
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 325/23.06.2020            
 
 
                

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020 
 

 
            Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 884/23.06.2020 al 
Direcţiei Generale Economice și al Administrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6 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; 

  Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 55/02.04.2020 de modificare a                 
H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2020, a fost aprobată majorarea finanțărilor 
contractate în vederea modernizării și consolidării a două unități de învățământ de 
pe raza sectorului 6, Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 
(CAIL) nr. 6203/2020 prin care a fost avizată favorabil garantarea de către 
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unei finanțări interne, H.C.L.-urile                   
nr. 61/15.04.2020, 62/15.04.2020, 63/15.04.2020, 64/15.04.2020, 65/15.04.2020, 
66/15.04.2020, 67/15.04.2020, 36/21.02.2020, 37/21.02.2020, 38/21.02.2020 și 
39/21.02.2020 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”, “Lucrărilor de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei – Str. Braşov – 
Prelungirea Ghencea”, “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona 
teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. 1 Mai”, “Lucrări 
de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – 
Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu” precum și 
Hotărârea nr. 6186/18.06.2020, art. 1 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 
Locale (CAIL), prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, a unei finanțări interne în valoare de 35.000.000 lei, 
pentru suplimentarea creditului în valoare de 150.000.000 lei contractat de la 
Banca Comercială Romană SA, Contract de credit nr. 20180820170/29.08.2018, 
actele adiționale nr. 1/14.06.2019, nr. 2/29.07.2019 şi nr. 3/15.04.2020) de către 
Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru realizarea 
unor investiții publice de interes local;  

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 mii lei la cheltuieli și 
în sumă de 1.178.672 mii lei la venituri, conform Anexelor 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 creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2020, în sumă de 254.929 mii lei, atât la venituri, cât şi la 
cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică şi 
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 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,                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                     pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                               din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                     Secretarul General al Sectorului 6, 
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REFERAT DE APROBARE 

 
  Văzând Raportul de specialitate comun nr. 884/23.06.2020 al Direcţiei Generale 

Economice și al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 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 H.C.L. Sector 6 nr. 55/02.04.2020 de modificare a H.C.L. Sector 6              
nr. 10/30.01.2020,  a fost aprobată majorarea finanțărilor contractate în vederea modernizării și 
consolidării a două unități de învățământ de pe raza sectorului 6, Hotărârea Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 6203/2020 prin care a fost avizată favorabil 
garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări interne, H.C.L.-urile              
nr. 61/15.04.2020, 62/15.04.2020, 63/15.04.2020, 64/15.04.2020, 65/15.04.2020, 66/15.04.2020, 
67/15.04.2020, 36/21.02.2020, 37/21.02.2020, 38/21.02.2020 și 39/21.02.2020 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”, “Lucrărilor de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială 
nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”, “Lucrări de 
reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – 
Str. Sibiu – Str. 1 Mai”, “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială 
nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu” precum 
și Hotărârea nr. 6186/18.06.2020, art. 1 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 
(CAIL), prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti, a unei finanțări interne în valoare de 35.000.000 lei, pentru suplimentarea creditului 
în valoare de 150.000.000 lei contractat de la Banca Comercială Română SA, Contract de credit 
nr. 20180820170/29.08.2018, actele adiționale nr. 1/14.06.2019, nr. 2/29.07.2019 şi                      
nr. 3/15.04.2020) de către Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
pentru realizarea unor investiții publice de interes local.  

  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 rectificarea Bugetului local și a Bugetului creditelor interne al 
Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Economică 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NR. 884/23.06.2020 

 

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 baza H.C.L. Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 cu modificările și completările 
ulterioare a fost aprobată contractarea unor finanțări în valoare de              
368.882.045,01 lei, fiind semnate succesiv următoarele contractele de împrumut: 
- RZB nr. 0062/2018 –  pentru suma de 107.050.954 lei 
- RZB nr. 0063/2018 – pentru suma de 147.500.000 lei 
- UniCredit nr. GRIM 133053/2019/ 24.09.2019 – pentru suma de              
114.331.451,01 lei. 

În baza H.C.L. Sector 6 nr. 55/ 02.04.2020 de modificare a                   
H.C.L. nr. 10/2018, a fost aprobată majorarea finanțărilor contractate cu suma de 
12.000.000 lei, în vederea modernizării și consolidării a două unități de învățământ 
de pe raza Sectorului 6, respectiv Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială 
"Sfânta Treime". Valoarea totală de investiție a celor două școli este de       
12.643.807 lei, TVA inclus. 

În baza acestei hotărâri și a documentației de autorizare a suplimentării 
împrumutului contractat prin contractul de credit semnat cu UniCredit Bank, 
depusă la registratura Ministerului Finanțelor Publice sub                   
nr. M_REG-1004948-2020/04.06.2020 (nr. Sector 6 15477/ 03.06.2020), a fost 
obținută hotărârea CAIL nr. 6203/18.06.2020. Această hotărâre prevede 
contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului București în anul 2020 a unei 
finanțări rambursabile în valoare de 10.985.000 lei prin suplimentarea finanțării 
rambursabile în valoare de 114.331.451,01 lei, pentru realizarea unor investiții de 
interes public local, cu trageri autorizate după cum urmează: 

 288.419,90 lei în anul 2020 
 10.696.580,01 lei în anul 2021. 

Astfel, împrumutul acordat de UniCredit Bank în valoare de 125.316.451,01 lei, 
prin contractul GRIM 133053/2019/ 24.09.2019, are următoarea destinație: 

 24.037.306,15 lei pentru realizarea obiectivelor de investiții publice de 
interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, 
tragerea fiind autorizată și efectuată integral în anul 2019; 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcția Generală Economică, A.D.P.D.U. Sector 6 



 

 55.855.438,19 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local, 
respectiv reabilitarea termică a unui număr de 80 de blocuri de locuințe, 
tragerea fiind autorizată și efectuată integral în anul 2019; 

 34.438.706,67 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local 
(aceleași 80 blocuri de locuințe menționate mai sus), tragerea fiind 
autorizată a se efectua integral în anul 2020; 

 10.985.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local 
(modernizarea și consolidarea a 2 unități de învățământ). 

Facem precizarea că, suma de 10.985.000 lei a fost solicitată a fi autorizată la 
tragere integral în anul 2020, însă ca urmare a alocării integrale a plafonului de 
tragere aferent anului 2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului               
nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, tragerea a fost 
împărțită în perioada 2020 – 2021. 

Având în vedere acestea, se depun toate diligențele necesare în vederea 
utilizării surselor de finanțare rămase de tras pentru toate obiectivele Non-UE 
(blocuri de locuințe și școli) în concordanță cu nevoia de finanțare, suma de 
125.316.451,01 lei din creditul UniCredit fiind alocată astfel: 

 Suma de 24.037.306,15 lei finanțare proiecte UE (reabilitare termică blocuri 
de locuințe), contractată și trasă integral în anul 2019; 

 Suma de 55.855.438,19 lei proiecte Non UE, respectiv reabilitarea termică a 
80 de blocuri de locuințe, contractată și trasă integral în anul 2019; 

 Suma de 45.423.706,67 lei, finanțare proiecte Non UE, respectiv reabilitarea 
termică a celor 80 de blocuri de locuințe și modernizarea și consolidarea a 
două unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială nr. 169 și Școala 
Gimnazială "Sfânta Treime" contractată și trasă în anul 2020. 

Precizăm că pentru finanțarea reabilitării termice a celor 80 de blocuri de 
locuințe, există mai multe surse legal constituite, însă fără a dubla finanțarea 
acestora, suma totală autorizată a creditelor nedepășind valoarea totală a 
obiectivelor de investiții. 

Având în vedere H.C.L.-urile nr. 61/15.04.2020, 62/15.04.2020, 
63/15.04.2020, 64/15.04.2020, 65/15.04.2020, 66/15.04.2020, 67/15.04.2020, 
36/21.02.2020, 37/21.02.2020, 38/21.02.2020 și nr. 39/21.02.2020 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”, “Lucrărilor de reamenajare şi 
resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul 
Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”, “Lucrări de reamenajare şi 
resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – 
Str. Sibiu – Str. 1 Mai”, “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în 
zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – 
B-dul Iuliu Maniu” precum si Hotărârea nr. 6186/18.06.2020, art. 1 a Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL), prin care a fost avizată favorabil 
garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, a unei finanțări interne în 
valoare de 35.000.000 lei, pentru suplimentarea creditului în valoare de 
150.000.000 lei contractat de la Banca Comercială Română SA, Contract de credit 
nr. 20180820170/29.08.2018, actele adiționale nr.1/14.06.2019, nr. 2/29.07.2019 



 

şi nr. 3/15.04.2020) de către Administrația Domeniului Public şi 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         
110.847.000 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”. 

 De asemenea se majorează prin redistribuire sumele alocate la Cap. 70.02 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, la art. 81.01.01 Rambursări de credite 
externe din bugetul local, din cauza fluctuației cursului valutar. Valoarea totală a 
bugetului local nu se modifică. 

 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 local și Bugetului 
creditelor interne al sectorului 6 respectiv Învățământ, Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană și Primăria Sectorului 6. 
 

           Cap.65.07      Învățământ                                                     5.000 mii lei 

   Cap. 67.07     A.D.P.D.U                                                   110.847 mii lei 

           Cap. 70.07     Locuințe, servicii și dezvoltare publică   139.082 mii lei   

 

 

 

       Director General,                                                      Director General,                             

    DORU MANOLACHE                                            CRISTIAN TUDOR 
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