
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.10/1605/26.10.2007 al Direcţiei Economice;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;
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 considerare adresa Primariei Municipiului Bucuresti, Directia Generala de Dezvoltare
Investitii si Planificare Urbana nr.3384/1844/02.10.2007, inregistrata la Primaria Sectorului 4
sub nr. 24268/11.10.2007,
- 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:

Hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, rectificat prin virare de credite bugetare la
aceeasi valoare de 363.169,71 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli,
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2. Se aproba bugetul capitolului 51.02.01.03 Primaria Sector 4- aparat propriu diminuat cu
suma de 1.595,00 mii lei adica de la suma de 25.178,00 mii lei la suma de 23.583,00 mii lei,
conform anexei 3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3. Se aproba bugetul capitolului 51.02.01.03 â€“ Directia Generala de Impozite si Taxe
Locale Sector 4 rectificat prin virare de credite, la aceeasi valoare de 7.400,00, conform anexei
3.2, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 27(1a), 27.1(1b), care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 4. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul - 51.02.01.03, diminuat cu suma de 372,40 mii lei adica de la
valoarea de 4.350,00 mii lei, la valoarea de 3.977,60 mii lei conform anexei 3.3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 5. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, capitolul
54.02.10 diminuat cu suma de 65,00 mii lei adica de la suma de 3.803,52 mii lei, la valoarea de
3.738.52 mii lei, conform anexei 4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 6. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal Sector 4 â€“ capitolul 60.02.02 diminuat cu
suma de 537,00 mii lei adica de la suma de 1.555,98 mii lei la suma de 1.018,98 mii lei conform
anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 7. Se aproba bugetul Biroului de Prevenire Incendii si Protectie Civila , subcapitolul â€“
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61.02.05, diminuat cu suma de 154,00 mii lei adica de la suma de 1.210,00 mii lei la suma de
1.056,00 mii lei conform anexei 6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 8. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, diminuat cu
suma de 98,00 mii lei adica de la suma de 12.943,00 mii lei la suma de 12.845,00 mii lei
conform anexei 6.2, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 26(1a),
26.1(1b), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 9. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 65.02 derulat prin unitatile scolare, majorat cu suma de 2.126,64 mii
lei adica de la suma de 122.781,65 mii lei la suma de 124.908,29 mii lei conform anexelor : 7,
7.1, 7.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.1.1, 7.1.2.1.2, 7.1.3, precum si
Listele de Investitii modificate conform anexelor : 28.2.1.1, 28.2.1.2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre ;

Art. 10. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 65.02 derulat prin Ordonatorul Secundar de credite rectificat prin
virare de credite la aceeasi valoare de 18.292,00 mii lei conform anexelor : 7.1.1.1, 7.1.1.1.1,
7.1.1.1.2, 7.1.2.2, , precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 28.2.2.1,
28.2.2.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 11. Se aproba bugetul Centrului Cultural Nicolae Balcescu subcapitolul 67.02.03.30
diminuat cu suma de 32,39 mii lei adica de la suma de 1.250,00 mii lei la suma 1.217,61 mii lei
conform anexei 8.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 12. Se aproba bugetul Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 1 subcapitolul 68.02.04.1
diminuat cu suma de 100,68 mii lei adica de la valoarea de 2.911,00 mii lei la valoarea de
2.810,32 mii lei conform anexei 9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 13. Se aproba bugetul rectificat al capitolului 68.02 â€“ Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului, diminuat cu suma de 300,00 mii lei adica de la valoarea de
62.138,81 mii lei la valoarea de 61.838,81, mii lei conform anexelor : 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3,
care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 14. Se aproba bugetul rectificat al Centrului Medico Social Sf. Luca subcapitolul 68.02.12
diminuat cu suma de 15,00 mii lei adica de la valoarea de 1.560,00 mii lei la valoarea de
1.545,00 mii lei conform anexei 9.4, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor :
29(1a), 29.1(1b), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 15. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de
Invatamant, Sanitare si Crese, subcapitolul 68.02.11 â€“ crese diminuat cu suma de 435,47 mii
lei adica de la valoarea de 7.500,00 mii lei la valoarea de 7.064,53 mii lei conform anexei 9.3,
precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 28(1a), 28.1(1b), care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre ;
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