ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 236/12.09.2022
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 Generale Economice nr. 2206/12.09.2022, 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, rectificată;
Ca urmare a adreselor:
- nr. 51551/24.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
prin care ni se comunică Decizia nr. 1192/24.08.2022 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 cel confesional,
acreditate, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și prin
O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- nr. 52040/26.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
prin care ni se comunică Decizia nr. 1216/26.08.2022 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
sectoarelor și municipiului București, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe
anul 2022 și prin O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- nr. 63228/02.09.2022 cu privire la repartizarea pe trimestre a influențelor la sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2022, precum și repartizarea pe trimestre actualizată la nivelul
anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,
municipiilor, sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru finanțarea învățământului
particular sau confesional, acreditate;
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, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 166 alin. (2) litera d), art. 196
alin. (1) litera 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 rectificat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 1.484.605,00 mii lei la
partea de cheltuieli și în sumă de 1.438.101,01 mii lei la partea de venituri, conform
Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul rectificat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6
Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 156.067,00 mii lei la partea de cheltuieli și în sumă de
145.999,00 mii lei la partea de venituri, conform Anexelor nr. III și IV ce cuprind Formularul
11/02 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor interne al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 177.249 mii lei atât la partea
de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/04 cu
Anexa 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 80 mii lei atât la partea de
venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr. VI și VII ce cuprind Formularul
11/05 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală
Investiții Publice, 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 poate fi contestată 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

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

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al
subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022
În conformitate cu Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, rectificată;
Ca urmare a adreselor:
- nr. 51551/24.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor Locale
prin care ni se comunică Decizia nr. 1192/24.08.2022 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 cel confesional,
acreditate, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și prin
O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- nr. 52040/26.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor Locale
prin care ni se comunică Decizia nr. 1216/26.08.2022 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
sectoarelor și municipiului București, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe
anul 2022 și prin O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- nr. 63228/02.09.2022 cu privire la repartizarea pe trimestre a influenţelor la sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2022, precum și repartizarea pe trimestre actualizată la nivelul
anului 2022 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,
municipiilor, sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru finanţarea
învăţământului particular sau confesional, acreditate;
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. (1) litera a) și b), art. 20 alin. (1) litera a),
art. 26, art. 39 alin. (4) și (6), art. 45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 166 alin. (2) litera d), 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 rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022.
PRIMAR,
Ciprian Ciucu

DIRECȚIA GENERALĂ 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

Nr. 2206 /12.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al
subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2022

În conformitate cu Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, rectificată;
Ca urmare a adreselor:
- nr. 51551/24.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
a Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor
Locale prin care ni se comunică Decizia nr. 1192/24.08.2022 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 cel confesional, acreditate, alocate prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de
stat pe anul 2022 și prin OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2022,
- nr. 52040/26.08.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
a Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor
Locale prin care ni se comunică Decizia nr. 1216/26.08.2022 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 sectoarelor și municipiului București, alocate prin Legea nr.
317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și prin OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2022,
- nr. 63228/02.09.2022 cu privire la repartizarea pe trimestre a influenţelor la
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin OG nr. 19/2022 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, precum și repartizarea pe trimestre
actualizată la nivelul anului 2022 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București,
respectiv pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional, acreditate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
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 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;
e) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativteritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 este în cuantum de 1.947.667,00 mii lei,
astfel:
- Bugetul local în sumă de 1.484.605 mii lei;
- Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local
în sumă de 156.067 mii lei;
- Bugetul creditelor externe în sumă de 129.666 mii lei, nu se rectifică;
- Bugetul creditelor interne în sumă de 177.249 mii lei;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 80 mii lei.
BUGETUL LOCAL
Veniturile sunt în sumă de 1.438.101,01 mii lei.
Cheltuielile sunt în sumă de 1.484.605,00 mii lei.
Excedentul la data de 31.12.2021 este în sumă de 46.503,99 mii lei.
Cheltuielile bugetului local repartizate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea
de dezvoltare au următoarea componenţă:

I. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Cap. 51.02 Sectorul 6 al Municipiului București

89.517 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 65.562 mii lei este repartizată astfel:
 Cheltuieli de personal
38.388 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate în conformitate cu Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, OUG nr. 57/2019

privind Codul administrativ, actualizat, OUG nr. 131/2017 privind modificarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art. VI
din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, H.C.L.S.6 nr.
250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienţilor pentru funcţiile
publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”,
utilizate în cadrul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6, HG
nr.1071/04.10.2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată.
Bunuri și servicii
22.855 mii lei
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în cuantum de 22.855 mii lei asigurându-se
cheltuieli reprezentând: carburanţi, utilităţi (încălzit, iluminat, forţă motrică, apă, canal,
salubritate), servicii de telefonie, poştă, TV, internet, mentenanţă soft, copiatoare,
imprimante, reparaţii curente, alte bunuri și servicii pentru întreţinere și funcţionare,
chirii, obiecte de inventar, bugetare participativă etc.

Transferuri curente (transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau
100 mii lei
asociere)

Alte transferuri
600 mii lei

Alte cheltuieli
3.870 mii lei

Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent -251 mii lei


Secţiunea de dezvoltare în valoare de 23.955 mii lei este repartizată astfel:

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
9.308 mii lei

Transferuri curente (transferuri de capital acordate in baza contractelor de
parteneriat sau asociere)
30 mii lei

Cheltuieli de capital
14.617 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la buget.

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale

11.945 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 11.765 mii lei este repartizată astfel:
Fond de rezervă
500 mii lei

Transferuri curente
11.265 mii lei
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”


Secţiunea de dezvoltare în valoare de 180 mii lei este repartizată astfel:
Transferuri de capital
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”.


Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică

180 mii lei

35.001 mii lei

Cap.60.02 Apărare naţională

500 mii lei

Bunuri și servicii

500 mii lei



Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională

53.758 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 50.397 mii lei este repartizată astfel:
Bunuri și servicii
200 mii lei

Transferuri curente
50.197 mii lei
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”.


Secţiunea de dezvoltare în valoare de 3.361 mii lei este repartizată astfel:
Transferuri de capital
3.361 mii lei
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală”


Cap. 65.02 Învăţământ

65.673 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 7.766 mii lei este repartizată astfel:


Asistenţă socială

7.766 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 57.907 mii lei este repartizată astfel:
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 48.144 mii lei

Cheltuieli de capital
9.763 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la
buget.


Cap. 66.02 Sănătate

6.536 mii lei

din care:
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 6.536 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
6.536 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la buget.


Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie

14.119 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 5.850 mii lei este repartizată astfel:
Transferuri curente
3.850 mii lei
pentru finanţarea activităţii “Centrului Cultural European Sector 6”.




Alte cheltuieli

2.000 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 8.269 mii lei este repartizată astfel:
Cheltuieli de capital
8.269 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la


buget.

Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

179.509 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 67.000 mii lei este repartizată astfel:


Operaţiuni financiare

67.000 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 112.509 mii lei este repartizată astfel:

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
215 mii lei

Cheltuieli de capital
95.679 mii lei

Transferuri de capital pentru finanţarea
activităţii “Administraţiei Comerciale Sector 6”
16.615 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la
buget.

Cap. 74.02 Protecţia mediului

109.120 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 97.500 mii lei este repartizată astfel:

Bunuri și servicii
90.752 mii lei

Acţiuni de ecologizare
4.500 mii lei

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării serviciilor
de salubrizare urbană la nivelul sectorului 6.
 Transferuri curente pentru finanţarea
2.995 mii lei
activităţii “Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6”


Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent - 747 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 11.620 mii lei este repartizată astfel:

Transferuri de capital pentru finanţarea
7.700 mii lei
activităţii “Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6”

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de
408 mii lei
dezvoltare intercomunitară

Cheltuieli de capital
3.512 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la
buget.

Cap. 84.02 Transporturi - Străzi
din care:

131. 649 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 131.649 mii lei este repartizată astfel:
 Cheltuieli de capital
131.713 mii lei
 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent
-64 mii lei
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la
buget.

II. ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6
Cap. 51.02 Administraţia Şcolilor

107.659 mii lei

nu se rectifică:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 50.124 mii lei este repartizată astfel:
 Cheltuieli de personal
5.517 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii
drepturilor salariale aferente personalului Administraţiei Școlilor Sector 6 pentru anul
2022.

Bunuri și servicii
44.612 mii lei

Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent
-5 mii lei

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate în vederea asigurării
funcţionării instituţiei pentru anul 2022, precum si pentru efectuarea reparaţiilor
curente pentru clădirile unităţilor de învăţământ.
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 57.535 mii lei este repartizată astfel:

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 50.000 mii lei
Cheltuielile cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în sumă
totală de 50.000 mii lei au fost repartizate în vederea derularii Proiectelor cu
finantare din fonduri externe, Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) - Axa 10 –POR - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,
prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie și formare.
Administraţia Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Sectorul 6 al Municipiului
București implementează proiectele pentru un număr de 6 unităţi de învăţământ:
1.”Modernizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, în
valoare de 7.500 mii lei;
2.”Modernizarea unităţii de învăţământ Colegiul Economic Costin C Kiriţescu”,
în valoare de 10.500 mii lei;
3.”Modernizarea unităţii de învăţământ Școala Gimnazială Calinic de la
Cernica (fosta Scoală Gimnazială nr 164)”, în valoare de 10.000 mii lei;
4.”Modernizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, în
valoare de 10.000 mii lei;
5.”Modernizarea unităţii de învăţământ Școala Profesională Specială pentru
Deficienţi de Auz Sfânta Maria”, în valoare de 4.800 mii lei;
6.”Modernizarea unităţii de învăţământ Școala Gimnazială Specială
Constantin Păunescu”, în valoare de 7.200 mii lei.
Cheltuieli de capital
7.535 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

28.230 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 26.648 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
18.548 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii
drepturilor salariale aferente personalului Direcţiei Generale de Impozite și Taxe locale
Sector 6 pentru anul 2022.

Bunuri și servicii
8.414 mii lei
Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate având în vedere asigurarea
funcţionării instituţiei pentru anul 2022, avându-se 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 -500 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 1.582 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
1.582 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

164.622 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 156.740 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
10.783 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate având în vedere execuţia
bugetară a anului precedent, asigurându-se plata drepturilor salariale aferente
angajaţilor potrivit HCLS 6 nr. 2/12.02.2008, precum și plata cu ora pentru cadrele
didactice care prestează diverse activităţi în cadrul programelor/proiectelor, conform
hotărârilor autorităţii deliberative.

Bunuri și servicii
82.909 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, reparaţii instalaţii electrice, sanitare, pardoseli, acoperiș, lucrări
de igienizare, dezinsecţie și dezinfecţie, încărcarea stingătoarelor, măsurători PRAM,
verificare echipamente ISCIR, fișe instruire SSM și ISU, mentenanţă centrale termice,
achiziţie mobilier pentru grădiniţe, mobilier școlar și accesorii de mobilier, hrană,
medicamente și materiale sanitare, cărţi, publicaţii și alte materiale documentare, chirii
etc.

Transferuri învăţământ particular
30.039 mii lei




Asistenţă socială
Alte cheltuieli (burse)

5.755 mii lei
27.254 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 7.882 mii lei este repartizată astfel:

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
61 mii lei

Cheltuieli de capital
7.821 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

283.393 mii lei,

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 258.391 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
131.070 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate având în vedere sumele necesare
pentru plata drepturilor salariale ale personalului, precum și pentru acordarea
transelor corespunzatoare din valoarea titlurilor executorii aferente sentintele civile
definitive in conformitate cu art. VI din OUG 130/2021.

Bunuri și servicii
42.410 mii lei
Bugetul pentru bunuri și servicii a fost estimat astfel încât să asigure funcţionarea în
condiţii normale a instituţiei, astfel: utilitati, materiale pentru curăţenie, carburanti si
lubrifianti, 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
5.200 mii lei
Asistenţă socială
81.305 mii lei
Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent-1.594 mii lei

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 25.002 mii lei este repartizată astfel:

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 13.595 mii lei

Cheltuieli de capital
11.407 mii lei

Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de
fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

VI. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U.

203.374 mii lei

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 146.787 mii lei este repartizată astfel:
 Cheltuieli de personal
28.744 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii
drepturilor salariale aferente personalului Administraţiei Domeniului Public și
Dezvoltare Urbană Sector 6 pentru anul 2022.
 Bunuri și servicii
104.493 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
8.200 mii lei
 Alte cheltuieli
350 mii lei
 Operaţiuni financiare
5.000 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 56.587 mii lei este repartizată astfel:
 Cheltuieli de capital
56.587 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 145.999 mii lei, din care:
- subvenţii
96.163 mii lei
- venituri proprii 49.836 mii lei

Cheltuielile evidentiaţe în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii sunt în sumă de 156.067 mii lei, din care:
- subvenţii
96.163 mii lei
- venituri proprii 59.904 mii lei
Excedentul la data de 31.12.2021 este în sumă de 10.068 mii lei.

Cap. 54.10 Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

11.745 mii lei,

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 11.565 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
9.860 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru plata drepturilor salariale
aferente personalului Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 pentru anul
2022.

Bunuri și servicii
1.673 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
32 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 180 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
180 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

53.768 mii lei,

din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 50.407 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
46.148 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plăţii salariilor
personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 pentru anul 2022.

Bunuri și servicii
4.259 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, achiziţionare uniforme,mentenanţă soft, hard,
monitorizare video, cheltuieli privind protectia muncii etc.

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 3.361 mii lei este repartizată
astfel:
Cheltuieli de capital
3.361 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
nu se rectifică:

29.824 mii lei,

Secţiunea de funcţionare în valoare de 29.440 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
55 mii lei

Bunuri și servicii
29.063 mii lei

Asistenţă socială
322 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 384 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
384 mii lei
Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.
Cap. 67.10 Centrul Cultural European
3.850 mii lei,
nu se rectifică:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 3.850 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
1.604 mii lei

Bunuri și servicii
245 mii lei

Alte cheltuieli
2.001 mii lei
Centrul Cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul
educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi moderne.
Având în vedere contextul pandemic în care administraţia publică locală își
desfășoară activitatea, Centrul Cultural European Sector 6 pune la punct o strategie de
reactualizare a evenimentelor așteptate de publicul numeros, precum și desfășurarea
în mediul online a unor evenimente a căror activitate se pretează acestui aspect.
În acest sens, instituţia va rămâne prezentă ca până acum în tabloul
evenimentelor bucureștene. Unele se vor desfășura online, acolo unde proiectul va fi
posibil online, altele vor avea loc ca până în prezent, diferenţa fiind făcută doar de noile
reguli sanitare: purtarea măștii, distanţare fizică și igienă.

Cap. 68.10 Asigurari și Asistenţă Socială
5.991 mii lei,
din care:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 4.995 mii lei este repartizată astfel:

Bunuri și servicii
4.995 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 996 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
996 mii lei
La întocmirea bugetului din activităţi finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pentru 2022 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
din care:

40.189 mii lei,

Secţiunea de funcţionare în valoare de 23.574 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
7.773 mii lei

Bunuri și servicii
14.101 mii lei

Alte cheltuieli
1.700 mii lei
Bugetul pentru bunuri și servicii este repartizat pentru cheltuieli reprezentând:
furnituri de birou, materiale de curăţenie, utilităţi, reparaţii curente, materiale și

prestări de servicii cu caracter funcţional, alte bunuri și servicii pentru întreţinere și
funcţionare, obiecte de inventar etc.
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 16.615 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
16.615 mii lei
Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de
fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.
Cap. 74.10 Administraţia Serviciului Public
10.700 mii lei
de Salubrizare Sector 6, nu se rectifică:
Secţiunea de funcţionare în valoare de 3.000 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de personal
2.000 mii lei

Bunuri și servicii
1.000 mii lei
Bugetul pentru bunuri și servicii este repartizat pentru cheltuieli reprezentând:
furnituri de birou, poștă, telecomunicaţii, radio, tv, internet, materiale și prestări de
servicii cu caracter funcţional, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, obiecte de inventar
etc.
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 7.700 mii lei este repartizată astfel:

Cheltuieli de capital
7.700 mii lei
Lista investiţiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.
BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
Cheltuielile totale din bugetul împrumuturilor externe în sumă de 129.666 mii
lei nu se rectifică și sunt repartizate astfel:
Cap.65.06 Invăţământ
127.140 mii lei
Cap.70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
2.526 mii lei
Creditele bugetare aferente Cap. 65.06 Invăţământ au fost alocate ca urmare a
Hotărârii CAÎL nr. 7070/04.03.2022 potrivit careia, în anul 2022 sunt aprobate trageri
din finanţarea rambursabilă contractată de la Banca Europeană de Investiţii în anul
2019.
BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
Cheltuielile totale din bugetul împrumuturilor interne în sumă de 177.249 mii lei
sunt repartizate pentru:
Cap. 67.07 Cultură, recreere şi religie
27.249 mii lei
Cap. 70.07 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică
150.000 mii lei

Creditele bugetare aferente Cap. bugetar 70.07 - Locuinţe, servicii și dezvoltare
publică se alocă în conformitate cu HCLS 6 nr. 183/2022 și Hotărârea CAÎL nr.
7209/16.08.2022.
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la
bugetul împrumuturilor interne.

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Veniturile evidenţiate în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt în
sumă de 80 mii lei și reprezintă prefinanţare – Mecanismele financiare Spaţiul
Economic European și Norvegian 2014-2021.
Cheltuielile în sumă de 80 mii lei sunt repartizate pentru:
Cap. 68.08 Asistenţă socială pentru familie și copii
80 mii lei
Suma de 80 mii lei este necesară pentru derularea proiectului Cooperare
interinstituţională și advocacy pentru protecţia copiilor victime ale abuzului sexual
și violenţei – proiect finanţat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- Active
Citizens Fund Romania și se desfășoară în parteneriat cu Fundaţia ,,Salvaţi Copiii”.

DIRECTOR GENERAL,
Bogdan - Ionuţ CIOCÎRLAN

