
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 
Nr. 560/31.08.2021 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transferului execuției de venituri şi cheltuieli, și al excedentului 

din anii precedenți de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 
6 înregistrat la Sursa E, și de la Administrația Piețelor Sector 6 înregistrat la Sursa F  - 
“Activităţi finanţate integral din venituri proprii”  la Administrația Comercială Sector 6 

pe sursa G 
 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Referatul de specialitate al Direcției Economice; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.............. a Consiliului 
Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Art. 70  şi art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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. 135/29.07.2021 Hotărâre privind înființarea 
Administrației Comerciale Sector 6 și desființarea Administrației Piețelor Sector 6 
- 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 şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 
contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), cele ale art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) 
lit. a) și ar.t 197 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă transferul execuției de venituri și cheltuieli al Administrației 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6  înregistrat la Sursa E  - “Activități 
finanțate integral din venituri proprii”, către Administrația Comercială Sector 6 pe 
Sursa G - “Venituri proprii și subvenții”. 

 Art. 2. Se aprobă transferul excedentului anilor precedenți al Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6  înregistrat la Sursa E  - “Activități 
finanțate integral din venituri proprii”, în sumă de 1.458.555,59 lei către Administrația 
Comercială Sector 6 pe Sursa G - “Venituri proprii și subvenții”. 

Art. 3. Se aprobă transferul execuției de venituri şi cheltuieli al Administrației 
Piețelor Sector 6  înregistrat la Sursa F - “Activități finanțate integral din venituri 
proprii”, către Administrația Comercială Sector 6 pe Sursa G - “Venituri proprii şi 
subvenții”. 

 Art. 4. Se aprobă transferul excedentului anilor precedenți al Administrației 
Piețelor Sector 6  înregistrat la Sursa F - “Activități finanțate integral din venituri 



proprii”, în sumă de 701.775,65 lei către Administrația Comercială Sector 6 pe Sursa G 
- “Venituri proprii şi subvenții”. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Comercială Sector 6, 
Administrația Piețelor și Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 
6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                        AVIZEAZĂ 
                                                                    pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

                                                     din O.U.G. nr. 57/2019                                    
                                                                         Secretarul  General al Sectorului 6, 
                                                                                                                 
                                                                                          
                                                                                         Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 
 
În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 6 135/29.07.2021 privind înființarea 

Administrației Comerciale Sector 6 și desființarea Administrației Piețelor Sector 6 este necesar  să 

se aprobe transferul execuției de venituri şi cheltuieli, și al excedentului din anii precedenți de la 

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 înregistrat la Sursa E și de la 

Administrația Piețelor Sector 6 înregistrat la Sursa F  - “Activități finanțate integral din venituri 

proprii”, la Administrația Comercială Sector 6 pe sursa G. 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 – Legea finanțelor publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, conform căreia contabilitatea publică a instituțiilor publice 
locale cuprinde: contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare care să reflecte încasarea 
veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar și contabilitatea generală, bazată pe 
principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare şi 
patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial este absolut necesară aprobarea 

transferului excedentului din anii precedenți de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6 înregistrat la Sursa E, și al Administrației Piețelor Sector 6 înregistrat la Sursa F  

- “Activități finanțate integral din venituri proprii”  la Administrația Comercială Sector 6                   

pe sursa G. 
În baza prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) și art 166 alin. (2) lit.d),supun spre dezbatere şi 

aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului 

excedentului din anii precedenți de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 

6 înregistrat la Sursa E, și de la  Administrația Piețelor Sector 6 înregistrat la Sursa F  - “Activități 

finanțate integral din venituri proprii”  la Administrația Comercială Sector 6 pe sursa G. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu                                                  
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