
 

                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 291/02.11.2022 

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. 50117/02.11.2022, 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;        
   În temeiul prevederilor 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; 

Conform Ordinului Ministrului Educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările 
și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 
stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse 
de ajutor social; 
      Ca urmare a H.C.L. S 6 nr. 276/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului 
burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6 al 
Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023; 

    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 rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 în sumă de 1.500.399,00 mii lei la 
partea de cheltuieli și în sumă de 1.453.895,01 mii lei la partea de venituri, conform                  
Anexelor nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art. 2. (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. 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 
 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

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; 

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; 

      Conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de 

burse de studiu şi de burse de ajutor social; 

          Ca urmare a H.C.L. S. 6 nr. 276/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și 

numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unităţile de învăţământ preuniversitar 

din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023; 

  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, actualizat, 

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. 50117/02.11.2022 
 

                  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;   

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;   

Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de 
burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social; 

Având în vedere HCLS 6 nr. 276/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și 
numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023, 
se impune de urgenţă rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2022 în vederea 
alocării fondurilor bugetare necesare. 

Astfel, 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. 

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 



 

 

Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-
teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022 este în cuantum de 1.959.315,00 mii lei, 
astfel:  

-  Bugetul local în sumă de 1.500.399 mii lei;  
-  Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 

în sumă de 149.698 mii lei, nu se rectifică; 
- Bugetul creditelor externe în sumă de 129.666 mii lei, nu se rectifică; 

            -  Bugetul creditelor interne în sumă de  177.249 mii lei, nu se rectifică; 

            - Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.303 mii lei, nu se 

rectifică. 
 

BUGETUL LOCAL 
 
Veniturile  sunt în sumă de 1.453.895,01 mii lei.  
Cheltuielile sunt în sumă de 1.500.399,00 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        101.671 mii lei                     
   din care: 

         Secţiunea de funcţionare în valoare de 66.162 mii lei este repartizată astfel: 
  Cheltuieli de personal                                            36.493,50 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                                                            26.355 mii lei 
 Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate pentru asigurarea 

achiziţiilor privind: furnituri de birou, materiale de curăţenie, 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     

asociere)                                                                               100 mii lei  
 Alte transferuri                                                                                   600 mii lei  
 Alte cheltuieli                                                             2.870 mii lei 
 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent-256,50 mii 

lei 
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 35.509 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri  curente (transferuri de capital acordate in baza contractelor de 

parteneriat sau asociere)                                                          30 mii lei      
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile       9.308 mii lei                      
 Cheltuieli de capital                                                                26.171 mii lei 

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

 
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                 13.308 mii lei  
   nu se rectifică: 
Secţiunea de funcţionare în valoare de 13.128 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal – recensamânt 2022                 1.363 mii lei 
 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                                                                          180 mii lei 
pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor”.    

Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică                         45.001 mii lei     
nu se rectifică 
Cap.60.02 Apărare naţională                                                          500 mii lei 
nu se rectifică 

 Bunuri și servicii                                                                                500 mii lei 



 

 

 Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională                53.758 mii lei  
 nu se rectifică: 
 Secţiunea de funcţionare în valoare de 50.385 mii lei este repartizată astfel: 

 Bunuri și servicii                                                                                  200 mii lei 
 Transferuri curente                                                                        50.188 mii lei 

 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală” 
 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent  - 3 mii lei 

Secţiunea de dezvoltare în valoare de 3.373 mii lei este repartizată astfel: 

 Transferuri de capital                                                                       3.373 mii lei 
 pentru finanţarea activităţii “Direcţiei Generale de Poliţie Locală” 

 

Cap. 65.02 Învăţământ                                                            61.448 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 53.682 mii lei este repartizată astfel: 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile    48.144 mii lei                      
 Cheltuieli de capital                                                                         5.538 mii lei 

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

 
Cap. 66.02 Sănătate                                                                          6.595 mii lei 
nu se rectifică: 
Secţiunea de dezvoltare în valoare de 6.595 mii lei este repartizată astfel:    
                                                                              

 Cheltuieli de capital                                                                        6.595 mii lei 
Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 
 
Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie                                          8.747 mii lei  
  nu se rectifică: 
 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 2.897 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de capital                                                                        2.897 mii lei 
   Obiectivele de investiţii sunt detaliate în lista investiţiilor publice anexată la 

buget. 
 
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică             185.925 mii lei 
nu se rectifică:   

    Secţiunea de funcţionare în valoare de 69.300 mii lei este repartizată astfel: 

 Operaţiuni financiare                                                                     69.300 mii lei 
 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 116.625 mii lei este repartizată astfel:   
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile          215 mii lei 
 Cheltuieli de capital                                                                      101.513 mii lei  
 Transferuri de capital  pentru  finanţarea activităţii “Administraţiei     
          Comerciale Sector 6”                                                       14.897 mii lei                      

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

Cap. 74.02 Protecţia mediului                                        97.186 mii lei 
  nu se rectifică: 

          Secţiunea de funcţionare în valoare de 95.005 mii lei este repartizată astfel: 
 Bunuri și servicii                                                                            90.752 mii lei 
 Stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate      2.000 mii lei 

  Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării serviciilor 
de salubrizare urbană la nivelul sectorului 6. 

 Transferuri curente pentru finanţaţarea activităţii “Administraţiei 
Serviciului Public de Salubrizare Sector 6”                                 3.000 mii lei 

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

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 2.181 mii lei este repartizată astfel:   
 Transferuri de capital  pentru  finanţarea                                      400 mii lei 
          activităţii “Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6”  
 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare  
          intercomunitară                     408 mii lei   
 Cheltuieli de capital                                                                          1.373 mii lei  



 

 

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

 
 Cap. 84.02 Transporturi - Străzi                                              129.058 mii lei  
   din care: 
   Secţiunea de dezvoltare în valoare de 129.058 mii lei este repartizată astfel:   

 Cheltuieli de capital                                                                    129.122 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          107.386 mii lei  

 din care: 
     Secţiunea de funcţionare în valoare de 51.298 mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de personal                                                    4.417 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                                                             47.026 mii lei 
 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent  -145 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 56.088 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                                                                        6.088 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  
 nu se rectifică:  
  Secţiunea de funcţionare în valoare de 26.648 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                            18.398 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                                                                8.564 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                                                              170.395 mii lei  
     din care: 
    Secţiunea de funcţionare în valoare de 161.148 mii lei este repartizată astfel: 

 Cheltuieli de personal                                                  10.775 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                                                                        82.183 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                                                                                  5.897 mii lei 
 Alte cheltuieli (burse)                                                            32.254 mii lei 
 

     Secţiunea de dezvoltare în valoare de 9.247 mii lei este repartizată astfel:  
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile           70 mii lei 
 Cheltuieli de capital                                                    9.177 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                                                                                 282.917 mii lei, 
nu se rectifică: 
     Secţiunea de funcţionare în valoare de 258.074 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                                                                       42.267 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             5.026 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 24.843 mii lei este repartizată astfel:  
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile    12.919 mii lei                      
 Cheltuieli de capital                                                            11.924 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.                               208.274 mii lei  
nu se rectifică: 
 Secţiunea de funcţionare în valoare de 153.285 mii lei este repartizată astfel: 

  Cheltuieli de personal                                               28.568 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                                                                    108.257 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                                                                                         10.800 mii lei 
  Alte cheltuieli                                                                                    360 mii lei 
  Operaţiuni financiare                                                                    5.300 mii lei 
 

 Secţiunea de dezvoltare în valoare de 54.989 mii lei este repartizată astfel: 
  Cheltuieli de capital                                                  54.989 mii lei 

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

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Bogdan - Ionuţ CIOCÎRLAN 


