
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
Nr. 184/01.04.2021 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 31/2021 privind aprobarea 

transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A - “Integral de la buget local”, 
aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 

1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa 
E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E - Activităţi 
integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei 

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

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5078/01.04.2021 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Art. 70  şi art.71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Legii nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și 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. 129 alin. (4) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. a) precum și cele ale 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. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/2021 se modifică 
și va avea următorul cuprins:  

” Art. 1. Se aprobă transferul execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” 
la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe Sursa A - “Integral de la 
buget” şi pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” astfel:  

a) suma de 1.829.343,39 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe 
contul 21G365000 “alte venituri” se va transfera pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din 
venituri proprii” în contul 21E365000 “ alte venituri”; 

b) subvenţia de 1.200.000 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe 
contul 21G430900 “Subvenţii pentru instituţii publice” se va restitui Primăriei Sector 6; 

c) suma de 1.155.138 lei  înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în contul 
24G700000100000 va fi transferată la Sursa A - “Integral de la buget” în contul 
24A700000100000; 



d) suma de 1.105.393,54 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în 
contul 24G700000200000 va fi transferată la sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii” în contul 24E700000100000”. 

Art. II. Restul prevederilor hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/2021 
privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” 
la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A - “Integral de la 
buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” 
în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 
6 pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei           
E - Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de 
administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 rămân neschimbate. 

Art. III. (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 

 
În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 4/21.01.2021 prin care                  

s-a aprobat desfiinţarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi 
preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 
trebuie să se aprobe transferul excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi 
subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 pe sursa E -“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea 
înfiinţării sursei E - Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea 
activităţii de administrare a Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Ţinând seama de prevederile Legii 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, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial, este absolut 
necesară aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi 
subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa                     
A - “Integral de la buget local” şi pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii”.  

Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6               
nr. 31/2021 privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției 
Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii 
şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa                
A - “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției 
Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii 
şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea 
înfiinţării sursei E - Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea 
activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu                                                  

 
 

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

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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    RAPORT DE SPECIALITATE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 31/2021 privind aprobarea transferului execuţiei 
de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la 

Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 
pe sursa A - “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al 

Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii 
şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 

Sector 6 pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E - 
Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare 

a Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere  
din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi 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 prin care:  

- se desființează personalitatea juridică a Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, în 

termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii, dată până la care vor fi efectuate 

procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare a prevederilor din prezenta hotărâre; 

- se împuternicește Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, să administreze unitățile din 

fondul locativ Sector 6 precum și să depună toate diligențele necesare radierii Direcției de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 din evidențele autorităților/instituțiilor publice, după împlinirea termenului prevăzut la 

art.2 din H.C.L. Sector 6 nr.4/21.01.2021. 

  
Potrivit Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară precum și să întocmească 
situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  

 
Ţinând seama de prevederile Legii 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, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial este absolut 
necesară aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A - “Integral de la buget local” şi aprobarea înfiinţării sursei E - 
Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Direcţiei de 
Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 
6. 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI  PUBLIC ŞI  

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR  6 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Tel: 021- 410.25.50, 021-410.09.57,  

021-410.16.81; Fax: 021- 314.18.26; 

 

 

 

 

 

 

 



Luând în considerare prevederile art. 70  şi art.71 din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice 
locale : 

“Art.70 Excedentele bugetelor instituţiilor publice  
(1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 67 alin. 

(1) lit. b), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetele locale din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de 
la acestea, dacă legea nu prevede altfel.  

(2) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. 
c), rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  

(3) Autorităţile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice 
subordonate, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor 
încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată. 

 
Art.. 71 Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice  
(1) Autorităţile deliberative pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finanţate din venituri proprii pe 

lângă unele instituţii publice, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. a), stabilind totodată domeniul de activitate, 
categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi. 

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se aprobă 
odată cu bugetul instituţiei publice de care aparţin.  

(3) În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.  

(4) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie sau se preiau ca venit la bugetul local, 
potrivit hotărârii autorităţilor deliberative.” 

 
În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.4/21.01.2021 prin care s-a aprobat desfiinţarea 

Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi preluarea activității în cadrul Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 considerăm necesar să se aprobe transferul excedentului anilor 
precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri 
proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6 pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii”. 

Această sumă va fi utilizată pentru plata anticipată a utilităţilor aferente imobilelor din Cartierul 
„Constantin Brâncuşi” şi  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 . 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcției Administrare Locuinţe şi Intreţinere ce face parte din 
structura Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se va realiza pe sursa E “Activităţi 
finanţate integral din venituri proprii”. 

Soldul contului 5006 al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de la data de 

15.03.2021 se va transfera în contul 5006 al  Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
Transferul execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 pe Sursa A - “Integral de la buget” şi pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii” se va realiza astfel:  

a) suma de 1.829.343,39 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe contul 21G365000 
“alte venituri” se va transfera pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” în contul 21E365000 “ 
alte venituri”; 

b) subvenţia de 1.200.000 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe contul 21G430900 
“Subvenţii pentru instituţii publice” se va restitui Primăriei Sector 6; 

c) suma de 1.155.138 lei  înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în contul 
24G700000100000 va fi transferată la Sursa A - “Integral de la buget” în contul 24A700000100000; 



d) suma de 1.105.393,54 lei înregistrată la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în contul 
24G700000200000 va fi transferată la sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” în contul 
24E700000100000. 

Având în vedere toate aspectele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 31/2021 privind 
aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public 

și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A - “Integral de la buget local”, aprobarea transferului 
excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 
înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E - Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru 
desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 

Director General 

IOAN-OVIDIU MAXIM 



ANEXĂ LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 
 

 
 

Nr. 
Crt. 

Varianta existentă Varianta propusă Observaţii 

1. 
 

Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr.31 
din data de 18.02.2021 privind aprobarea 

transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al 
Direcției Generale de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri 
proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A - 

“Integral de la buget local”, aprobarea 
transferului excedentului anilor precedenţi al 

Direcției Generale de Administrare a Fondului 
Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G - 

“Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 
1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E - 
“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” 

şi aprobarea înfiinţării sursei E - Activităţi 
integral finanţate din venituri proprii, pentru 

desfăşurarea activităţii de administrare a 
Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere 
din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 
 

Proiect de Hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

31/18.02.2021 privind aprobarea transferului 
execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției 
Generale de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 înregistrat la Sursa G - “Venituri 
proprii şi subvenţii” la Administrația 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6 pe sursa A - “Integral de la buget 

local”, aprobarea transferului excedentului 
anilor precedenţi al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

înregistrat la Sursa G - “Venituri proprii şi 
subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  

Administrația Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E - 
“Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E - 
Activităţi integral finanţate din venituri 

proprii, pentru desfăşurarea activităţii de 
administrare a Directiei de Administrare 

Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  
Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 
 

Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 6 nr. 31/18.02.2021 se modifică și va 
avea următorul cuprins:  

” Art.1 Se aprobă transferul execuţiei de 
venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat 
la Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” la 
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 pe Sursa A - “Integral de la buget” 
şi pe sursa E - “Activităţi finanţate integral din 
venituri proprii” astfel:  

a) suma de 1.829.343,39 lei înregistrată la 
Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe contul 
21G365000 “alte venituri” se va transfera pe sursa E 
- “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” 
în contul 21E365000 “ alte venituri”; 

b) subvenţia de 1.200.000 lei înregistrată la 
Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” pe contul 
21G430900 “Subvenţii pentru instituţii publice” se 
va restitui Primăriei Sector 6; 

c) suma de 1.155.138 lei  înregistrată la 
Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în contul 
24G700000100000 va fi transferată la Sursa A - 
“Integral de la buget” în contul 24A700000100000; 

d) suma de 1.105.393,54 lei înregistrată la 
Sursa G - “Venituri proprii şi subvenţii” în contul 
24G700000200000 va fi transferată la sursa E - 
“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” în 
contul 24E700000100000.” 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 


