
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.10/1926/13.12.2007 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; 
 - Luand in considerade decizia nr. 1528/11.12.2007, a Directorului Executiv al Directiei
Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti privind repartizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - 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, majorat cu suma de 2.785,00 mii lei adica de la
valoarea de 369.150,71 mii lei la valoarea de 371.935,71 mii lei, atat la partea de venituri, cat si
la partea de cheltuieli, 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,
majorat cu suma de 92,00 mii lei adica de la valoarea de 24.139,00 mii lei la valoarea de
24.231,00 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale, rectificat la aceeasi
valoare de 8.076,00 mii lei prin virare de credite, conform anexei 3.2, precum si planul de
achizitii multianual conform anexei 9, si Listele de Investitii modificate conform anexelor 10,
10.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 4. Se aproba Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale majorat cu suma
de 2.785,00 mii lei adica de la valoarea de 9.769,00 mii lei la valoarea de 12.554,00 mii lei
conform anexei 4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 5. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4 rectificat prin virare de credite la aceeasi
valoare de 12.722,00 mii lei prin virare de credite conform anexei 5.1, care face parte integranta
din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul local al Sectorului 4 rectificat conform anexelor : 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, care
fac parte integranta din prezenta hotarare ;
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Art. 7. Se aproba Listele de Investitii modificate pentru bugetul propriu conform anexei 7, 7.1,
7.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8. Se aproba Planul de Achizitii Multianual pe capitole bugetare, titluri de cheltuieli, surse de
finantare, conform anexei 8, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9. Se aproba bugetul Planul de Investitii Multianual â€“ Reparatii Capitale Sistem Rutier
finantat din creditul extern, modificat conform anexei 10, care face parte integranta din prezenta
hotarare ;

Art. 10. 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 13.12.2007. 
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