
 
 
 

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                              
Nr. 515/03.08.2021                                                                                                  
                                                                                                               
                                                                             

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate nr. 1109/28.07.2021 al Direcţiei Economice; 
În temeiul art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a)  şi      

art. 197 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 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; 
 Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie pe trimestrul II a bugetului local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2021, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 
 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie pe trimestrul II a bugetului creditelor externe pe 
anul 2021, conform Anexelor nr. 3 și 4. 
 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie pe trimestrul II a bugetului creditelor interne pe anul 
2021, conform Anexelor nr. 5 și 6. 
 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie pe trimestrul II a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021, conform Anexelor nr. 7 şi 8. 
 Art. 5. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia 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, 
                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                        Demirel Spiridon      
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

  

 În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare şi în temeiul 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 și 

completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 

6, proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021. 

  
 
 

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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nr. 1109 /28.07.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind conturile de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2021 

 
 

I. Contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul II 
        Bugetul local de venituri şi cheltuieli al anului 2021 a fost structurat şi aprobat 
astfel: 
  VENITURI: 

 Impozite, taxe, alte venituri; 
 Venituri cu destinaţie specială (donaţii şi sponsorizări) 
 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
 Sume defalcate din T.V.A. 
 

CHELTUIELI: 
                   

 Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare ale administraţiei locale; 
 Cheltuieli cu destinaţie specială; 
 Cheltuieli privind investiţiile; 
 
      Total venituri încasate :                             545.909 mii lei 
      Total plăţi efectuate     :                            435.509 mii lei 
    
     Excedent an 2021:                                                110.400 mii lei 
 

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 
II al anului 2021, s-au efectuat prin Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 
Sectorului 6 şi sunt evidenţiate în anexa nr.1. 
   
              2. VENITURI 
 
               Execuţia veniturilor bugetului local 
     
       Pentru trimestrul II al anului 2021 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au 
fost de 481.124 mii lei. La încheierea exerciţiului financiar, ele au fost de 545.909 mii lei, 
conform contului de execuţie al Bugetului Local la data de 30.06.2021 
 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Economică 



 
 
 

  
 
Astfel veniturile au fost realizate în proporţie de 113,47 % la încheierea trimestrului 

2  al anului 2021.  
      Gradul de realizare a principalilor indicatori, având în vedere gruparea acestora pe 
capitole şi subcapitole, conform clasificaţiei veniturilor bugetelor locale se prezintă astfel: 
 
 

Denumire 
indicatori 

Cod 
indicator 

 
Credite 

bugetare 
la finele 

perioadei de 
raportare 

 
Credite  

bugetare 
trimestriale 

cumulate 

Încasări 
realizate 

 
 

Grad 
realizare  

% 

Venituri 
=(A+B+C+D+E) 

  
1.249.668.180 

 
481.124.400 

 
545.909.248 

 
113,47 

A. Venituri fiscale  946.665.180 446.471.400 532.699.099 119,31 
A1 Impozit pe venit 04.02 546.181.180 211.917.400 264.841.879 124.97 
A3 Impozite si taxe 
pe proprietate 

 
07.02 

 
167.251.000 

 
115.243.000 

           
    139.578.307 

 
121,00 

 
A4 Impozite si pe 
bunuri şi servicii 

   11.02 
   12.02 
   15.02 
   16.02 

 
 
 

221.733.000 

 
 
 

113.422.000 

 
 
  

119.202.323 

 
 
 

105,10 
A6 Alte impozite şi 
taxe fiscale 

 
18.02 

 
11.500.000 

 
5.889.000 

 
9.076.590 

 
154,13 

B. Venituri 
nefiscale 

  
21.761.000 

 
7.447.000 

 
9.179.431 

 
123,23 

Venituri din 
proprietate 

 
30.02 

 
1.700.000 

 
694.000 

 
820.345 

 
118,21 

Vânzări de bunuri şi 
servicii 

 
33.02 

 
2.431.000 

 
354.000 

 
680.166 

 
192,14 

Venituri din tx 
administrative 

 
34.02 

 
75.000 

 
21.000 

 
25.451 

 
121,19 

Amenzi, penalităţi 35.02 15.011.000 5.436.000 6.241.654 114,82 
Diverse venituri 36.02 2.544.000 942.000 1.387.235 147,26 
Transferuri 
voluntare 

 
37.02 

 
0,00 

 
0,00 

 
24.580 

 
0,00 

C. Venituri din 
capital 

 

39.02 

 
20.000 

 
4.000 

 
1.815 

 
45,38 

D. Operaţiuni 
financiare 

 

40.02 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00 

E. Subvenţii de la 
bugetul de stat 

 

42.02 

 
17.978.000 

 
4.028.000 

 
3.617.907 

 
156,85 

Subvenții de la alte 
administrații 

 

43.02 

    

G. Instrumente 
structurale 

 

45.02 

    

Alte sume primate 
de la U.E. 

 

46.02 

 
5.859.000 

 
1.953.000 

 
0 

 
0,00 

Sume primite de la 
UE în contul 
plăților efectuate și 

 

 

 

 
       
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

prefinanțări 
aferente cadrului 
financiar 2014-
2018 

 

 

 

48.02 

 
   

    
257.385.000 

    

 
 
 

21.221.000 

 
 
 

410.996 

 
 
 

2,00 

 
Finanţarea pe anul 2021 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanţele 

publice locale, de către Direcţia Economică din cadrul Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, atât pentru credite proprii, cât şi pentru celelalte instituţii din subordine.    

 
3. CHELTUIELI 
3.1.Execuţia cheltuielilor  bugetului  local 
 

       Contul de execuţie conform bugetului aprobat prin H.C.L.S 6 nr.63/15.04.2021 și are 
următoarea componenţă:      
 
                                                                                                                   -mii lei- 

Denumirea cheltuielilor Cod 

Credite 
bugetare 
la finele 

perioadei de 
raportare 

Credite  
bugetare 

trimestriale 
cumulate 

Plăţi  

PRIMĂRIE 51.02 59.664 40.569 19.063 
Cheltuieli de personal  10 25.840 13.674 11.132 
Bunuri şi servicii 20 19.159 12.830 6.582 
Alte transferuri 55 2.250 2.250 843 
Fond Social European 58 3.318 3.318 122 
Alte cheltuieli 59 1.850 1.250 112 
Active nefinanciare  70 7.247 7.247 272 
Imprumuturi 79 0 0 0 
DIRECŢIA GENERALĂ de IMPOZITE 
şi TAXE LOCALE 

51.02 
19.516 11.892 8.070 

Cheltuieli de personal  10 14.414 8.470 6.439 
Bunuri şi servicii 20 3.877 2.298 1.535 
Alte cheltuieli 59 226 125 96 
Active nefinanciare  70 999 999 0 
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 51.02 67.055 64.026 18.003 
Cheltuieli de personal 10 4.200 2.437 1.871 
Bunuri şi servicii 20 38.000 36.734 15.853 
Fonduri externe nerambursabile 58 16.488 16.488 0 
Active nefinanciare  70 8.367 8.367 279 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 17.349 7.268 3.377 
Cheltuieli de personal 10 6 6 6 
Fond de rezerva 50 10.000 3.333 0 
Cheltuieli transferuri 51 7.343 3.929 3.371 
CENTRUL MILITAR 60.02 400 246 158 
Bunuri şi servicii 20 400 246 158 
Active nefinanciare 70 0 0 0 
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 61.02 42.101 22.722 18.553 

Bunuri şi servicii 20 1.000 511 120 



 
 
 

Cheltuieli transferuri 51 41.101 22.211 18.433 
Active nefinanciare  70 0 0 0 
ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 139.696 123.178 66.192 
Cheltuieli de personal  10 3.322 2.872 475 
Bunuri şi servicii 20 60.000 58.082 38.146 

Alte transferuri 55 25.789 15.473 12.871 
Asistență socială 57 6.972 5.446 1.503 
Fd, Social European 58 3.788 2.477 230 
Alte cheltuieli 59 23.000 22.704 9.208 
Active nefinanciare 70 16.825 16.124 3.759 
SANATATE 66.02 310 310 0 
Active nefinanciare 70 310 310 0 
DGASPC 68.02 248.588 146.414 113.353 
Cheltuieli de personal  10 118.896 68.003 59.723 
Bunuri şi servicii 20 40.793 26.494 17.873 
Subventii 40 4.500 2.500 1.773 
Cheltuieli asistenta sociala 57 69.134 37.295 31.994 
Proiecte cu finanțare externă 58 11.558 8.415 395 
Active nefinanciare 70 3.707 3.707 1.595 
 
ADPDU 

67.02, 
55.02,70.02, 

 84.02 172.791 71.792 58.525 
Cheltuieli de personal  10 21.666 11.048 10.996 
Bunuri şi servicii 20 111.513 47.404 44.416 
Dobânzi 30 5.765 2.728 2.357 
Alte cheltuieli 59 350 166 158 
Active nefinanciare  70 30.997 10.446 598 
Operatuni financiare 79 2.500 0 0 
PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 105.667 65.667 45.287 
Bunuri şi servicii 20 103.000 63.000 45.287 
Alte transferuri 55 0 0 0 
Active nefinanciare  70 2.667 2.667 0 
LOCUINŢE, SERVICII şi 
DEZVOLTARE  70.02 172.188 172.188 27.375 
Cheltuieli transferuri  51 1.200 1.200 0 
Alte transferuri 55 0 0 0 
Proiecte cu finanțare externă 58 300 300 53 
Alte cheltuieli 59 0 0 0 
Active nefinanciare 70 170.688 170.688 27.322 
CULTURĂ 67.02 26.799 22.904 7.942 
Bunuri şi servicii 20 3.500 3.500 2.444 
Cheltuieli transferuri  51 5.239 2.144 847 
Alte transferuri 55 0 0 0 
Fd.social european 56 0 0 0 
Alte cheltuieli 59 1.400 600 600 
Active nefinanciare 70 16.660 16.660 4.051 
Dobânzi şi comisioane 55.02;70.02 106.400 57.200 47.555 
Bunuri şi servicii (comision)  20 0 0 0 

Dobândă 30 25.300 15.200 10.775 
Credit 79 81.100 42.000 36.780 
TRANSPORTURI 84.02 99.173 99.173 2.056 
Transferuri 51 10.000 10.000 0 



 
 
 

Active nefinanciare 70 89.173 89.173 2.056 
CHELTUIELI TOTALE 00 1.277.697 905.549 435.509 
Cheltuieli de personal 10 188.338 106.504 90.642 
Bunuri şi servicii 20 381.248 251.105 172.414 
Dobânzi 30 31.065 17.928 13.132 
Subvenții 40 4.500 2.500 1.773 
Fond de rezervă 50 10.000 3.333 0 
Transferuri între unități 51 64.883 39.484 22.651 
Alte transferuri 55 28.039 17.723 13.714 
Asistență socială 57 76.106 42.741 33.497 
Proiecte cu finanțare din F.E.N. 58 35.452 30.998 800 
Alte cheltuieli 59 26.826 24.845 10.174 
Cheltuieli de capital 70 347.640 326.388 39.932 
Operațiuni financiare 79 83.600 42.000 36.780 

 
  
  
 
 INDICATORI 
 

Nr 
crt 

VENITURI 

1. Gradul de realizare al 
veniturilor 

Venituri totale încasate x100 
                Venituri totale programate 

545.909.248,17 x100 = 113,47 % 
   481.124.400 

2. Gradul de realizare al 
veniturilor proprii 

   Venituri proprii încasate x100 
Venituri proprii programate 

453.388.764,84 x100 = 124,06 % 
   365.455.400,00 

3. Gradul de finanțare 
din venituri proprii 

Venituri proprii încasate(inclusiv cote 
defalcate din impozitul pe venit) x100 
Venituri totale încasate 

453.388.764,84 x100 = 83,05 % 
   545.909.248,17 

4. Gradul de 
autofinanţare 

Venituri proprii încasate(exclusiv cote 
defalcate din impozitul pe venit) x100 
Venituri totale încasate 

   188.546.886,31 x100 = 34,54 % 
   545.909.248,17 

5. Venituri proprii 
încasate per capital 
 ( anual) 

Venituri proprii încasate 
Număr de locuitori 

   
 

6. Gradul de realizare a 
impozitelor pe 
proprietate 
( anual ) 

Venituri din impozite pe proprietate încasate 
Venituri din impozite pe proprietate 

programate 

  
 

7. Gradul de dependență 
al bugetului local față 
de bugetul de stat 
( anual ) 

Încasări din surse primite de la bugetul de stat 
Venituri totale încasate 

  
 

8. Gradul de autonomie 
decizională 

Venituri depersonalizate încasate (vp)  x100 
Total încasări 

453.388.764,84 x 100 = 83,05 % 
   545.909.248,17 

9. 
 
a) 
 

Estimatul anual din 
venituri fiscale 
Coeficientul de 
realizare a veniturilor 
fiscale în anul 
anterior 

 
 

Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II 
Total încasări fiscale  an(t-1) 

 
 

          146.087.907,64  =   0,69             
          211.039.186,10 

b). Estimatul anual din 
venituri fiscale  

Venituri fiscale cumulate  an(t) trim II 
Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale 

179.390.220,86 =  259.985.827,30 
           0,69 



 
 
 

CHELTUIELI 
1. Rigiditatea 

cheltuielilor 
( anual ) 

Plăţi  aferente chelt. de personal  x100 
Total plăţi 

 

2. Ponderea plăţilor din 
secţiunea de 
funcţionare în total 
plăţi  

Plăţi secţiunea de funcţionare   x100 
Total plăţi 

394.777.467,26 x 100 =  90,65 % 
435.509.196,56 

3. Ponderea plăţilor din 
secţiunea de 
dezvoltare în total 
plăţi 

Plăţi secţiunea de dezvoltare  x100 
Total plăţi 

 
  40.731.729,30 x100 =  9,35 % 
435.509.196,56 

4. Ponderea serviciului 
datoriei publice în 
total plăţi efectuate 
( anual ) 

Serviciul datoriei publice locale x100 
Total plăţi efectuate 

   
   
 

5. Deficitul secţiunii de 
funcţionare- lei- 

venituri încasate - ( plăţi efectuate+plăţi 
restante) 

      99.511.352,88 

6. Deficitul secţiunii de 
dezvoltare- lei- 

venituri încasate- ( plăţi efectuate+plăţi 
restante)  

        4.386.864,73 

        

      3.2.Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral  din     

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local 

Bugetul inițial al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2021 a fost aprobat în sumă de 102.623 mii lei la venituri, cât și la 

cheltuieli. Veniturile proprii şi subvenţiile încasate pe trimestrul II al anului 2021 au fost 

de 41.735 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăţi în valoare de 35.596 mii lei, rezultând 

un excedent de 6.139 mii lei. 

                           - lei- 

Denumire indicator 

Credite 
bugetare 
la finele 

perioadei 
de 

raportare 

 
Credite 

bugetare 
trimestriale 

cumulate 

 
 

Încasări/plăţi 
efectuate 

Venituri total: 102.623.000 57.307.000 41.735.131 
Venituri din proprietate 4.239.000 2.615.000 557.056 
Vânzări de bunuri și servicii 41.192.000 23.511.000 15.406.909 
Operațiuni financiare 3.509.000 2.897.000 3.120.966 
Subvenţii pentru instituţii 56.683.000 28.284.000 22.650.200 
Cheltuieli total: 102.623.000 58.374.000 35.595.823 
Direcţia Locală de Evidență a Persoanelor 7.643.000 4.079.000 3.397.074 
Direcţia Generală de Poliţie Locală 41.106.000 22.214.000 18.319.533 
Învăţământ 27.056.000 17.587.000 4.745.907 
Cultură, recreere şi religie 5.239.000 2.144.000 831.088 
Asigurări și asistenţă socială 1.982.000 1.137.000 541.360 
Locuinţe, servicii  şi dezvoltare publică   19.597.000 11.213.000 7.760.861 
Excedent   6.139.308 



 
 
 

 
3.3.Contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe 

anul 2021 
 
 

1. CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - NR. 548271/01.11.2016 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2016 pentru unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din Fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-

bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,   având în vedere Hotărârea 

Consiliului Local nr. 190/29.09.2016, se acordă un imprumut in sumă de 12.658.805,00 

lei. 

- Durata imprumutului : 60 luni; 

- Rata dobânzii 3,69%; 

- Rambursarea se efectuează trimestrial; 

- Dobânda se plăteşte trimestrial.  

Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

1.306,00 mii lei, din care: 

- dobânzi în sumă de 41,00 mii lei. 

- rambursare împrumut în sumă de 1.265,00 mii lei. 

 

2. CONTRACTUL DE CREDIT -  NR. 55/17.12.2010 

          În anul 2010, având în vedere Hotărîrea nr.2/28.01.2010 privind  autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: cofinanțare a unui program multianual de investiţii pentru imbunătăţirea 

eficienţei energetice. 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 70.000.000 EUR 

  

          Durata imprumutului (ani) : 15 ani 

 - perioada de grație: 3 ani 

 - perioada de rambursare: 12 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 70.000.000,00 EUR, s-au efectuat 

trageri în valoare de 0,00 mii lei. 



 
 
 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

14.911,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 1.076,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este       

   stabilit de banca (include 0,44%). 

- rambursare împrumut în sumă de 13.835,00 mii lei. 

 

3. CONTRACTUL DE CREDIT -  NR. 86.890/20.12.2016 

          În anul 2016, având în vedere Hotărîrea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea 

eficientei energetice a 112 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6. 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 15.292.633,27 EUR 

  Durata imprumutului (ani) : 22 ani 

 - perioada de grație: 4 ani 

 - perioada de rambursare: 18 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 15.292.633,27 EUR, s-au efectuat 

trageri în valoare de 0,00 EUR. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 anul 2021 sunt în valoare de 

467,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 467,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este    

   stabilit de banca (include 0,15%). 

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei. 

 

4. CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006 
 

În anul 2016, având în vedere Hotărârea nr. 259/24.11.2016 privind autorizarea 

contractării unui împrumut intern în baza garanţiilor proprii, s-a încheiat cu CEC Bank 

S.A., contractul de credit nr. RQ16122079859618/22.12.2016 în sumă de 411.450.641,64 

mii lei pentru refinanțarea imprumuturilor interne contractate de la: - Banca Comercială 

Română - contract de credit nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - Banca 



 
 
 

Comercială Română - contract de credit nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; 

- Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank -contract de credit din data de 

27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 13583 / 

23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14308 / 

04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14007 / 

04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei. 

Data ultimei rambursări este 21.12.2031. 

Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

18.637,00 mii lei, din care: 

- dobânzi în sumă de 3.037,00 mii lei; 

- rambursare împrumut în sumă de 15.600,00 mii lei; 

Creditul va fi rambursat lunar . 

 

5. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 87.419 / 22-06-2017 

          În anul 2016, având în vedere Hotărîrea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: Finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea 

eficientei energetice a 73 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6. Valoarea finantarii 

poate fi extinsa pana la 40 mil EURO. 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 22.003.168 EUR 

  Durata imprumutului (ani) : 22 ani 

 - perioada de grație: 4 ani 

 - perioada de rambursare: 18 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 22.003.168 EUR, s-au efectuat trageri 

în valoare de 2.017.966,74 mii lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

740,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 740,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este    

   stabilit de banca (include 0,15%). 

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei. 

 



 
 
 

6. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 0062/09.07.2018 

 

          În anul 2018, având în vedere Hotărârea nr.10/30.01.2018 privind autorizarea 

contractării unui împrumut intern de la Raiffeisen Bank S.A.; Destinația imprumutului: 

refinantarea partiala a creditului acordat de CEC Bank S.A., in valoare de 57.050.594 

RON; 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 107.050.594 RON 

  Durata imprumutului (luni) : 120 luni 

 - perioada de grație: 0 luni 

 - perioada de rambursare: 120 luni 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 107.050.594 RON, s-au efectuat 

trageri în valoare de 0,00 lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

3.253,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 1.078,00 mii lei  

- rambursare împrumut în sumă de 2.175,00 mii lei. 

 

7. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 0063/09.07.2018 

 

          În anul 2018, având în vedere Hotărîrea nr.10/30.01.2018 privind autorizarea 

contractării unui împrumut intern de la Raiffeisen Bank S.A.; Destinația imprumutului: 

refinantarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A., în valoare de 50.000.000 

RON; 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 100.000.000 RON 

  Durata imprumutului (luni) : 170 luni 

 - perioada de grație: 0 luni 

 - perioada de rambursare: 170 luni 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 100.000.000 RON, s-au efectuat 

trageri în valoare de 0,00 mii lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

2.254,00 mii lei, din care: 



 
 
 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 1.582,00 mii lei  

- rambursare împrumut în sumă de 672,00 mii lei. 

 

8. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. GRIM/133053/2019/24.09.2019 

 

În anul 2018, având în vedere Hotărârea nr.111/18.04.2019 privind autorizarea 

contractării unui împrumut intern de la UniCredit Bank S.A.; Destinația imprumutului: 

prefinanțarea și/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de 

finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, mai precis reabilitarea termică a blocurilor de apartamente pentru care au fost 

semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

           Valoarea imprumutului (în valuta de contract) : 79.892.744,34 RON 

  Durata imprumutului (luni) : 144 luni 

 - perioada de grație: 0 luni 

 - perioada de rambursare: 144 luni 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 79.892.744,34 RON, s-au efectuat 

trageri în valoare de 25.918.527,90 RON. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestru 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

5.298,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 2.065,00 mii lei  

- rambursare împrumut în sumă de 3.233,00 mii lei. 

 

9. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 87.827/18.12.2019 

 

          În anul 2019, având în vedere Hotărîrea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte 

(Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si 

constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de 



 
 
 

BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract este de 

31.300.000 EUR. 

           Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 31.300.000 EUR 

  Durata imprumutului (ani) : 22 ani 

 - perioada de grație: 4 ani 

 - perioada de rambursare: 18 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 31.300.000 EUR, s-au efectuat trageri 

în valoare de 14.214.289,28 mii lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

316,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 316,00 mii lei (EURIBOR 3M+0.16% + ecart (ecartul 

este stabilit de banca la fiecare transa, la data tragerii). 

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei. 

 

10. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 92.149/20.05.2020 

 

          În anul 2020, având în vedere Hotărîrea nr.88/28.05.2020 privind autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe 

(Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 școli publice (Anexa II la contract) si 

construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract).Valoarea totală finanțată de 

BEI: 38.300.000 EUR, din care a doua porțiune prin prezentul contract este de 7.000.000 

EUR.           

 Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 7.000.000 EUR 

  Durata imprumutului (ani) : 22 ani 

 - perioada de grație: 4 ani 

 - perioada de rambursare: 18 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 7.000.000 EUR, s-au efectuat trageri 

în valoare de 3.189.975,61 lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

111,00 mii lei, din care: 



 
 
 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 111,00 mii lei  

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei. 

 

11. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 37293/23.11.2020 

 

          În anul 2020, având în vedere Hotărîrea nr.54/02.04.2020 privind autorizarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii. Destinația 

imprumutului: Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea 

termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi 

NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina.        

 Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 21.276.061,00 EUR 

  Durata imprumutului (ani) : 25 ani 

 - perioada de grație: 0 ani 

 - perioada de rambursare: 25 ani 

 În anul 2021, din totalul liniei de finanţare de 21.276.061,00 EUR, s-au efectuat 

trageri în valoare de 12,649.429,77 mii lei. 

 Plăţile aferente liniei de finanţare pe trimestrul 2 în anul 2021 sunt în valoare de 

262,00 mii lei, din care: 

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei; 

- dobânzi în sumă de 262,00 mii lei;  

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei. 

 
4. Situaţia financiară pe trimestrul II al anului  2021  se prezintă  astfel: 

 
 Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform contului de 
execuţie la 30.06.2021 sunt  mii lei, compunându-se din: 
 
 
      TOTAL VENITURI                                                                       545.909 mii lei                    
        I. Venituri curente                                    541.878 mii lei 
           A) venituri fiscale                                                          532.699 mii lei 
             A1.IMPOZIT PE VENIT                                                            264.842 mii lei 

 cote si sume defalcate din impozitul pe venit                        44.786  
 sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit            

                    pt.echilibrarea bugetelor locale                                             220.056    



 
 
 

             A3.IMPOZITE ŞI TAXE PROPRIETATE                                 139.578 mii lei 
             A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERV.                      119.202 mii lei  

 sume defalcate din T.V.A.                                           88.467  
 alte impozite şi taxe generale                                                        15              
 taxe pe servicii specifice                                                               32 
 taxe pe utilizarea bunurilor                                                    30.688 

           A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE                                    9.077 mii lei  
           C) venituri nefiscale                                        9.179 mii lei 
             C1.VENITURI DIN PROPRIETATE                                                820 
             C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII                                     8.359  
      II. Venituri de capital                                                  2 mii lei 
       III. Operațiuni financiare                                                                                             0 mii lei 
      IV. Subvenţii primite de la bugetul de stat                                             3.618 mii lei 
       V . Sume primite de la UE/alţi donatori  
            în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări                                            411 mii lei     
 
 Plăţile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuţie al 
bugetului local  la data de 30.06.2021, sunt în sumă de 435.509 mii lei: 
 
           - 51.02 Autorităţi Executive                                        45.137 mii lei 
           - 54.02  Alte servicii Publice Generale                           3.377 mii lei 
           - 55.02 Tranzacţii dat.publică şi împrumut                  13.132 mii lei 
           - 60.02 Apărare                               158 mii lei 
           - 61.02  Ordine Publică                                   18.553 mii lei 
           - 65.02 Învăţământ                                    66.192 mii lei 
  - 66.02         Sănătate                                                                      0 mii lei 
           - 67.02 Cultură, recreere şi religie                         48.014 mii lei 
           - 68.02 Asigurări şi asistenţă socială                           113.353 mii lei 
           - 70.02 Locuinţe, serv.şi dezv.publică                           71.001 mii lei 
           - 74.02 Protecţia mediului                                    45.287 mii lei 
                    - 84.02 Transporturi                                                      11.305 mii lei 
   
           Rezultă un excedent în valoare de 110.400 mii lei. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului 
Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre privind conturile de execuţie ale bugetului 
consolidat pe trimestrul II al anului 2021. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN 


