MUNICIPIULăăBUCUREŞTIăă
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe
titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Direc ia Management Economic;
Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 19 şi 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finan ele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
inând seama de prevederile Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015,
modificată prin Ordonanța Guvernului României nr. 20/2015;
În temeiul Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru
aprobarea Programului na ional privind sprijinirea construirii de locuin e proprietate personal,
cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Ordonan a de Urgen ă a Guvernului României nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului bugetar în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și
pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin Ordonan a de Urgen ă a Guvernului
României nr. 27/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform Ordinului Ministrului Finan telor Publice nr. 720/2014 de aprobare a
normelor metodologice privind execu ia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institu iilor
publice autonome, institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii şi
activită ilor finan ate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne,
bugetelor creditelor externe, bugetelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi
bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institu iile publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finan are a acestora, completat şi modificat prin Ordinul
Minustrului Finan telor Publice nr. 271/2015;
În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a
rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerci iului bugetar;
Conform adresei nr. 375380/21.10.2015 transmisă de către Direc ia Generală de
Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost
avute in vedere încasările la data de 21.10.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ;

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 administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTEă:
Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului
Bucureştiăpeăanulă2015 este în sum de 1.400.498,34 mii lei şi este repartizat astfel:
-

SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 944.908,78 mii lei;
SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 455.589,56 mii lei.

Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector
1 al Municipiului Bucureşti în sumă de 1.354.194,34 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt
repartizate astfel:
 Veniturile bugetului local în sumă de 1.163.912,74 mii lei se majorează cu 17,41
mii lei devenind 1.163.930,15 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1. si 1.1.2), astfel:
-

SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 915.325,70 mii lei;
SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 248.604,45 mii lei.

 Veniturile bugetului institu iilor publice şi activită ilor finan ate integral sau par ial
din venituri proprii sunt în sumă de 26.368,13 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1) și
sunt repartizate pe sec iuni, astfel:
-

SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 25.403,68 mii lei;
SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 964,45 mii lei.

Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în
sumă de 1.400.498,34 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează:

Bugetul local pe anul 2015 în sumă de 1.206.017,34 mii lei se majorează cu
17,41 mii lei devenind 1.206.034,75 mii lei şi este structurat pe sec iuni, conform anexei nr.
1.2, astfel:
(1) 1.206.034,75 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform
anexei nr. 1.2.1, din care:
- SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 915.325,70 mii lei;
- SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290.709,05 mii lei.
72.854,70 mii lei pentru Autorită i Executive capitolul 51.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 56.920,52 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 15.934,18 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);
(2)

(3)

24.298,70 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din

care:

- Sec iunea de func ionare este în sumă de 23.641,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 657,70 mii lei, rectificându-se conform
anexei nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);
(4) 27.800,00 mii lei pentru Tranzac ii privind Datoria Publică şi Împrumuturile
capitolul 55.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în valoare de 27.800,00 mii lei, nerectificânduse;
(5)

722,00 mii lei pentru Apărare Na ională capitolul 60.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în valoare de 625,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 97,00 mii lei, nerectificându-se;

(6)
din care:

33.439,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguran ă Na ională capitolul 61.02,

- Sec iunea de func ionare este în sumă de 20.439,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 13.000,00 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);
(7) 396.319,00 mii lei pentru Învă ământ capitolul 65.02, din care:
- Sectiunea de func ionare este în sumă de 342.973,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 53.346,00 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2;
1.2.1.4.1.2.1; 1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2);
(8) 52.936,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 15.786,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 37.150,00 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);
(9) 131.727,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 108.413,74 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 23.313,42 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2);
(10)
care:

122.498,35 mii lei pentru Asigurări şi Asisten ă Socială capitolul 68.02, din

- Sec iunea de func ionare este în sumă de 115.498,35 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 7.000,00 mii lei, rectificându-se conform
anexei nr.1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5);
(11) 158.641,44 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuin e, Servicii şi Dezvoltare Publică,
din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 34.141,37 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă 124.500,07 mii lei, rectificându-se conform
anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3);
(12) 165.140,97 mii lei pentru Protec ia Mediului capitolul 74.02, din care:

- Sec iunea de func ionare este în sumă de 154.544,13 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 10.596,84 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2);
(13) 20,00 mii lei pentru Combustibili si energie capitolul 81.02, din care :
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 0,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 20,00 mii lei, nerectificându-se ;
(14) 17.637,43 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 14.543,59 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 3.093,84 mii lei, rectificându-se conform
anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1);
(15) 2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifunc ionale 87.02, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 0,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nerectificându-se.
Deficitul sec iunii de dezvoltare în valoare de 42.104,60 mii lei se acoperă din
excedentul anilor preceden i, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr.
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerci iului bugetar, pe cele două
sec iuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plă ilor restante se reportează în exerci iul
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorită ilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de fina are a cheltuielilor sec iunii de dezvoltare, (…)”;
Bugetul institu iiloră publiceă şiă activit iloră finan ate integral sau par ial din
venituri proprii pe anul 2015 în sumă de 30.567,53 mii lei se rectifica ramanand la aceeasi
valoare, conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe sec iuni astfel:
(1)

30.567,53 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

- SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 29.583,08 mii lei;
- SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 984,45 mii lei,
rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1;
(2)

17.049,53 mii lei pentru Învă ământ capitolul 65.10, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 16.565,08 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 484,45 mii lei, nerectificându-se ;

(3)

2.850,00 mii lei pentru Asigurări şi asisten ă socială capitolul 68.10, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă 2.850,00 mii lei, nerectificandu-se ;

(4)
10.668,00 mii lei pentru Locuin e, servicii şi dezvoltare publică capitolul
70.10, din care:
- Sec iunea de func ionare este în sumă de 10.168,00 mii lei;
- Sec iunea de dezvoltare este în sumă de 500,00 mii lei, rectificându-se
conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1).

Deficitul sec iunilor de func ionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2015 în valoare
totală de 4.199,40 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr.
720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execu ia bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale institu iilor publice autonome, institu iilor publice finan ate integral sau par ial
din venituri proprii şi activită ilor finan ate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile,
bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de
institu iile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finan are a acestora, completat şi
modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:
 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014,
excedentul anilor preceden i în valoare de 2.839,40 mii lei este utilizat pentru
efectuarea de cheltuieli în anul curent;
 Pentru Cap. 68.10 Asigurări şi asistenţă socială - Direc ia Generală de Asisten ă
Socială şi Protec ie a Copilului, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014,
excedentul anilor preceden i în valoare de 600,00 mii lei este utilizat pentru
efectuarea de cheltuieli în anul curent;
 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administra ia Pie elor
Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor
preceden i în valoare de 760,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli
în anul curent.

Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 în sumă de 107.664,57 mii
lei nu se rectificǎ şi este repartizat pe sec iunea de dezvoltare, după cum urmează:
(1)

107.664,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:
- SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 0,00 mii lei;
- SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 107.664,57 mii lei;

107.664,57 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuin e, servicii şi dezvoltare
publică.

Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 în sumă de 56.232,03 mii lei
se diminueaza cu 0,54 mii lei devenind 56.231,49 mii lei, conform anexei nr. 1.5, şi este
repartizat pe sec iunea de dezvoltare, după cum urmează:
(1)
56.231,49 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform
anexei nr. 1.5.1, din care:
- SEC IUNEA DE FUNC IONARE în valoare de 0,00 mii lei;
- SEC IUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 56.231,49 mii lei;
(2) 56.231,49 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuin e, servicii şi dezvoltare
publică, conform anexei nr. 1.5.1.1. (1.5.1.1.1).
Art. 4. Se aprobă listele de investi ii în sumă de 453.187,19 mii lei, conform
programului de investi ii publice, din care:
- 288.306,71 mii lei – bugetul local;
- 107.664,57 mii lei – bugetul împrumuturilor externe;

- 984,45 mii lei – bugetul institu iilor publice şi activită ilor finan ate integral sau
par ial din venituri proprii;
- 56.231,46 mii lei – bugetul împrumuturilor interne.
Art. 5. Primarul sectorului 1, Administra ia Unită ilor de Învă ământ Preuniversitar şi
Unită ilor Sanitare Publice Sector 1, unită ile de învă ământ din Sectorul 1, Poli ia Locală a
Sectorului 1, Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1, Direc ia
Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1,
Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direc ia Management
Economic, Direc ia Investi ii şi Serviciul Secretariat General, Audien e, precum şi serviciile
interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.
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