
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 649/08.12.2021 

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..................., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 

  Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......            
și nr. .......; 

   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 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 Consiliului 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, Hotărârea Consiliului 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, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 190/21.10.2021 privind 
aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti pe anul 2021; 

    Având în vedere Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Ordonanța de 
Urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, Decizia                      
nr. 1878/07.12.2021 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. 4639/06.12.2021 a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditate, Decizia                      
nr. 1874/06.12.2021 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 acreditate, Decizia nr. 4640/06.12.2021 a inspectorului 
școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe unități de învățământ, Decizia nr. 1873/06.12.2021 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, adresa nr. 59296/24.09.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
București privind trimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea învățământului particular și confesional, acreditate; 

     

 

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 1.209.114 mii lei la partea 
de cheltuieli și în sumă de 1.181.085,18 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 106.488 mii lei la partea de cheltuieli și în sumă de                      
100.213 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 43.413 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. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 

 

        INIȚIATOR PROIECT 
                 PRIMAR, 
           CIPRIAN CIUCU     

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

  din O.U.G. nr. 57/2019 
         Secretarul general al Sectorului 6, 

     Demirel Spiridon 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și b), art. 20 alin. (1)            
lit. a) și 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; 
 Având în vedere Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,                   
Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2021, Decizia nr. 1878/07.12.2021 a directorului general al Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce 
urmează a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit, Decizia nr. 4639/06.12.2021 
a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
finanţarea învăţământului particular și confesional acreditate, Decizia                     
nr. 1874/06.12.2021 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea învăţământului particular și confesional acreditate, 
Decizia nr. 4640/06.12.2021 a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar 
al Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pe unităţi de învăţământ, Decizia nr. 1873/06.12.2021 a directorului 
general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București de repartizare 
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, adresa nr. 59296/24.09.2021 a Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice București privind trimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, precum și a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului 
particular și confesional, acreditate. 
 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, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 
consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 
2021. 
 
 

PRIMAR, 
Ciprian Ciucu 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Nr.   2048 /07.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021,  Decizia nr. 1878/07.12.2021 a directorului general al Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmează 

a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit, Decizia nr. 4639/06.12.2021 a 

inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

învăţământului particular și confesional acreditate, Decizia nr. 1874/06.12.2021 a 

directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București de 

repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

învăţământului particular și confesional acreditate, Decizia nr. 4640/06.12.2021 a 

inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe unităţi de învăţământ, 

Decizia nr. 1873/06.12.2021 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor sectoarelor și municipiului București, adresa nr. 

59296/24.09.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București privind 

trimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și 

municipiului București precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru finanţarea învăţământului particular și confesional acreditate. 

Bugetul General Consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

celor de mai sus, are în componenţă:  

a) Bugetul Local alcătuit din venituri încasate de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 6, venituri din cote defalcate din taxa pe valoare 

adăugată, sume şi cote defalcate din impozitul pe venit, subvenţii de la alte bugete, 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local, precum şi cheltuielile finanţate din acestea;  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 

c) Bugetul creditelor externe. 

d) Bugetul creditelor interne. 

Bugetul general consolidat de cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti este în cuantum de 1.675.513 mii lei, cu următoarea 

componenţă:  

-  Bugetul local în sumă de 1.209.114 mii lei,  

-  Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 

în sumă de 106.488 mii lei, 

           -  Bugetul creditelor interne în sumă de 43.413 mii lei, 

- Bugetul creditelor externe în sumă de 316.498 mii lei. 

 

 

BUGETUL LOCAL 

 

Veniturile bugetului local  sunt în sumă de 1.181.085,18 mii lei.  

Cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare sunt în cuantum de 

1.209.114 mii lei şi au următoarea componenţă: 

 

I. PRIMĂRIA SECTOR 6 
 

 

Cap. 51.02 Primăria Sector 6                                                      49.394 mii lei 

   din care: 

         Secţiunea de funcţionare în valoare de 43.419 mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de personal                                                  23.349 mii lei 

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

cont de prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  Bunuri și servicii                                                            18.337 mii lei 



 

 

 Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în cuantum de 18.337 mii lei în vederea 

asigurării cheltuielilor reprezentând: carburanţi, utilităţi (încălzit, iluminat, forţă 

motrică, apă, canal, salubritate), servicii de telefonie, poştă, TV, internet, reparaţii 

curente, alte bunuri și servicii pentru întreţinere și funcţionare, servicii de mentenanţă, 

bugetare participativă etc.   

 Alte transferuri                                                                                  1.580 mii lei  

 Alte cheltuieli                                                                 390 mii lei 

 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent   -237 mii lei  

                             

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 5.975 mii lei este repartizată astfel: 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile       3.318 mii lei  

 Cheltuieli de capital                                                                  2.657 mii lei 

Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                    7.100 mii lei  

   din care: 

Secţiunea de funcţionare în valoare de 6.955 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                                 7 mii lei 

 Fond de rezervă                                                                                        0 mii lei 

 Transferuri curente                                                               6.948 mii lei 

pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”.   

 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 145 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri de capital                                                                          145 mii lei 

pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”.    

     

Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică                          27.300 mii lei     

 

Cap.60.02 Apărare civilă                                                                     400 mii lei 

 Bunuri și servicii                                                                                   400 mii lei 



 

 

 Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională                42.840 mii lei  

 din care: 

 Secţiunea de funcţionare în valoare de 40.738 mii lei este repartizată astfel: 

 Bunuri și servicii                                                                                  245 mii lei 

 Transferuri curente                                                                        40.493 mii lei 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. 

 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 2.102 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri de capital                                                                       2.102 mii lei 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. 

 

Cap. 65.02 Învăţământ                                                            12.325 mii lei  

 din care: 

 Secţiunea de funcţionare în valoare de 3.500 mii lei este repartizată astfel: 

 Asistenţă socială                                                                         3.500 mii lei 

 

  Secţiunea de dezvoltare în valoare de 8.825 mii lei este repartizată astfel: 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile       3.788 mii lei                      

 Cheltuieli de capital                                                                          5.037 mii lei 

  Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

 

Cap. 66.02 Sănătate                                                                             546 mii lei 

din care: 

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 695 mii lei este repartizată astfel:    

                                                                              

 Cheltuieli de capital                                                                            546 mii lei 

Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 



 

 

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                                         20.074 mii lei  

  din care: 

 Secţiunea de funcţionare în valoare de 9.874 mii lei este repartizată astfel: 

 Bunuri și servicii                                                                         3.189 mii lei 

 Transferuri curente                                                                         4.939 mii lei 

    pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European Sector 6”. 

 Alte cheltuieli                                                                                     1.746 mii lei 

 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 10.200 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri de capital                                                                          300 mii lei 

          pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European Sector 6”. 

 Cheltuieli de capital                                                                         9.900 mii lei 

   Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

 

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică             223.933 mii lei 

 din care:   

    Secţiunea de funcţionare în valoare de 79.700 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri curente                                                                            600 mii lei 

     pentru finanţarea activităţii “Administraţiei Comerciale Sector 6”  

 Operaţiuni financiare                                                                     79.100 mii lei 

 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 144.233 mii lei este repartizată astfel:   

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile          300 mii lei 

 Cheltuieli de capital                                                                      143.933 mii lei  

 Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

 

 

 

 



 

 

Cap. 74.02 Protecţia mediului                                        103.824 mii lei 

  din care: 

          Secţiunea de funcţionare în valoare de 103.000 mii lei este repartizată astfel: 

 Bunuri și servicii                                                                            103.000 mii lei 

  Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării serviciilor 

de salubrizare urbană la nivelul sectorului 6. 

 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 824 mii lei este repartizată astfel:   

 Cheltuieli de capital                                                                              824 mii lei   

  Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

 

 Cap. 84.02 Transporturi - Străzi                                                 80.725 mii lei  

   din care: 

  Secţiunea de funcţionare în valoare de 9.250 mii lei este repartizată astfel: 

 Bunuri și servicii                                                                              9.250 mii lei 

 

   Secţiunea de dezvoltare în valoare de 71.475 mii lei este repartizată astfel:   

  Transferuri de capital                                                                        10.000 mii lei 

  Cheltuieli de capital                                                                        61.475 mii lei 

  Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 

         

II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 

 

     Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor                                67.993 mii lei  

  din care: 

     Secţiunea de funcţionare în valoare de 44.058 mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de personal                                                    3.950 mii lei 

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii 

salariilor personalului Administraţiei Școlilor Sector 6 pentru anul 2021. 

 



 

 

 Bunuri și servicii                                                             40.337 mii lei 

      Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate având în vedere 

asigurarea funcţionării instituţiei pentru anul financiar 2021, precum si pentru 

efectuărea reparaţiilor curente pentru clădirile unităţilor de învăţământ.  

 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent   -229 mii lei    

       Secţiunea de dezvoltare în valoare de 23.935 mii lei este repartizată astfel:  

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile     16.488 mii lei 

       Cheltuielile cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în 

sumă totală de 16.488 mii lei au fost repartizate în vederea îmbunătăţirii infrastructurii 

educaţionale, Administraţia Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Primăria Sector 6 a 

aplicat pe Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru un număr de 6 proiecte 

în vederea modernizării unităţilor de învăţământ. 

 Cheltuieli de capital                                                                          7.447 mii lei  

Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare 

a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

III. DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6 
 

 Cap. 51.02 Impozite şi taxe                                           19.528 mii lei  

 din care:  

  Secţiunea de funcţionare în valoare de 18.439 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                            13.618 mii lei 

         Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii 

salariilor personalului Direcţiei Generale de Impozite și Taxe locale Sector 6 pentru 

anul 2021. 

 Bunuri și servicii                                                                5.085 mii lei 

          Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate având în vedere 

asigurarea funcţionării instituţiei pentru anul financiar 2021, s-a avut în vedere faptul 

că instituţia își desfăşoară activitatea în cinci centre dispuse în cartiere din sectorul 6 

pentru facilitarea accesului contribuabililor. 

 Alte cheltuieli                                                                                         186 mii lei 

 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent      -450 mii lei   

         



 

 

     Secţiunea de dezvoltare în valoare de 1.089 mii lei este repartizată astfel:  

 Cheltuieli de capital                                                                          1.089 mii lei 

     Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

IV . UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

    Cap. 65.02 Învăţământ                                                           136.742 mii lei  

     din care: 

    Secţiunea de funcţionare în valoare de 128.247 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                    1.934 mii lei 

     Cheltuielile de personal au fost fundamentate având în vedere sumele 

necesare pentru plata personalului auxiliar, a personalului grădiniţelor de vară, 

precum și o estimare pentru plata personalului implicat în Programul “Școală după 

Școală“. 

 Bunuri și servicii                                                                        70.691 mii lei 

      Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării 

cheltuielilor reprezentând: servicii de salubrizare la nivelul unităţilor de învăţământ, 

servicii de deratizare, dezinsecţie și dezinfecţie, încărcarea stingătoarelor, măsurători 

și verificări instalaţii electrice, mentenanţă centrale termice, achiziţie mobilier pentru 

grădiniţe, mobilier școlar și accesorii de mobilier etc. 

 Transferuri învăţământ particular                                                  26.606 mii lei  

 Asistenţă socială                                                                                  3.516 mii lei 

 Alte cheltuieli (burse)                                                            25.500 mii lei 

     Secţiunea de dezvoltare în valoare de 8.495 mii lei este repartizată astfel:  

 Cheltuieli de capital                                                                8.495 mii lei 

    Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.         

 

 

 

 

 



 

 

V. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR  6 
 

     Cap. 68.02                                                                                   250.699 mii lei 

      din care: 

     Secţiunea de funcţionare în valoare de 232.297 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                         120.043 mii lei 

      Cheltuielile de personal au fost fundamentate având în vedere sumele 

necesare pentru plata personalului, precum și pentru achitarea tranșei a –II-a din 

valoarea titlurilor executorii. 

 Bunuri și servicii                                                                        40.995 mii lei 

       Bugetul pentru bunuri și servicii a fost estimat astfel încât să asigure 

funcţionarea în condiţii normale a instituţiei, astfel: materiale pentru curăţenie, 

materiale sanitare, medicamente necesare pentru copiii din centrele de plasament, 

persoanele vârstnice din cămine, copiii din centrele de zi, carburanţi, servicii de 

intreţinere centrale/cazane și verificare echipamente ISCIR și PRAM, verificare instalaţii 

gaze, întreţinere generatoare etc.  

 Subvenţii (fundaţii)                                                                          4.000 mii lei 

 Asistenţă socială                                                                        69.134 mii lei 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile      -1.875 mii lei      

      Secţiunea de dezvoltare în valoare de 18.402 mii lei este repartizată astfel:  

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile     12.015 mii lei                      

 Cheltuieli de capital                                                               6.387 mii lei  

       Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

VII. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ 

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U.                               165.691 mii lei  

din care: 

 Secţiunea de funcţionare în valoare de 148.960 mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de personal                                                  21.777 mii lei 



 

 

           Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii 

salariilor personalului Administraţiei Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 

pentru anul 2021.   

  Bunuri și servicii                                                                      119.364 mii lei 

           Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării 

cheltuielilor reprezentând: utilităţi (încălzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal, 

salubritate), carburanţi, piese de schimb, servicii si lucrări de reamenajare și 

întreţinere spaţii verzi, reparaţii curente, materiale și echipamente de protecţie, 

servicii pază și protecţie, obiecte de inventar etc.   

  Dobânzi                                                                                           4.882 mii lei 

  Alte cheltuieli                                                                                    337 mii lei 

  Operaţiuni financiare                                                                    2.600 mii lei 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 16.731mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de capital                                                  16.731 mii lei 

 Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare 

a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 
 

           Veniturile evidenţiate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 100.213 mii lei, din care: 

                - subvenţii           55.298 mii lei                                                                                                

                - venituri proprii  64.467 mii lei 

  Cheltuielile evidentiaţe în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii sunt în sumă de 106.488 mii lei, din care: 

                - subvenţii            55.298 mii lei 

                - venituri proprii  44.915 mii lei 

                - excedent 2020    6.275 mii lei 

 



 

 

Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă  a Persoanelor          7.393 mii lei 

 din care: 

 Secţiunea de funcţionare în valoare de 7.248 mii lei este repartizată astfel:                                 

 Cheltuieli de personal                                                               5.880 mii lei 

           Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii 

salariilor personalului Direcţiei Locale de Evidenţă  a Persoanelor Sector 6 pentru anul 

2021.   

 Bunuri și servicii                                                                1.340 mii lei 

             Pentru bunuri și servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităţilor, a 

furniturilor de birou, a serviciilor poștale si a altor cheltuieli de bunuri și servicii pentru 

întreţinere și funcţionare, cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activităţii 

instituţiei. 

      Alte cheltuieli                                                                                   28  mii lei 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 145 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de capital                                                                  145 mii lei  

Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare 

a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

Cap. 61.10 Direcţia Generală de Poliţie Locală                      42.600 mii lei  

din care:  

Secţiunea de funcţionare în valoare de 40.498 mii lei este repartizată astfel:   

 Cheltuieli de personal                                                  37.500 mii lei 

             Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii 

salariilor personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 pentru anul 2021.    

 Bunuri și servicii                                                    2.998 mii lei 

            Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării 

cheltuielilor reprezentând: utilităţi, carburanţi, servicii de spălatorie/vulcanizare auto, 

servicii de curăţenie, servicii de tractări auto, servicii de închiriere poligon, cheltuieli cu 

achiziţionarea de gloanţe pentru organizarea de trageri în poligon sau pentru dotarea 

poliţiștilor locali cu drept de port armă etc.    

 

              Secţiunea de dezvoltare în valoare de 2.102 mii lei este repartizată astfel: 



 

 

   Cheltuieli de capital                                                    2.102 mii lei  

  Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

               Cap. 65.10 Unităţi de învăţământ                                            27.303 mii lei 

   din care: 

   Secţiunea de funcţionare în valoare de 27.213 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                                    55 mii lei 

 Bunuri și servicii                                                       26.914 mii lei  

 Asistenţă socială                                                                              244 mii lei       

   Secţiunea de dezvoltare în valoare de 90 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de capital                                                                    90 mii lei 

   Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

     Cap. 67.10 Centrul Cultural European                                      5.239 mii lei  

   din care: 

   Secţiunea de funcţionare în valoare de 4.939 mii lei este repartizată astfel:  

 Cheltuieli de personal                                                               1.229 mii lei  

 Bunuri și servicii                                                      214 mii lei  

 Alte cheltuieli                                                                                 3.496 mii lei  

  Secţiunea de dezvoltare în valoare de 300 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de capital                                                                  300 mii lei 

 

  Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul 

educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi moderne, urmărind cu consecvenţă: 

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală; 

- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 

valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes cultural 

comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; 



 

 

- promovarea literaturii, a muzicii, artelor plastice şi a meşteşugurilor 

tradiţionale; 

- organizarea de manifestări culturale şi sportive cu rol instructiv – educativ, 

spectacole, festivaluri şi competiţii, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziţii, lansări de 

carte etc.; 

- editare de carte, publicaţii, monografii, materiale promoţionale şi informative, 

publicaţii de interes local, cu caracter cultural, tehnico-ştiinţific şi sportiv - instructiv - 

educativ; 

- pregătirea artistică a interpreţilor şi instructorilor, cultivarea şi afirmarea 

talentelor autentice, menţinerea şi ridicarea nivelului calitativ al manifestărilor 

artistice şi sportive din sector; 

- stabilirea şi promovarea de schimburi cultural - artistice în ţară şi străinătate; 

- promovarea culturii şi sportului din Sectorul 6 în circuitul cultural şi sportiv 

naţional şi internaţional, turism cultural; 

- organizarea de acţiuni culturale şi sportive cu rol instructiv - educativ în 

parteneriat şi în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii profesioniste;  

- acordarea de premii, titluri, medalii, cupe; 

- înfiinţarea unor cercuri literare și a unor ateliere de creaţie. 

PROIECTE CULTURAL - EDUCATIVE PENTRU ANUL 2021 

Se are în vedere extinderea evenimentelor cultural - educative în toate zonele 

Sectorului 6, pentru a aduce cultura mai aproape de cetăţeni. De asemenea, în 

strategia de dezvoltare a activităţilor culturale, se va ţine cont de necesitatea de a 

diversifica acţiunile pentru toate categoriile de vârstă și socio-profesionale, de 

organizarea unor manifestări de calitate și de organizarea în parteneriat a unor 

evenimente de rezonanţă, care să aducă notorietate din punct de vedere cultural. 

Centrul Cultural European Sector 6 își propune să înfiinţeze câte un centru comunitar 

în fiecare cartier al Sectorului 6. 

Proiecte suspendate din anul 2020: 

1. CityLab - Program de responsabilizare și implicare Civică  

2. Kids Club 

3. Minisong Sector 6 

4. Salt Spre Performanţă 

5. Stagiunea SalutCULTURA! 



 

 

Propuneri Proiecte 2021: 

1. TEDxUniversitatea Politehnică București - Defy the Odds  

2. ASTROFEST - Festivalul de Explorare Spaţială și Astronomie 

3. Cinema în parc 

4. Workshopuri educaţionale 

5. Festivalul de Statui Vivante - Teatrul Masca (Parcul Crângași) 

6. Dokstation (primul festival din București care îmbină cele mai populare 

două arte, filmul și muzica) 

7. Aeronautic Show (Festival anual dedicat sporturilor aeriene şi nautice) 

8. Art Flow Festival - Following Orpheus 

9. Vara Culturală (Roaba de Cultură) - cultură urbană, relaxare în aer liber, 

lectură 

10. Festival de Jazz 

11. Smart City: Competiţia Orașul Inteligent - 2030 (proiect care se va 

desfășura pe o perioadă de 12 săptămâni - unităţile de învăţământ din Sectorul 6) 

12. Educaţie prin sport (proiecte care se vor desfășura pe o perioadă de 12 

luni - unităţile de învăţământ din Sectorul 6/ parcuri/cartiere) 

13. ȘASE!ÎNVĂŢ! - program de educaţie online: educaţie nutriţională, educaţie 

financiară, stil de viaţă, educaţie ecologică, dezvoltare personală (proiect care se va 

desfășura pe o perioadă de 12 săptămâni - unităţile de învăţământ din Sectorul 6) 

14. Scrisul frumos la îndemâna elevilor, ediţia a III a (proiect care se va 

desfășura pe o perioadă de 60 de zile - ateliere educative despre caligrafie - unităţile 

de învăţământ din Sectorul 6) 

15. Parteneriate cu ONG - uri pe teme culturale comunitare 

16. Festival de Street Food 

17. Târg de Crăciun 

Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare 

a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

 

 

            Cap. 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                       2.772 mii lei 

   din care: 



 

 

   Secţiunea de funcţionare în valoare de 2.412 mii lei este repartizată astfel:  

  Bunuri și servicii                                                                                 2.412 mii lei 

   Secţiunea de dezvoltare în valoare de 360 mii lei este repartizată astfel:  

 Cheltuieli de capital                                                                                360 mii lei 

            La întocmirea bugetului din activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pentru 2021 s-a avut în vedere organizarea Centrului de Sănătate 

Multifuncţional ”Sfântul Nectarie”, dezvoltarea şi funcţionarea acestuia conform 

prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de 

calitate. 

Centrul de Sănătate Multifuncţional ”Sfântul Nectarie” oferă servicii medicale 

complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6 aflaţi într-o situaţie 

socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistenţă 

medicală. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană 

interesată putând fi tratată, cu achitarea parţială sau integrală a serviciilor medicale 

prestate. 

Acest centru de sănătate multifuncţional oferă servicii integrate medicale, 

subvenţionate sau cu plată, adecvate nevoilor specifice pacienţilor, în cadrul 

cabinetelor existente de medicină internă, cardiologie, gastro-enterologie, ORL, 

oftalmologie, chirurgie generală și ortopedie, pediatrie, ginecologie, psihiatrie, 

chirurgie cardio-vasculară, stomatologie, pneumologie, endocrinologie și medicina 

muncii, la care se adaugă servicii de laborator, recuperare medicală și kinetoterapie, 

după evaluarea medicală prealabilă de specialitate. 

 Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

            Cap. 70.10 ADMINISTRAŢIA COMERCIALĂ                          21.181  mii lei 

     din care: 

     Secţiunea de funcţionare în valoare de 21.181 mii lei este repartizată astfel:  

 Cheltuieli de personal                                                                        4.527 mii lei 

 Bunuri și servicii                                                                                16.654 mii lei 

         Bugetul pentru bunuri și servicii este repartizat pentru cheltuieli 

reprezentând: furnituri de birou, materiale de curăţenie, utilităţi, materiale și prestări 



 

 

de servicii cu caracter funcţional, alte bunuri și servicii pentru întreţinere și funcţionare 

etc. 

         Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de 

fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget. 

 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 
 

Cheltuielile totale din bugetul împrumuturilor interne sunt în sumă de 43.413 mii 

lei şi sunt repartizate astfel: 

Cap. 65.07 Învăţământ                                                                    2.802 mii lei 

Cap. 67.07 Cultură, recreere şi religie                                       40.611 mii lei  

Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

bugetul  împrumuturilor interne.  

 

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 
 

  Cheltuielile totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în sumă de 316.498 

mii lei şi sunt repartizate astfel: 

Cap.65.06 Invăţământ                                                                 176.295 mii lei                

Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                        140.203 mii lei  

Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

bugetul  împrumuturilor externe.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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