MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe
titluri, articole şi alineate pentru anul 2013 al Consiliului Local Sector 1
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Management Economic;
Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;În temeiul
Ordinanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureș ti
nr. 126/27.04.2013 privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor ș i pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2013 ;
În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a
rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
Conform adresei nr. 3995/264958/23.07.2013 a Direcției Generale de Impozite și
Taxe Locale Sector 1 cu privire la majorarea veniturilor secțiunii de dezvoltare ;
În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit. d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2013 în suma de 1.356.729,28 mii lei se diminueaza cu suma de 80.356,85
mii lei devenind 1.276.372,43 mii lei si sunt repartizate astfel :
- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 823.434,15 mii lei;
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 452.938,28 mii lei;
Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector
1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.136.248,51 mii lei, de conform anexei nr.1 şi sunt
repartizate astfel :
 Veniturile bugetului local in sumă de 1.192.412,42 mii lei se diminueaza cu suma
de 81.576,85 mii lei devenind 1.110.835,57 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform
anexei nr.1.1, astfel:
-

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 794.327,15 mii lei;
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 316.508,42 mii lei;

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii în suma de 24.192,94 mii lei se majoreaza cu suma de 1.220,00
mii lei devenind 25.412,94 mii lei conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni,
astfel:
-

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.405,94 mii lei;
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 7,00 mii lei;

Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în
sumă de 1.356.729,28 mii lei se diminueaza cu suma de 80.356,85 mii lei devenind
1.276.372,43 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează :

Bugetul local în sumă de 1.215.727,17mii lei se diminueaza cu suma
81.576,85 mii lei devenind 1.134.150,32 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform
anexei nr. 1.2, astfel :
(1)
1.134.150,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02,
rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1, din care :
-

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 794.327,15 mii lei;
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 339.823,17 mii lei;

53.475,48 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 48.848,61 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.626,87 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );
(3)
28.310,58 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din
care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.856,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 454,58 mii lei, rectificandu-se conform
anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2;);
(4) 40.951,11 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile
capitolul 55.02, din care:
- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 40.951,11 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 );
(5) 504,06 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 465,00 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei
(6) 46.351,72 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02,
din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.147,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 27.204,72 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2);
(7) 316.883,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:
- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 268.370,45 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 48.512,55 mii lei, rectificandu-se
conform
anexeinr.1.2.1.6(1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.1.1 ;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2 ;
1.2.1.6.1.2.1;1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1.2.3 ;1.2.1.6.1.3 ;1.2.1.6.1.4 ;1.2.1.6.2 );
(8) 34.967,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.604,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.363,00 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr 1.2.1.7( 1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2 ;1.2.1.7.3) ;
(9) 108.780,90 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care :
(2)

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 94.928,11 mii lei ;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.852,79 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3);
(10) 110.013,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din
care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 99.169,50 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.843,50 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5 ) ;
(11)
229.259,92 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare
Publică, din care :
-Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.653,32 mii lei;
-Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 214.606,60 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr.1.2.1.10(1.2.1.10.1 ;1.2.1.10.2;1.2.1.10.3;1.2.1.10.4;1.2.1.10.5;1.2.1.10.6;
(12) 150.105,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 150.000,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 105,00 mii lei, rectificandu-se conform
anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ;1.2.1.11.2);
(13) 13.087,45 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.334,05 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 753,40 mii lei, rectificandu-se conform
anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ;1.2.1.12.2 ;1.2.1.12.3 ) ;
(14) 1.461,10 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care:
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.461,10 mii lei, rectificandu-se
conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).
Deficitul sectiunii de dezvoltare in valoare de 23.314,75 mii lei se acopera din
excedentul anilor precedenti, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: “
Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua
sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat (…), precum si dupa achitarea platilor restante se reporteaza in exercitiul
financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finatare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, (…)”.
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii este în sumă de 29.719,00 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe
secţiuni, astfel :
(1)
29.719,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10,
rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:
(2)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.107,00 mii lei;
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 612,00 mii lei;

74,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care:
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 74,00 mii lei nerectificandu-se :

17.714 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.599,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 115,00 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.4.1.2 ( 1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.1.1 ; 1.4.1.2.1.2 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ;
1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.2.3 ; 1.4.1.2.3 ;1.4.1.2.4 );
(3)

(4)

2.550,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care:
- Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.550,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)

9.381,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10,

din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.884,00 mii lei;
- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 497,00 mii lei, rectificandu-se
conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1) .
Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.701,06 mii lei
este finanțat din excedentul anilor precedenți.
Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 605,00 mii lei este
finanțat din excedentul anilor precedenți.

Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 112.503,11
mii lei lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum
urmează:
(1) 112.503,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform
anexei nr. 1.5.1, din care :
-

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei;
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 112.503,11 mii lei;

(2) 112.503,11 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică, rectificandu-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1; 1.5.1.1.1.1).
Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 446.211,23 mii lei, conform
programului de investitii publice, din care:
- 333.096,12 mii lei – buget local ;
- 112.503,11 mii lei – suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;
- 612,00 mii lei – suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral
sau parţial din venituri proprii ;
Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1,
Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional
Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia
Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia
Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe,
precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 104
Data: 25.07.2013

