
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 375/22.07.2020            
             

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. 1086/22.07.2020 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 prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), 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 modului 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 1.254.446 mii lei la cheltuieli și în sumă 
de 1.209.463 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 externe al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2020, în sumă de 270.638 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, 
conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexă ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. 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. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 4. 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 123.945 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 123.945 mii lei la venituri, conform 
Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
     Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, 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, 
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REFERAT DE APROBARE 
 
   Văzând Raportul de specialitate  nr. 1086/22.07.2020 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 nota de fundamentare a Administrației Școlilor prin care 
solicită suplimentarea bugetului local pentru plata personalului angajat în  
grădinițele deschise pe perioada vacanței de vară, pentru plata bursei primarului si 
pentru modernizarea unităților de învățământ din sector, referatul Direcției 
Generale de Investiții, referitor la  Acordul contractual  nr. 194/18.11.2019 privind 
serviciile de proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea și Reabilitarea 
Termică a unităților de învățământ din Sectorul 6 în cadrul “Programului de 
Eficiență Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6 ”, pentru un număr de 5 
unități de învățământ și referatul Direcției Generale de Comunicare pentru 
introducerea în lista obiectivelor de investiții   a unui monument comemorativ 
pentru Danny Huwe și a unui grup statuar Marin Preda. 
  În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), 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 modului de 
utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, 
prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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      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 nota de fundamentare a Administrației Școlilor prin care  se 
solicită suplimentarea bugetului local pe Cap 65.02 Invatamant astfel: 

 Titlul I - Cheltuieli de personal cu suma de 1.300 mii  lei, suma necesara 
pentru plata personalului gradinitelor deschise pe perioada vacantei de vara (iulie 
si august) ; 

Titlul II – Bunuri si servicii  cu suma de 2.500 mii lei , suma necesara pentru 
dotarea cu mobilier a laboratoarelor si a salilor de clasa precum si dotarea cu 
material didactic a acestora; 

 Titlul X – Alte cheltuieli Art.59.01 Burse, cu suma de 3.000 mii lei  suma 
necesara pentru plata ``Bursei Primarului``. 

Titlul XII – Active nefinanciare cu suma de 2.500 mii lei pentru dotarea cu 
table smart, videoproiectoare si alte echipamente pentru pregatirea infrastructurii 
educationale pentru anul scolar 2020/2021 in contextul actual. 

Deasemenea, pentru ca Sectorul 6 al Municipiului București a semnat 
Acordul contractual  nr. 194/18.11.2019 privind serviciile de proiectare și execuție 
de lucrări pentru MODERNIZAREA SI REABILITAREA TERMICA a unitatilor 
de invatamant din Sectorul 6 in cadrul “Programului de EficientaEnergetica a 
Cladirilor Publice din Sectorul 6 ”, pentru un numar de 5 unitati de invatamant si 
 aceasta investitie beneficiaza de finantare astfel: 

- contractul de finantare incheiat intre Banca Europeana de Investitii si 
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, in cadrul Programului Orizont 2020, prin 
„Elena” –Asistenta Europeana pentru Energie Locala, facilitate infiintata de 
Comisia Europeana si gestionata prin Banca Europeana de Investitii, avand ca 
obiectiv oferirea de granturi autoritatilor publice locale si regionale pentru 
dezvoltarea, structurarea si lansarea investitiilor in eficienta energetica si energie 
regenerabila, care acopera 75% 
 - cofinantare prin bugetul local al Sectorului 6  in proportie de 25%. 

Avand in vedere ca prin lucrarile de eficientizare energetica a unitatilor de 
invatamant din Sectorul 6, in vederea functionarii in conditii optime, de reducere a 
consumului energetic, sunt acoperite numai acele tipuri de lucrari care 
imbunatatesc performantele energetice ale cladirilor, respectiv: anveloparea 
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suprafetelor exterioare, inlocuirea tamplariei existente cu una eficienta energetic, 
inlocuirea corpurilor de iluminat, precum si alte lucrari conexe de acest tip, este 
recomandabil ca odata cu aceste lucrari, sa se execute si lucrarile de amenajare si 
reabilitare a interiorului cladirilor, precum: zugravirea peretilor interiori, inlocuirea 
parchetului, a usilor si modernizarea grupurilor sanitare. 

In acest sens, este necesara suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti cu suma de 10.000.000 lei, respectiv cate 
2.000.000 lei pentru fiecare cladire. 

         De asemenea, avand in vedere ca cele cinci unitati in care se desfasoara 
lucrari de reabilitare termica (hidroizolatii, termosisteme, tamplarie, instalatii 
termice) prin Programul BEI, necesita in completare lucrari de modernizare a 
salilor de clasa si a spatiilor comune cat si dotarea acestora cu echipamente de 
ultima generatie si material didactic, se solicita suplimentat bugetul pe CAP. 51.02 
art 20.02, cu suma de 10.000 mii lei. 

Ținând cont de referatul Direcției Generale de Comunicare, se introduc în 
lista obiectivelor de investiții la Cap 67.05.03, un monument comemorativ pentru 
Danny Huwe și a unui grup statuar Marin Preda. 

 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  supunerea aprobarii rectificarea Bugetului local. 
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