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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
BUGET INIȚIAL 2021 

 
-MII LEI- 

 
  Ca urmare a analizei execuției bugetare la 31.12.2020, DIRECȚIA GENERALĂ DE  

POLIȚIE LOCALĂ  SECTOR 6, propune pentru anul 2021, următorul buget de venituri și cheltuieli: 
 
             TOTAL CHELTUIELI                                                                 41.101 
                                   din care 
               -  CHELTUIELI DE PERSONAL                                             37.500 
               -  CHELTUIELI MATERIALE                                                   3.566 
               -  CHELTUIELI DE CAPITAL                                                        35 
       
 
1. CHELTUIELI DE PERSONAL 
 
             La acest titlu s-a prevăzut suma de 37.500 mii lei și are la bază următoarelor:  

 cheltuieli cu salarii pentru acordarea de tranșe între 10%-35% conform hotărârilor judecătorești 
privind recalcularea unor drepturi salariale 

 cheltuieli cu salarii pentru promovări în grad profesional și/sau în clasa studiilor; 
 cheltuieli cu salarii pentru acordarea gradațiilor de vechime 
 cheltuieli cu salarii pentru ocuparea funcțiilor vacante; 

 
Având la bază următoarele acte normative: 

 Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și 
completările ulterioare 

 H.C.L. S6 nr.114/18.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi 
funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul 
Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 H.C.L. S6 nr. 304/28.11.2019 privind aprabarea Organigramei, Ștatului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 

 H.C.L. S6 nr.85/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției 
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Generale de Politie Locală Sector 6       
2. CHELTUIELI BUNURI ȘI SERVICII  

 
Pentru cheltuielile cu bunuri și servicii propunerea de buget este de 3.566 mii lei. Acestea au 

fost stabilite ținând cont de următoarele:  
 execuția bugetară la 31.11.2020; 
 planului anual de achiziție pe anul 2020 și cel propus pentru anul 2021; 
 cheltuieli ocazionate pentru buna funcționare a instituție (apă, canal, încălzire, iluminat, salubrizare 

și curățenie)  
 cheltuieli ocazionate cu servicii poștale, de telecomunicați și de furnizare internet 
 cheltuieli ocazionate de întreținerea parcului auto compus din 61 de autovehicule (asigurări de tip 

Casco si Rca, reviziile și reparațiile, combustibil, spălătorie și vulcanizare) 
 cheltuieli cu chirii pentru imobile utilizate ca spații de birouri situate în Str. Hanul Ancuței nr.4 și 

Str. Răsadniței nr.59; 
 cheltuieli privind achiziționarea uniformelor de poliție ca urmare a necesității survenite de ocuparea 

funcțiilor publice vacanțe de polițiști locali și/sau a înlocuirii celor a căror durată de uzură a expirat 
conform prevederilor H.G. nr.1332/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale și a H.C.L. S6 nr.72/2011 privind stabilirea şi aprobarea normelor de 
dotare cu uniformă de serviciu a personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 cheltuieli pentru achiziția de muniție și accesorii uniformă de poliție (cătușe, toc pistol, bastoane 
etc.) 

 cheltuieli ocazionate cu servicii de mententanță software/hardware, sisteme de monitorizare 
video/gps, antincendiu și antiefracție 

 cheltuieli pentru dotarea instituției cu obiecte de inventar în funcție de necesitate (sisteme desktop, 
periferice IT, camere de supraveghere video, mobilier etc.) 

 cheltuieli ocazionate pentru buna funcționare a instituției cu articole de birou și consumabile pentru 
imprimante și calculatoare 

 cheltuieli ocazionate cu servicii de tractări conform prevederilor H.C.L. S6 nr.197/2017 privind 
efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor care îngreunează 
activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum si 
intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a sectorului 6. 

 cheltuieli ocazionate pentru protecția muncii 
 cheltuieli ocazionate pentru prevenirea și protecția împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19 cu materiale 

dezinfectate și de protecția și servicii de testare 
 cheltuieli pentru pregătire profesională și pentru programe de formare conform prevederilor Legii 

nr.155/2010 privind organizarea Poliției Locale 
 cheltuieli cu lucrări de expertiză tehnică și elaborare proiecte tehnice de execuție pentru desființare 

lucrări de construcție ca urmare a nerespectării autorizației de construire, conform dispozițiilor 
primarului și/sau hotărârile judecătoarești. 

 La articolul 20.01.01 ,,Furnituri de birou“ au fost incluse cheltuieli cu articole de birou, 
documentele financiare- tipizate obligatorii a fi utilizate conform normelor legale în vigoare, 
în valoare de 35 mii lei; 

 La articolul 20.01.03 ,,Încălzit, iluminat și forță motrică“ și  20.01.04 ,,Apă, canal, 
salubritate“ s-a ținut cont de cheltuielile din anul precedent, de contractele în vigoare și de 
majorarea prețurilor la utilităti și s-a prevăzut o sumă în valoare de 190 mii lei; 

 La articolul 20.01.05 “Carburanți și lubrifianți” s-a avut în vedere valoarea acordului-
cadru existent încheiat în anul 2018, pentru o perioadă de 4 ani, pentru parcul auto, pe baza 
cotelor de carburanți prevăzute de H.C.L. S6 nr.29/2011 privind stabilirea cotei de 
carburanţi pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Direcţiei Generale de Poliţie 
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Locală Sector 6, în sumă de 400 mii lei; 
 La articolul 20.01.08 ,,PTTR“ au fost incluse cheltuieli de telecomunicații (Vodafone, 

Telecom), poștă, abonamente internet (Vodafone, RCS&RDS) în sumă de 255 mii lei; 
 La articolul 20.01.09 ,,Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional“ sunt 

prevăzute cheltuieli cu prestările de servicii aferente bunei functionări a activității instituției 
(mentenanță software/hardware, mentenanță sisteme de monitorizare/antiefracție/ 
antiincendiu/GPS, servicii de spălatorie/vulcanizare auto, servicii de curătenie, servicii de 
tractari auto, servicii de închiriere poligon,  precum și alte materiale și servicii cu caracter 
funcțional al instituției noastre care nu fac obiectul articolului 20.01.30) în sumă de 795 mii 
lei; 

 La articolul 20.01.30 ,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare“ s-au 
prevăzut cheltuieli cu materiale și alte bunuri pentru întreținere și funcționare (tonere, 
consumabile auto, tipizate specific poliției locale, accesorii și componente calculatoare, 
servicii de neutralizare deșeuri), în suma de 310 mii lei; 

 La articolul 20.02 ,,Reparații curente“ s-a inclus costul de întreținere și reparație în regie 
proprie și reparații curente executate de furnizori (zugrăveli interioare, tâmplărie), servicii 
de reparații/revizii, cât și cheltuieli cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.250/2020 
privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice, în 
suma de 270 mii lei;  

 La articolul 20.03 “Hrana” s-au inclus cheltuielile aferente serviciilor de dotare a 
instituției cu apa plată și alte cheltuieli specifice acestui articol în suma de 15 mii lei; 

 La articolul 20.05 “Bunuri de natura obiectelor de inventar” sunt prevăzute cheltuieli cu 
achiziționarea de uniforme de poliție pentru echipare/înlocuirea echipamentului uzat și 
achiziționarea altor obiecte de inventar necesare în vederea desfășurării activității în condiții 
optime, respectiv sisteme desktop, imprimante, camere de supraveghere video, aparate aer 
conditionat, mobilier și alte echipamente, în valoare de 717 mii lei; 

 La articolul 20.06 “Deplasări, detasări, transferuri” sunt cuprinse cheltuieli privind 
deplasările ale personalului, în valoare de 25 mii lei; 

 La articolul 20.11 “Cărti și publicații” sunt prevăzute abonamente la Monitorul Oficial, 
ziare, publicații necesare desfășurării activității instituției, în sumă de 1 mii lei; 

 La articolul 20.12 “Consultanță și expertiză” sunt prevăzute cheltuieli cu lucrări de 
expertiză tehnică și elaborare proiecte tehnice de execuție pentru desființare lucrări de 
construcție conform dispozițiilor primarului sau a hotărârilor instanțelor judecătorești, în 
sumă de 15 mii de lei. 

 La articolul 20.13 “Pregătire profesională” sunt prevăzute cheltuieli privind cursuri de 
pregătire și perfecționare profesională, precum și cursuri de formare inițială a unui număr de 
51 de polițiștilor locali conf. art.18 din Legea nr.155/2010 privind organizarea Poliției 
Locale, organizate în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Municipiul 
București, în valoare de 80 mii lei. 

 La articolul 20.14 “Protecția muncii” sunt prevăzute cheltuieli cu protecția muncii în 
vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale în vigoare (apă plată 
caniculă, ceai temperaturi scăzute, truse de prim ajutor, verifcări pram/stingătoare etc.), în 
valoare de 10 mii lei; 

 La articolul 20.15 “Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe” sunt 
prevăzute cheltuieli cu achiziționarea de gloante pentru organizarea de trageri în poligon sau 
pentru dotarea polițistilor locali cu drept de port armă, în valoare de 7 mii lei; 

 La articolul 20.25 “Cheltuieli judiciare și extrajudiciare” sunt prevăzute cheltuieli cu 
plata despăgubirilor conform hotărârilor judecătorești, sentițelor civile, etc., în valoare de 
50 mii lei; 
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 La articolul 20.30 “Alte cheltuieli” sunt incluse cheltuieli de publicitate (anunțuri 

concursuri și anunțuri mașini abandonate), cu asigurări auto obligatorii și private CASCO, 
cu chirii (teren situat în str. Hanul Ancuței nr.4 și imobil situate în   str. Răsadniței nr.59), cu 
materiale și servicii de testare/nebulizare pentru prevenirea și protecția împotriva 
îmbolnăvirii cu Covid 19 și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 391 mii lei. 

 
 
Cheltuielile propuse la capitolul bunuri și servicii sunt necesare pentru asigurarea bunei 

funcționări a instituției, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și a principiilor legalității, 
regularității, economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice, având ca scop creșterea 
gradului de încredere a cetățeanului în serviciile de ordine și siguranță publică oferite de D.G.P.L. S6. 

 
 

3. CHELTUIELI DE CAPITAL  
 
Direcția Generală de Poliție Locală S6 propune următoarele obiective de investiții, în valoare 

de 35 mii lei: 
 

1. Tablete pentru măsurarea temperaturii corporale – 2 buc 
2. Soft-uri antivirus, sisteme de operare/licențe. 

 
Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.1 și 2 sunt necesare instituției pentru dotarea 

poliștilor locali în vederea îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor de serviciu cu profesionalism și pentru 
creșterea gradului de încredere și siguranță a cetățenilor sectorului 6 în serviciile publice.  
   
 
 
 

 
    
 DIRECTOR GENERAL, 
  Marinescu Cezar Iulian                                                   DIRECTOR EXECUTIV,    
                 Ghenea Daniela 
                           


