
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                        
S.T. 472/28.08.2020                       

  

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. 1321/27.08.2020 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; 
Deciziile nr. 4537/20.08.2020 și nr. 4584/27.08.2020 ale Directorului General al 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care s-au repartizat sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și pentru finanțarea 
învățământului particular și a celui confesional, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 
2020 nr. 5/2020 și prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020; 

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, 
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 1.283,935 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.238,952 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 instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020, în sumă de              
123.962 mii lei, la cheltuieli și în sumă de 123.962 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. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 
anul 2020, în sumă de 265.625 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. V 
ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 4. (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, 

                                                                               
                                                                 

Nr.:                                                                                   Demirel Spiridon      
Data: 



 

 

 

 

 

Nr.1321/27.08.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Ținând cont de articolele 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Deciziile nr.4537/20.08.2020 și nr.4584/27.08.2020 ale 
Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
București, prin care s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului București și pentru finanțarea 
învățământului particular și a celui confesional, alocate prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2020 nr.5/2020 și prin O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, se majorează bugetului local cu suma de 22.823 
mii lei, sumă ce a fost repartizată Direcției Generale de Asistentă Socială și 
Protecția Copilului, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav și a indemnizațiilor lunare, și Administrației Școlilor pentru plata 
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de 
masă și a celor integrați în învățământul special și pentru finanțarea învățământului 
particular si confesional. 

Conform Hotărârii nr.6237 din 18 august 2020 a Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale prin care se mărește plafonul finanțărilor rambursabile 
pentru anul 2020, se suplimentează bugetul creditelor interne pentru anul acesta cu 
suma de 10.696 mii lei, bani ce vor asigura consolidarea si modernizarea Școlilor 
Gimnaziale nr.169 și Sfânta Treime. 

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 
consolidat. 
 

                                 Director General 

                            DORU MANOLACHE    

    

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcția Generală Economică 



 

Data 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Văzând Raportul de specialitate  nr. 1321/27.08.2020 al Direcţiei Generale 
Economice; 

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Deciziile nr. 4537/20.08.2020 și nr. 4584/27.08.2020 ale 
Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
București, prin care s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului București și pentru finanțarea 
învățământului particular și a celui confesional, alocate prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2020 nr. 5/2020 și prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, se majorează bugetul local cu suma de                
22.823 mii lei; 

Ținând cont de Hotărârea nr. 6237 din 18 august 2020 a Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale; 
  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, 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, Consiliului Local Sector 6, 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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