
 

                                                              

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2021 

 

 

 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice nr. 1611/15.10.2021, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6;  

  Văzând avizele Comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6                          

cu nr. 1 și 5; 

   Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și b), art. 20 alin. (1) lit. a) și               

lit. c), art. 26, art. 39 alin. (8), art. 45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Ținând seama de Hotărârea Consililui Local al Sectorului 6 nr. 63/15.04.2021 privind 

aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2021, precum și de Hotărârea Consililui Local al Sectorului 6 nr. 149/24.08.2021 privind 

aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6                        

al Municipiului Bucureşti pe anul 2021; 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,                                 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2021,  Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 

2021 din impozitul pe venit, Decizia nr. 4049/15.09.2021 a Inspectorului școlar general al 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat, atât pe 

unități administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ, Decizia nr. 1495/20.09.2021 

a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de 

repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului 

particular și confesional acreditat, Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției 

Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor sectoarelor și municipiului București; 

    

 

 

 

 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 

 



 

 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) 

lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

     Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2021, astfel că acesta este în sumă de 1.243.409 mii lei la partea 

de cheltuieli și în sumă de 1.215.380,18 mii lei la partea de venituri, conform Anexelor nr. I și II 

ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021, 

astfel că acesta este în sumă de 126.417 mii lei la partea de cheltuieli și în sumă de                   

120.142 mii lei la partea de venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2021, astfel că acesta este în sumă de 316.498 mii lei atât la partea de venituri, 

cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2021, astfel că acesta este în sumă de 43.758 mii lei atât la partea de venituri, 

cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, 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,                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 

         Dubălaru Lucian                                                             din O.U.G. nr. 57/2019  

                                                                             Secretarul General al Sectorului 6,                                                                                                                        
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