
 
                                     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 667/27.12.2021 

privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

 
 

   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 nr. ........... și nr. ............. ale Consiliului Local 
al Sectorului 6; 
           Luând în considerare prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
       În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi 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 utilizarea sumei de 46.503.986,72 lei, din excedentul bugetului local al 
anilor precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare de la nivelul 
subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Economică 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. 3. 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 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  

 

         Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se impune 

introducerea pe circuitul deliberativ a unei hotărâri de consiliu pentru utilizarea 

sumei de 46.503.986,72  lei din excedentul anului 2021, pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local, la nivelul subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sectorul 6. 

 

 

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. 6/04.01.2022  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 

 
Bugetul de venituri și cheltuieli este structurat pe două secţiuni: secţiunea de 

funcţionare și secţiunea de dezvoltare. La sfârșitul exerciţiului bugetar, secţiunile de 

funcţionare și/sau dezvoltare pot înregistra excedent sau deficit în funcţie de operaţiunile 

efectuate. Deficitul secţiunilor poate fi acoperit definitiv din excedentul anilor precedenţi, 

conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

La data de 31.12.2020, excedentul anilor precedenţi la nivelul subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 6 a fost în valoare de 28.028.288,87 lei, excedent care, în 

cursul anului 2021 a fost utilizat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii, conform 

H.C.L.S. 6 nr. 2/07.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru 

finantarea obiectivelor de investiti. 

În conformitate cu Cap. V art. 5.15 și 5.16.3 lit b) din O.M.F.P. nr. 1536/15.12.2021 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2021, excedentul anilor precedenţi a fost reîntregit cu sumele repartizate din 

acesta în anul 2021. Ulterior acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, a 

rezultat suma de 46.503.986,72  lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi la data de 

31.12.2021. 

   Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 

aprobare Consiliului Local Sector 6, utilizarea  excedentului anilor precedenţi la data de 

31.12.2021 în suma de 46.503.986,72   lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local,  la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale  sector 6. 
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