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   NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București  

      

     Bugetul de venituri şi cheltuieli elaborat de către Sectorului 6 al municipiului 

București, prin cadrul departamentelor de specialitate urmărește asigurarea echilibrului 

financiar intern pentru desfășurarea activității în condițiile actuale.  

       La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2021 s-au avut 

în vedere următoarele:  

    ✓ respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 ✓ programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, 

fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;  

✓ programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de    

finanţare a acestora; 

  Având în vedere 

✓ Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,  

 Decizia nr.368/19.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-

București, prin care se repartizează impozitul pe venit pe anul 2021 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcția Economică 



 

✓  Decizia nr.367/19.03.2021 privind repartizarea sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. 

I .VENITURI  

Sectorul 6 al municipiului București  îşi propune în cadrul Proiectului de BVC 

2021 să realizeze venituri totale în valoare de 1.030.554 mii lei.  

Veniturile sunt formate din: 

 ➢ sume defalcate din T.V.A  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate; 

➢ sume defalcate din T.V.A  pentru echilibrarea bugetelor locale; 

➢ sume defalcate din T.V.A  pentru finanțarea învățământului particular și                     

     confesional; 

➢ cote defalcate din impozitul pe venit; 

➢  sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea     

 bugetelor locale; 

➢ subvenții de la alte nivele ale administrației publice; 

➢ alte sume primite de la U.E.; 

➢ sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 

aferente cadrului financiar 2014-2020.  

 

II.CHELTUIELI 

           Cap. 51.02 Primăria Sector 6                                                 59.707 mii lei, 

 din care: 

Secţiunea de funcţionare 

❑ CH. PERSONAL                                       25.840 

Pentru bugetul pe anul 2021, cheltuielile de personal au fost prevăzute ţinând 

cont de prevederile art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi ale art.12 alin. alin.(1) şi 

art.18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

❑ BUNURI ŞI SERVICII                                 19.525 

                  La titlul bunuri şi servicii, cheltuielile sunt în cuantum de 19.525 mii lei 

pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare  şi anume: carburanţi, utilităţi 

(încalzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poştă, 

TV, internet, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 

servicii de mentenanţă, etc.   



 

❑ ALTE TRANSFERURI                                                  2.250  

❑ ALTE CHELTUIELI                                  1.850 

        Secţiunea de dezvoltare  

❑ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA  3.395  

❑ CH. DE CAPITAL                                                    6.847 

 

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista  obiectivelor de investiţii a bugetului 

local (Anexa nr. 1).  

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                              17.343 mii lei,  

din care: 

❑ TRANSFERURI CURENTE                                  7.343      

❑ FOND DE REZERVĂ                                          10.000                   

pentru finanţarea activităţii  “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”                 

Cap.55.02  Tranzacții privind datoria publică                     25.300 mii lei.     

Cap.60.02 Apărare civilă                                                            400 mii lei 

❑ BUNURI ȘI SERVICII                                             400 mii lei 

Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională                42.101 mii lei,  

din care: 

❑ BUNURI ȘI SERVICII                                                 1.000 

❑ TRANSFERURI CURENTE                                      41.101 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. 

           Cap. 65.02 Învăţământ                                                          15.106 mii lei,  

           din care: 

❑ ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                               3.500 

❑ PROIECTE DIN FONDURI   NERAMBURSABILE  3.351                                                                                   

❑ CH. INVESTIȚII                                                           8.255 

Cap. 66.02 Alte instituții și acțiuni sanitare                                 310 mii lei 

 

 

          Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                              26.799 mii lei,  

           din care: 

❑ BUNURI ȘI SERVICII                                              3.500 

❑ TRANSFERURI CURENTE                                     5.239  



 

    pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European sector 6”. 

❑ ALTE CHELTUIELI                                                 1.400  

❑ CH. CAPITAL                                                         16.660 

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică            252.088 mii lei, 

din care:   

❑ OPERAȚIUNI FINANCIARE                                         81.100  

❑ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA        300  

❑ CH. INVESTIŢII                                                            170.688 

 

Aceaste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a 

blocurilor, construcții locuințe sociale. 

                   Cap. 74.02 Protecţia mediului                                     105.667 mii lei,  

          din care: 

        Secţiunea de funcţionare 

❑ BUNURI ŞI SERVICII                                         103.000 

         Secţiunea de dezvoltare 

❑ CH. INVESTIŢII                                                       2.667 

Suma din acest capitol este prevăzută pentru asigurarea serviciilor de salubrizare 

urbană în sector, taxă mediu şi pentru cheltuieli de investiţii conform listei obiectivelor 

de investiţii. 

                  Cap. 84.02 Transporturi - Străzi                                           109.573 mii lei,  

                  din care: 

                Secţiunea de dezvoltare 

❑ CH. INVESTIŢII                                                 109.573  

La titlul cheltuieli de capital, suma a fost alocată pentru reabilitarea sistemului 

rutier conform  listei de investiţii a bugetului local (Anexa nr. 1). 

         

 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 

        Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de 314.205 

mii lei şi au următorul cuprins: 

Cap.65.06 Invăţământ                                                          176.295  

Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică             138.000  



 

Valorile fiecărui obiectiv sunt  prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a 

bugetului de împrumuturi externe  (Anexa 1). 

                              BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de   3.147 

mii lei şi au următorul cuprins  : 

Cap. 65.07 Învățământ                                                             3.147 

 

Valorile fiecărui obiectiv sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiţii a 

bugetului de împrumuturi interne (Anexa 1). 

 

   Director Executiv, 

BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN 
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