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.10/1855/29.11.2007 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 considerare adresa Ministerului Familiei si Egalitatii de Sanse nr. 344/26/11/2007,
coroborata cu adresa nr. 27998/12/11/2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice a
Municipiului Bucuresti, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica;
Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului 1285/2007, privind repartizarea unor sume din
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei
Cercetarii si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru unitati
de invatamant preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative;
- 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, majorat cu 5.981,00 mii lei adica de la valoarea
de 363.169,71 mii lei la valoarea de 369.150,71 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 Primariei Sector 4- capitolul 51.02.01.03 - aparat propriu, majorat cu
suma de 556,00 mii lei adica de la suma de 23.583,00 mii lei la suma de 24.139,00 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 Sector 4 â€“ capitolul
51.02.01.03 - majorat cu suma de 676,00 mii lei adica de la suma de 7.400,00 mii lei la suma
de 8.076,00 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 ;
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Art. 5. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal Sector 4 â€“ capitolul 60.02.02 diminuat cu
suma de 75,00 mii lei adica de la suma de 1018,98 mii lei la suma de 943,98 mii lei conform
anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 6. Se aproba bugetul Biroului de Prevenire Incendii si Protectie Civila , subcapitolul â€“
61.02.05, majorat cu suma de 700,00 mii lei adica de la suma de 1.056,00 mii lei la suma de
1.756,00 mii lei conform anexei 6.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 7. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, diminuat cu
suma de 123,00 mii lei adica de la suma de 12.845,00 mii lei la suma de 12.722,00 mii lei
conform anexei 6.1, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 27(1a),
27.1(1b), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 8. Se aproba bugetul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant,
Sanitare si Crese, capitolul 65.02 derulat prin unitatile scolare, rectificat prin virare de credite la
aceeasi valoare de 124.908,29 mii lei conform anexelor : 7, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, precum si
Listele de Investitii modificate conform anexelor : 26(1a), 26.4, 26.6, 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 Ordonatorul Secundar de credite majorat cu suma
de 5.141,00 mii lei adica de la suma de 18.292,00 mii lei la suma de 23.433,00 mii lei conform
anexelor : 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor :
26(1a), 26.3, 26.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 10. Se aproba bugetul Centrului Cultural Nicolae Balcescu subcapitolul 67.02.03.30
rectificat prin virare de credite la aceeasi valoare de 1.217,61 mii lei conform anexei 8.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 11. Se aproba bugetul rectificat al capitolului 68.02.A.S â€“ Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului, diminuat cu suma de 1.033,00 mii lei adica de la valoarea de
61.838,81 mii lei la valoarea de 60.805.81 , mii lei conform anexelor : 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4,
care fac parte integranta din prezenta hotarare ;
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Art. 12. Se aproba bugetul rectificat al Centrului Medico Social Sf. Luca subcapitolul 68.02.12
diminuat cu suma de 145,00 mii lei adica de la valoarea de 1.545,00 mii lei la valoarea de
1.400,00 mii lei conform anexei 9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 13. Se aproba majorarea Fondului de Rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale cu
suma de 9.093,00 mii lei adica de la valoarea de 676,00 mii lei la valoarea de 9.769,00 mii lei
prin disponibilizare de credite conform anexei 4.1, care face parte integranta din prezenta
hotarare ;

Art. 14. Se aproba bugetul local al Sectorului 4 rectificat conform anexelor : 2, 3, 4, 4.2,4.3,6,8,
8.2, 9,9.2.2,10,10.1,10.2,care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 15. Se aproba bugetul de cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, fond de rulment al
Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese â€“ capitolul
65.11-, derulat prin Ordonatorul Secundar de Credite, diminuat cu suma de 30,00 mii lei adica
de la valoarea de 14.213,39 mii lei la valoarea de 14.183,39 mii lei, conform anexelor : 14,
14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, precum si Listele de Investitii modificate conform anexei : 26(1a), 26.7,
care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 16. Se aproba bugetul de cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, fond de rulment al
Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese â€“ capitolul
65.11 -, derulat prin unitatile scolare, majorat cu suma de 30,00 mii lei adica de la valoarea de
4.296,61 mii lei la valoarea de 4.326,61 mii lei, conform anexelor : 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3,
precum si Listele de Investitii modificate conform anexei : 26(1a), 26.8, care fac parte integranta
din prezenta hotarare ;

Art. 17 . Se aproba bugetul de cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, fond de rulment al
Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 1 subcapitolul 68.11.04.1 prin virare de credite la aceeasi
valoare de 175,00 mii lei, conform anexei 16.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
;

Art. 18. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, diminuat
de la valoarea de 91.903,00 mii lei la valoarea de 91.403,00 mii lei adica diminuat cu suma de
500,00 mii lei, depozite speciale pentru constructii de locuinta conform anexei 11, care face
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parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 19. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, fond de
rulment rectificat la valoarea de 91.403,00 mii lei prin virari de credite intre subcapitole conform
anexelor : 12, 13, 13.1, 15, 15.1,16, 17, 17.1, 17.2, 18, 18.1, 19, 19.1, care fac parte integranta
din prezenta hotarare ;

Art. 20. Se aproba bugetul centralizat al Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Partial din
Venituri Proprii majorat cu suma de 54,62 mii lei adica de la suma de 12.442,99 mii lei la suma
de 12.497,61 mii lei, conform anexelor : 20, 21, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 21. Se aproba bugetul Activitatilor Finantate Partial din Venituri Proprii â€“ unitati scolare
â€“ capitolul 65.10 - majorat cu suma de 54,62 mii lei adica de la suma de 11.704,60 mii lei la
suma de 12.759,22 mii lei, conform anexelor : 22, 22.1, 22.1.1, care fac parte integranta din
prezenta hotarare ;
Art. 22. Se aproba bugetul Directiei de Administrare a Pietelor, activitate finantata integral din
venituri proprii rectificat prin virare de credite, la aceeasi valoare de 8.883,00 mii lei conform
anexelor 23, 24, 24.1, precum si Listele de Investitii modificate conform anexelor : 28(1a), 28.1,
care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 23. Se aproba Listele de Investitii aferente bugetului propriu al Primariei Sector 4 modificate
si completate, conform anexelor : 25(1a), 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, care fac parte
integranta din prezenta hotarare ;

Art. 24. 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 03.12.2007.
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