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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de 

Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1985/11.02.2021 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  

În temeiul prevederilor: 
- Art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 4/21.01.2021 privind desființarea Direcției 

Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul 
Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca 
urmare a reorganizării; 

- H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale 
sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de 
credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de 
Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(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:                                                                                                                                                                        

   



 
 
 
 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 4/21.01.2021 
privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 
6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a 
reorganizării. 

Luând în considerare prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – 
legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
căreia contabilitatea publică a instituţiilor publice locale cuprinde: contabilitatea 
veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata 
cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar şi contabilitatea generală, bazată pe 
principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei 
financiare şi patrimoniale. 

Ţinând cont de  Raportul de specialitate nr. 1985/11.02.2021 întocmit de 
Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și de cele expuse 
mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
provizoriu pe 2021 al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu                                                  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli provizoriu pe 2021  

al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere  
din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 

                                                                  
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.4/21.01.2021 privind desființarea 

Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul 

Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca 

urmare a reorganizării , este necesară aprobarea unui buget provizoriu pe anul 2021 la Sursa E -

Activitatii finantate integral din venituri proprii pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii nou 

infiintate, respectiv,  Directia Administrare Locuinte si Intretinere. 

Mentionam ca Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6, in anii 

precedenti nu avea inregistrata aceasta sursa, respectiv Sursa E. 
 

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, propune pentru anul 2021, 
urmatorul buget provizoriu de venituri si cheltuieli in suma totala de 6 403 mii lei, astfel. 

 
 
             TOTAL CHELTUIELI                                                                     6.403    
 
din care: 
               -  CHELTUIELI DE PERSONAL                                                     568  
             

     -  CHELTUIELI MATERIALE                                                      5 835 
 
               -  CHELTUIELI DE CAPITAL                                                              0 
 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL 
 

La acest titlu s-a estimat suma de 568 mii lei pentru primele doua trimestre. La aceasta 
suma s-a ajuns avandu-se in vedere urmatoarele :  

-organigrama si statul de functii aprobate pentru un numar   de  10 posturi, si prevederile 
Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.  

- conform H.C.L S6 nr.114/18.04.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor 
publice si functiilor contractuale din cadru familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in cadrul 
Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucuresti.  
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2. CHELTUIELI MATERIALE  

 
La cheltuielile materiale propunerea de buget este de 5.835 mii lei, estimata pentru primele 

doua trimeste. Aceasta suma a fost stabilita avandu-se in vedere urmatoarele: 
 
a) La articolul 20.01.01 ,,Furnituri de birou“ au fost incluse cheltuieli cu furniturile de birou 

si documentele tipizate obligatorii a fi utilizate conform normelor legale in vigoare in 
valoare de 30 mii lei;  

b) La articolul 20.01.02 ,, Materiale pentru curatenie “ au fost incluse cheltuieli cu 
materialele necesare mentinerii curateniei la sediul directiei cat si in cartierul Constantin 
Brancusi si Dealul Tugulea in valoare de 60 mii lei; 

c) La articolul 20.01.03 ,,Incalzit, iluminat si forta motrica “ si  20.01.04 ,,Apa, canal, 
energie electrica, salubritate“ s-a tinut cont de cheltuielile din anul precedent si  
majorarea preturilor la utilitati si s-a prevazut suma de 4 275 mii lei; 

d) La articolul 20.01.09 ,,Materiale si prestari de servicii cu caracter functional“ sunt 
prevazute cheltuieli cu prestarile de servicii aferente bunei functionari a activitatii 
institutiei ( cheltuieli privind prestarile de servicii ce se refera la tehnica de calcul, piese 
de  schimb pentru calculatoare si imprimante, asistenta tehnica programe informatice, 
abonament servicii, servicii psihologice, medicale, precum si alte materiale si servicii cu 
caracter functional ale institutiei noastre care nu fac obiectul articolului 20.01.30) s-a 
prevazut suma de 70 mii lei;  

e) La articolul 20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare“ s-au 
prevazut cheltuieli materiale si alte bunuri pentru intretinere si functionare in 
conformitate cu Planul Anual de achizitii pe 2021, incluzand si serviciile de curatenie, 
electrovane si senzori de gaze la imobilele administrate conform legislatiei in vigoare, 
revizie si mentenanta ascensoare conform legislatiei in vigoare, dezinsectie/deratizare in 
imobilele administrate, s-a propus suma de 800 mii lei; 

f) La articolul 20.02 ,,Reparatii curente“ s-a inclus costul reparatiilor  curente (reparatii 
platforme acces imobile, terase, jgheaburi, burlane si alte lucrari de reparatii din domeniul 
constructiilor pentru imobilele administrate) executate pe spatiile cumune ale blocurilor 
din Cartierul Constantin Brancusi si Dealul Tugulea s-a propus suma de 200 mii lei. 

g) La articolul 20.30 “Alte cheltuieli” se regasesc: asigurari auto, asigurari obligatorii 
locuinte Cartier Constantin Brancusi, certificate energetice in vederea vanzarii de 
locuinte, paza pentru casierie si obiectivele proprietetea statului aflate in administrare, 
remedieri pierderi gaze, taxe ANCPI, cheltuieli cu bunuri si servicii in conformitate cu 
Planul Anual de achizitii pe 2021, in suma de 200 mii lei. 

 
Având în vedere toate aspectele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL,                                           CONTABIL SEF, 

Maxim Ovidiu Ioan                                                  Sertu Steriana 

 
 


