
HOTÃRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2007

        
    
     Consiliul Local al Sectorului 4 :
            Văzănd:
             -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;
 - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2007, nr.
III.10/1899/06.12.2007 al Direcţiei Economice;
 Avand in vedere prevederile art. 19., alin. 2, coroborate cu prevederile art. 49 si 56 din Legea
nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
 Prin adresa nr. 22395/28.11.2007, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmite catre
Inspectoratele scolare 1-6, Hotararea comisiei paritare la nivelul I.S.M.B. din data de
28.11.2007, privind asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006, privind
acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa precum si a Hotararii Guvernului nr.
1317/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr.
193/2006.
 - În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. â€œdâ€� din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata:
    

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, rectificat la aceeasi valoare de 369.150,71 mii lei
prin virare de credite conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2. Se aproba bugetul Primariei Sector 4- capitolul 51.02.01.03 - PS 4 - aparat propriu,
rectificat la aceeasi valoare de 24.139,00 mii lei prin virare de credite conform anexei 3.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 51.02.03.01, rectificat prin virare de credite la aceeasi valoare de
3.977,60 mii lei conform anexei 3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 4. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, capitolul
54.02.10, rectificat prin virare de credite la aceeasi valoarea de 3.738,52 mii lei, conform anexei
4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 5. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 65.02 derulat prin unitatile scolare, rectificat prin majorare cu suma
de 566,93 mii lei adica de la valoarea de 124.908,29 mii lei la valoarea de 125.475,22 mii lei
conform anexelor : 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.1.2, 5.1.3, care fac

 1 / 2



HOTÃRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2007

parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 6. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 65.02 derulat prin Ordonatorul Secundar de credite diminuat cu
suma de 566,93 mii lei adica de la valoarea de 23.433,00 mii lei la valoarea de 22.866,07 mii lei
conform anexelor : 5, 5.1, 5.1.1.1, 5.1.1.1.1, 5.1.1.1.2, 5.1.2.1.1, precum si Listele de Investitii
modificate conform anexelor : 14(1a), 14.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

Art. 7. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 68.02.11 rectificat prin virare de credite la aceeasi valoare de
7.064,53 mii lei conform anexei 6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 8. Se aproba Listele de Investitii modificate pentru Directia Generala de Administrare a
Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese, capitolul 68.11.11- fond de rulment- crese, conform
anexelor : 14(1a), 14.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 9. Se aproba bugetul local al Sectorului 4 rectificat conform anexelor : 2, 3, 4, 6, care fac
parte integranta din prezenta hotarare ;

   
Art. 10. Se aproba bugetul aferent creditului intern, pentru anul 2007 rectificat la aceeasi
valoare de 22.426,27 mii lei prin virare de credite, conform anexelor : 8, 9, 10, 10.1, 10.1.1,
10.2, 10.2.1, 11, 11.1, 12, 12.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 11. Se aproba Listele de Investitii modificate pentru bugetul propriu conform anexei 13, care
face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de
Credite din Primăria Sectorului 4, direcţiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară şi
comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din
data de 06.12.2007. 

 2 / 2


