
 

 
                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 132/11.05.2022 

privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii     

administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 

 

 

 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; 
 În conformitate cu Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;                   
 Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) litera a) și b), art. 20 alin. (1) litera a) și 
c), art. 26, art. 39 alin. (4) și (6), art. 45 și art. 46 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 Bugetul local de venituri şi cheltuieli, rectificat, al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 1.439.108,00 mii lei la 
partea de cheltuieli și în sumă de 1.392.604,01 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. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică și Direcția Generală Investiții 
Publice 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                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                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  

privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 

 

 

În conformitate cu: 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;      
 O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat; 

La nivelul Sectorului 6 al Municipuiului București este necesară implementarea 
unor proiecte, acţiuni și obiective de investiţii a căror desfășurare se realizează pe o 
perioadă mai mare de un an, denumite acţiuni multianuale.  

Pentru acţiunile multianuale se înscriu distinct în buget credite de angajament 
și credite bugetare. 

Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate 
în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate, iar creditul bugetar este suma 
aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa și 
efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul 
exerciţiului bugetar și/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, 
respectiv se pot angaja, ordonanţa și efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. 

Pentru acţiunile multianuale pot fi încheiate angajamente legale în limita 
creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerciţiul bugetar curent. 

Astfel, ţinând seama de prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și b), art. 20 alin. (1) 
lit. a), art. 26, art. 39 alin. (4) și (6), art. 45 și art. 46 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 și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului 
consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 
Bucureşti pe anul 2022. 
 

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.  1354 /11.05.2022 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

În conformitate cu: 
 Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;   
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;      
ORDIN nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și 
organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat; 

Nota de fundamentare nr. 3265/11.05.2022 transmisă de Direcţia Generală 
Investiţii Publice;           
s-a întocmit rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022, având următoarea componenţă: 
a) Bugetul local  este alcătuit din venituri încasate de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 6, venituri din sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
Municipiului București, subvenţii de la alte bugete, vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, precum şi cheltuielile finanţate 
din acestea;  

b) Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 
c) Bugetul creditelor externe; 
d) Bugetul creditelor interne; 
 
Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-

teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 este în cuantum de 1.704.635,00 mii lei, 
astfel:  

-  Bugetul local în sumă de 1.439.108 mii lei, se rectifică rămânând la aceeași 

valoare;  

-  Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 
în sumă de 142.272 mii lei, nu se rectifică; 

- Bugetul creditelor externe în sumă de 96.006 mii lei, nu se rectifică. 
           -  Bugetul creditelor interne în sumă de 27.249 mii lei, nu se rectifică; 

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 



 

 

 

BUGETUL LOCAL 
 
Veniturile sunt în sumă de 1.392.604,01 mii lei.  
Cheltuielile sunt în sumă de 1.439.108,00 mii lei. 
Excedentul la data de 31.12.2021 este în sumă de 46.503,99 mii lei. 

 
 

Rectificarea bugetului local se efectuează la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 
București, Capitol bugetar 84.02 “Transporturi“ – Străzi, astfel: 

 

 

I. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 
Bugetul alocat pe Cap. 84.02. “Transporturi“ – Străzi  în  valoare de  111.272 mii lei 

se rectifică rămânând la aceeași valoare și este repartizat după cum urmează: 
 
 Cap. 84.02 Transporturi - Străzi                                               111.272 mii lei  
   din care: 

 
   Secţiunea de dezvoltare în valoare de 111.272 mii lei:   

 Cheltuieli de capital                                                                    111.272 mii lei 
 

           Rectificarea efectuată implică suplimentarea creditelor de angajament conform 
Notei de fundamentare nr. 3265/11.05.2022 transmisă de Direcţia Generală Investiţii 
Publice și anexată la buget. 

 Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 
buget. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Bogdan - Ionuţ CIOCÎRLAN 



 

 

 
 

NOTA   JUSTIFICATIVA 

 
Referitor: Contracte subsecvente de execuţie lucrări de modernizare sistem rutier 

pentru obiectivele de investitie : 

           -  Modernizare sistem rutier alei,strazi intre imobilele de locuinte perimetrul 

cuprins intre Bd.Uverturii -Sos.Virtutii-Bd.Iuliu Maniu-Str.Dezrobirii(microzona 21) 

          -     PT+Modernizare sistem rutier Drumul Osiei   

           Ţinând cont de starea  de degradare a  sistemului rutier pe str.Osiei si Microzona 

21, structura rutiera actuala este improprie traficului auto si circulatiei pietonale. 

Circulaţia autovehiculelor se desfășoară anevoios in orice anotimp, motiv pentru care  

se primesc tot mai multe sesizări si reclamaţii cu privire la starea precară a 

carosabilului și posibilitatea foarte mare de producere a accidentelor . 

      Avand in vedere ca exista indicatori tehnico-economici aprobabţi pentru 

obiectivele de investitii  PT+Modernizare sistem rutier Drumul Osiei ,inclusiv 

consultanta si cote ISC  prin HCL nr 74 din 29.03.2022  si  Modernizare sistem rutier 

alei,strazi intre imobilele de locuinte perimetrul cuprins intre Bd.Uverturii -Sos.Virtutii-

Bd.Iuliu Maniu-Str.Dezrobirii(microzona 21) ,inclusiv consultanta si cote ISC prin HCL 

nr.75/29.03.2022 

Având in vedere ca Acordul -Cadru de proiectare si executie cu 4 loturi atribuit 

de PS6 din data 04.11.2021 a fost blocat de solicitarile de actualizari al operatorilor 

economici castigatori timp de 6 luni, blocand demersurile de modernizare ale 

obiectivelor de investitii asumate de primaria si Consiliul Local  Sector 6 prin indicatorii 

aprobati. 

Avand in vedere solutionarea situatiei cauzate de cresterile preturilor 

materialelor de constructii prin OUG nr 47/2022 , si deblocarea situatiei juridice  legata 

de semnarea acordului cadru cu operatorii castigatori. 

Avand in vedere ca bugetul Sectorului 6 nu prevede sumele necesare pentru 

angajarea fondurilor aferente contractelor subsecvente care trebuie semnate cu 

operatorii economici parte a acordului cadru, din cauza blocajelor sus-amintite. 

Este imperativa demararea cat mai curand posibil a lucrarilor de investitii in 

infrastructura rutiera a Sectorului 6 prin semnarea de contracte subsecvcente pentru 

obiectivele sus-mentionate (PT+Modernizare sistem rutier Drumul Osiei ,inclusiv 

consultanta si cote ISC   si  Modernizare sistem rutier alei,strazi intre imobilele de 

locuinte perimetrul cuprins intre Bd.Uverturii -Sos.Virtutii-Bd.Iuliu Maniu-Str.Dezrobirii 

-microzona 21 ,inclusiv consultanta si cote ISC), dar si a altora care se afla in asteptare.  

 



 

 

Urmare a celor  mai sus mentionate si perioada propice pentru realizarea 

lucrarilor de modernizare sistem rutier  se impune suplimentarea creditelor de 

angajament pe urmatoarele obiective de investitii astfel: 

 

    - Modernizare sistem rutier alei,strazi intre imobilele de locuinte 

 perimetrul cuprins intre Bd.Uverturii –Sos.Virtutii -Bd.Iuliu Maniu - Str.Dezrobirii 

(microzona 21) ,inclusiv consultanta si cote ISC                            -  55.982.000 lei cu TVA                                          

     - PT+Modernizare sistem rutier Drumul Osiei,  

    inclusiv consultanta si cote ISC                                                      - 23.158.000 lei cu TVA 

                                                                

 

 

 
  

Director General 

Marius Marin Petrescu 

 

 

Director Executiv           Director General Adjunct  
Iulian Gheorghe Lucian Constantin Covrig 

 
 
 
 
 

Sef Serviciu Monitorizare Contracte 
                                                                                                           Lucian Iscoviciu 
 
 
 

 

 
                              

SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0372 463 382 

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

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


