
 

                                                     
                                    

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 264/04.10.2022 

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. 2292/04.10.2022, 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 H.G. nr. 1156//2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din 
Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;       

 Ca urmare a adresei nr. 67680/23.09.2022 transmisă de Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și 
Execuției Bugetelor Locale cu privire la alocarea sectoarelor 1-6 a sumelor pentru plata 
recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor la 
nivel de sector;  

  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) 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 1.485.968,00 mii lei la 
partea de cheltuieli și în sumă de 1.439.464,01 mii lei la partea de venituri, conform Anexelor 
nr. I și nr. II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexa nr. 1, anexe care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală 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 poate fi contestată 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                                                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 H.G. nr. 1156//2022 privind repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la               
art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022, cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2022;       

 Ca urmare a adresei nr. 67680/23.09.2022 transmisă de Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteza și 
Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor Locale cu privire la alocarea sectoarelor              
1-6 a sumelor pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, 
recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor la nivel de sector; 

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 și 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 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.  2292 /04.10.2022 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri  și cheltuieli al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2022 
 

 

      În conformitate cu HG nr. 1156//2022 privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 
alin.(5) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2022;       

 Ca urmare a adresei nr. 67680/23.09.2022 transmisă de Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteza și 
Asistenţa Elaborării și Execuţiei Bugetelor Locale cu privire la alocarea sectoarelor 1-6 
a sumelor pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, 
recenzorilor șefi și coordonatorilor la nivel de sector; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;   

s-a întocmit rectificarea Bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 

6 Bucureşti pe anul 2022, astfel: 
 

BUGETUL LOCAL 
 
Veniturile  sunt în sumă de 1.439.464,01 mii lei.  
Cheltuielile sunt în sumă de 1.485.968,00 mii lei. 
Excedentul la data de 31.12.2021 este în sumă de 46.503,99 mii lei. 
 
 

I. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                 13.308 mii lei  

   din care: 

Secţiunea de funcţionare în valoare de 13.128 mii lei este repartizată astfel: 

 Fond de rezervă                                                                                   500 mii lei 

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 



 

 

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

 Alte servicii publice generale         1.363 mii lei 
 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 180 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri de capital                                                                          180 mii lei 
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”.    
     

Prin adresa nr. 44823/03.10.2022 transmisă de Institutul Naţional de Statistică-
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului București s-a înaintat situaţia sumelor 
brute de plată centralizate din rapoartele de activitate întocmite lunar de 
coordonatorul UAT și de recenzorii șefi, care si-au desfășurat activitatea potrivit 
contractelor încheiate cu UAT-ul în baza HG nr.1071/2020, cu completările și 
modificările ulterioare. 

Se impune rectificarea urgentă a bugetului local cu suma de 1.363 mii lei 
prevăzută în Anexa Hotărârii Guvernului nr.1156/2022 în vederea efectuării plăţii 
recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor șefi și 
coordonatorilor la nivel de sector pentru activitatea desfășurată. 

 
DIRECTOR GENERAL, 

Bogdan - Ionuţ CIOCÎRLAN 


