei, obiecte de inventar in 

valoare de 1.775 mii lei, protectia muncii in valoare de 28 mii lei, alte cheltuieli cu bunuri 

si servicii in valoare de 794 mii lei e.t.c. 

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

subventiilor fundatiilor partenere 

La Titlul IX – Asistenta sociala se estimeaza suma de 62.663 mii lei , din care : 

54.697 mii lei, in cadrul acestui articol se platesc dobanzile creditelor persoanelor cu 

handicap in valoare de 112 mii lei si 650 mii lei transportul interurban acordat persoanelor 

cu handicap( S.N.C.F.R., Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI 

Transport, AMAL Tour, Express Transport). In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 



 

57.02.01 din capitolul 68.02.05.02  sunt incluse si indemnizatiile de insotitor ale 

persoanelor cu handicap, in valoare de 53.935 mii lei. 

 - transport urban ( R.A.T.B si METROREX) in valoare de 3.866 mii lei ; 

       - 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 Calarasi, Fundatia MGH copii 

bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) 

in valoare de 3.100 mii lei 

   - 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) in valoare de 1.000 mii lei 

La capitolul 68.02.06, articolul 58.02.02 sectiunea Dezvoltare se estimeaza suma 

de 643 mii lei necesara derularii Proiectului “Team-up : Progres in calitatea ingrijirii 

alternative a copiilor’’  , aprobat cf HCL nr 269/29.11.2018, anexata alaturat. 

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 14.178 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.                                168.270 mii lei,  
din care: 
Secţiunea de funcţionare 

 CH. PERSONAL                                             20.720 mii lei.   
 BUNURI ŞI SERVICII                                          132.346 mii lei.  
 DOBANZI                                                                    4.500 mii lei. 
 ALTE CHELTUIELI                                                     320 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare 
 CH. DE CAPITAL                                           10.384 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 157.886 
mii  lei, iar la Secțiunea de Dezvoltare cheltuielile cu investiţiile în sumă de 10.384 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 20.720 mii lei.  



 

La Titlul II - Bunuri și Servicii   – Administrația Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană  sector 6, propune spre aprobare un buget de 132.346 mii  lei,  

La Titlu III – Dobânzi - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană  
sector 6, propune spre aprobare un buget de 4.500 mii  lei, 

La Titlu XI – Alte cheltuieli - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană  sector 6, propune spre aprobare un buget de 320 mii  lei 

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusă spre aprobare este de 10.384 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 122.945 mii lei din care: 

                - subvenții           65.715 mii lei 
                - venituri proprii 57.230 mii lei 

  Cheltuielile evidentiaţe în  bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii sunt în sumă de 122.945 mii lei, din care: 

                - subvenții           65.715 mii lei 
                - venituri proprii 57.230 mii lei 
Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă  a Persoanelor              8.220 mii lei, 
 din care: 
    Secţiunea de funcţionare                                                             8.220 mii lei, din 
care: 

 CHELTUIELI PERSONAL                             6.560 mii lei.  
 BUNURI ŞI SERVICII                                               1.632 mii lei. 
 ALTE CHELTUIELI                                                                   28 mii lei. 

Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Locală                         40.819 mii lei,  
din care:  
Secţiunea de funcţionare   

 CH. PERSONAL                                              36.245 mii lei.  
 BUNURI ŞI SERVICII                                      4.407 mii lei.  

          Secţiunea de dezvoltare  
 CH. DE CAPITAL                                                             167 mii lei.  

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 36.245 mii lei, având în 
vedere H.C.L.Sector 6 nr.326/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului 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 4.407 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 167 mii lei conform listelor de 
investitii anexate.  

Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ                                               26.617 mii lei,  
din care: 
Secţiunea de funcţionare   



 

 CHELTUIELI PERSONAL                                                  65 mii lei. 
 BUNURI ŞI SERVICII                                         26.196 mii lei.  
 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                          224 mii lei.       

Secţiunea de dezvoltare 
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                 132 mii lei. 

Cap. 67.10 Centrul Cultural European                                       9.330 mii lei,  
din care: 
Secţiunea de funcţionare   

 CHELTUIELI PERSONAL                                              1.330 mii lei.  
 BUNURI ŞI SERVICII                                      400 mii lei.  
 ALTE CHELTUIELI                                                             7.600 mii lei.                       

Cap. 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ               4.566 mii lei, 
din care: 
Secţiunea de funcţionare 

  BUNURI ŞI SERVICII                                                    4.566 mii lei. 
 Cap. 70.10 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR                             19.000 mii lei, 

din care: 
 CHELTUIELI PERSONAL                          4.500 mii lei.  
 BUNURI ŞI SERVICII                                      12.334 mii lei. 
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                                2.166 mii lei. 

          Cap. 70.10 D.A.F.L.                                                                16.258  mii lei,  
          din care: 
           Secţiunea de funcţionare 

 CHELTUIELI DE PERSONAL                                        3.550 mii lei. 
 BUNURI ŞI SERVICII                                                   12.548 mii lei.  

Secţiunea de dezvoltare 
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                      160 mii lei.  

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 3.550 mii lei, având în 
vedere organigrama aprobată, şi actele normative privind salarizarea personalului 
contractual. 

La titlul “Bunuri şi servicii” s-a estimat suma de 12.548 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 160 mii lei conform listelor de 
investiţii anexate. 
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