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PROIECT

„

TARARE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015

Consiliul Local al Sectorului 4,

A vând în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului
- Raportul de specialitate al

Direcţiei

Bucureşti

;

economice privind rectificarea bugetului local al

Sectorului 4 nr. 5950/22.10.2015;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4.
Luând în considerare prevederile :
- art.19 alin.(2)

şi

modificată şi completată

ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind

finanţele

publice locale

;

Î11 temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr.
215/200 l privind

administraţia publică locală, republicată,

cu

modificările şi completările

ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel :
•Bugetul local în

sumă

de 523.900 mii lei conform anexei nr.1.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11

şi

1111

după

cum urmează :

- Formularul 11 -

Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale;

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole ;
- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole,
subcapitole şi paragrafe;
- Formularul 11/2 - Anexa nr.2.3 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate parţial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe.

cât şi

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri,
la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

- Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri
cheltuieli), în valoare de 523.900 mii lei

şi

cheltuieli (partea de

-Anexa 3.1

- capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice

- Anexa 3.1.1
- Anexa 3.1.2
- Anexa 3.1 .3
- Anexa 3.1.4

- cap.51.02.01
- cap.51.02.01.03 D
- cap.51.02.01.03
- cap.51.02.01 .03 P

-Anexa 3.3

- capitol bugetar 55.02 -Dobânzi

-Anexa 3.4
-Anexa 3.4.l
- Anexa 3.4.2

- capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională
- Ordine Publică
- cap.61.02.03
-Directia Generala de Poliţie Locală S4
- cap.61.02.03.04

-Anexa 3.5
- Anexa 3.5.1
- Anexa 3.5.2
- Anexa 3.5.3.
- Anexa 3 .5 .4
-Anexa 3.5.5
-Anexa 3.5.6
-Anexa 3.5.7
-Anexa 3.5.8
- Anexa 3.5.9

- capitol bugetar 65.02
- cap.65.02.01
- cap.65.02.02
- cap.65.02.03.01
- cap.65.02.03.02
- cap.65.02.03 US 1
- cap.65.02.03 US 2
- cap.65.02.04
- cap.65.02.
- cap.65.02.04

- Autorităţi executive şi legislative
- D.G.l.T.L.
- D.I.T.
- Primăria sector 4

2

- "Invăţământ total
- centralizator
- D.I.T.
- D.I.T. 1
- D.I.T. 2
- unităţi şcolare
- unităţi şcolare
- D.I.T. 1
- D.I.T
- unităţi şcolare

- Anexa 3.5.10
-Anexa 3.5.11
- Anexa 3.5.12
-Anexa 3.5.13
-Anexa 3.5.14

- cap.65.02.04. US 2
- cap.65.02.07.04
- cap.65.02.07.04 US
- cap.65.04 US
- cap.65.04 US

-unitati scolare
- D.l.T.
-unitati scolare
-unitati scolare
-unitati scolare

-Anexa 3.6

- capitol bugetar 66.02 - Sanatate

- Anexa 3.6.2

- cap.66.02.50.50

-Anexa 3.7

- capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie

-Anexa 3.7.1
- Anexa 3.7.2
-Anexa 3.7.3
-Anexa 3.7.4

- cap.67 .02.03
- cap.67 .02.03.30
- cap.67 .02.05
- cap.67.02.05.03 P

-Anexa 3.7.5

- cap 67 .02.05 A

-Anexa 3.7.6

- cap.67 .02.50

-Anexa 3.8

- capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială

- Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

- Servicii culturale
- Centrul Cultural European N. Balcescu
- Servicii recreative şi sportive
-Întreţinere gradini publice,parcuri, zone
verzi, baze sportive şi de agrement PS 4
- Directia Administrare Parcuri si Zone
Agrement Sector 4
- Alte cheltuieli in domeniile culturii
- Asistenţă socială
- Asistenţă socială pentru familie şi copii
- Creşe
- Asistenta Sociala in caz de Invaliditate
- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor
şi asistenţei sociale
- Ajutor Social

-Anexa 3.8.1
- Anexa 3.8.2
- Anexa 3.8.3
-Anexa 3.8.4
- Anexa 3.8.5

- cap.68.02. AS
-cap.68.02.AS.06. l
-cap.68.02.11
- cap.68.02.AS.05.02
cap.68.02.AS.50

- Anexa 3.8.8
- Anexa 3.8.9

- cap.68.02.15
- cap.68.02.50.50

-Anexa 3.9

- capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică

-Anexa 3.9.1
-Anexa 3.9.2
- Anexa 3.9.3
- Anexa 3.9.4

- cap.70.02.03
- cap.70.02.03.30
- cap.70.02.05
- cap.70.02.50

-Anexa 3.10

- capitol bugetar 74.02 - Protectia Mediului

-Anexa 3.10.1
-Anexa 3.10.2

-Anexa 3.11
- Anexa 3.11.1
- Anexa 3.11.2

- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
-Alimentare cu apa si amenajari hidroteh.
- Alte servicii in domeniul locuintelor

- cap.74.02.05
- cap.74.02.05.01

- Salubritate si gestiunea deseurilor
- Salubritate

- capitol bugetar 84.02 - Transporturi
- cap.84.02.03
- cap.84.02.03.03

- Transport rutier
- Strazi
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Art. 4 Se aprobă Listele de
Municipiului Bucuresti, precum

şi

investiţii

aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al

pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local

Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :
- anexa nr.4.1

„ Lista de investirii Primaria Sector 4"

- anexa nr. 4.2

„ Lista de investitii a Directiei Generale de Taxe si Impozite
Locale"

o

- anexa nr. 4.3

Lista de investitii a Directiei Generale de Politie Locala Sector 4;

- anexa nr. 4.4

,Lista de investitii a Administratiei Domeniului Public Sector 4";

- anexa nr. 4.5

Lista de investitii a Directiei Generale de Asistenta Sociala st

Protectia Copilului"

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi

dusă

la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite

prin Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de
către

institutiile publice implicate, conform

competenţelor şi

comunicate de Serviciul Tehnic

Consiliului Local, Documente-Electoral.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Spiridon Stefan

Avizat pentru legalitate
Conform Legii 215/2001
fSecretarul Sectorului 4
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privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2) şi ale art. 49 alin.(4) şi (5) din
Legea nr. 273/2006 privind

finanţele

publice locale, cu

ulterioare, rectificarea bugetului local
capitol la alt capitol al

clasificaţiei

vederea asigurării surselor de
la nivelul

Primăriei

constă

bugetare

finanţare

Sectorului 4 cât

şi

virări

in

şi/sau

modificările şi completările

de credite bugetare de Ia un

în cadrul

aceluiaşi

capitol bugetar, în

a unor activităţi de interes local

pentru

instituţiile

desfăşurate

atât

aflate în subordinea Consiliului

Local al Sectorului 4.
Având în vedere considerentele expuse, vazând raportul de specialitate întocmit
de

Direcţia Economică,

înregistrat sub

numărul

P.6.2/ 5950/ 22.10.2015,

vă înaintăm

spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Sectorului
4 pe anul 2015.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Rectificarea bugetară pe care o propunem spre

analiză,

dezbatere

şi

aprobare

are drept temei legal prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, conform prevederilor art. 49 alin. (4) şi (5) din Legea nr.
273/2006, cu

modificările şi completările

bugetului local al Consiliului Local Sector 4

ulterioare, propunerea de rectificare a
constă

virări

in

la un capitol la alt capitol al

clasificaţiei

bugetare

şi/sau

asigurării

surselor de

finanţare

a unor

bugetar, în vederea
desfăşurate

atât la nivelul

Primăriei

Sectorului 4 cât

şi

de credite bugetare de

în cadrul
activităţi

pentru

aceluiaşi

capitol

de interes local

instituţiile

aflate în

subordinea Consiliului Local al Sectorului 4.

c

S-a avut în vedere:
- Adresa nr. I-G 416/ 23.10.2015 a Directiei Generale de Impozite si Taxe
Locale Sector 4 privind bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2015 in suma
totala de 144.763,260 mii lei;
- Adresa nr 1992/ 04.09.2015 a Inspectoratului Scolar al Municipiului
Bucuresti privind sustinerea si sprijinirea de catre Consiliul Local al Sectorului 4 al
Municipiului

Bucuresti

a

proiectului

POSDRU

l 812/2.2/s/154769

„Stop

Abandonului scolar! Program pilot de integrare si crestere a participarii m
invatamantul primar si secundar" la Liceul Tehnologic Dacia Bucuresti;

I

- Adresa nr 2145/21.07.2015 a Liceului Tehnologic „Mircea Vulcanescu"
privind implementarea proiectului POSDRU/ l 75/2.1/S/150619, contract de
finantare nr CNDIPT_ OI/2423/ 10.02.2015 - „Tranzitia de la scoala la viata activa";

La Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 au fost efectuate
virari de credite bugetare intre articole si alineate. A fost suplimentat titlul 20
„Bunuri si servicii" cu 105,00 mii lei. Suplimentarea a fost acoperita prin diminuarea
creditelor bugetare din titlul 70 „Cheltuieli de capital", astfel incat bugetul aprobat
este in valoare de:
~

Pentru

22.870,00 mii lei;

Directia de Invatamant si Tineret Sector 4 (capitolul bugetar 51.02),

au fost efectuate virari de credite bugetare intre articole si alineate, astfel incat
bugetul aprobat este in valoare de:
~

2.041,00 mii lei;

La Directia Generala de Politie Locala Sector 4 s-au efectuat virari de credite
bugetare intre articole si aliniate. Au fost diminuate creditele bugetare aferente
titlului 20 „Bunuri si servicii" cu 400,00 mii lei suplimentandu-se cu aceeasi valoare
creditele bugetare aferente titlului 70 „Cheltuieli de capital", astfel incat bugetul
aprobat este in valoare de:
~

18.901,00 mii lei;

Pentru Directia de Invatamant si Tineret Sector 4 (capitolul bugetar 65.02), au
fost efectuate virari de credite bugetare intre titluri, articole si alineate astfel:
- la titlul 20 „Bunuri si servicii" - o suplimentare de credite bugetare cu
3.362,89 mii lei;
- la titlul 56 „Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)"
o suplimentare de credite bugetare cu 771,87 mii lei;
- titlul 70 „Cheltuieli de capital" o diminuare de credite bugetare cu 4.134,76
mii lei.
Bugetul aprobat al Directiei de Invatamant si Tineret Sector 4 (capitolul bugetar
65.02) este in valoare de;
~

172.946,47 mii lei;

La capitolul 66.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul sanatatii" au fost efectuate
virari de credite bugetare intre articole si alineate, astfel incat bugetul aprobat este in
valoare de:

> 27 ,60 mii lei;
La Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Balcescu" Sector 4
au fost efectuate virari de credite bugetare intre articole si alineate. S-au suplimentat
creditele bugetare aferente titlului 10 „Cheltuieli de personal" cu 4,00 mii lei si s-au
diminuat cu aceeasi valoare creditele bugetare ale titlului 20 „Bunuri si servicii",
astfel incat bugetul aprobat este in valoare de:

> 2. 732,50 mii lei.
La Directia Administrare Parcuri si Zone Agrement Sector 4 au fost efectuate
virari de credite bugetare intre titluri, articole si alineate astfel:
-

la titlul 1O „Cheltuieli de personal" - o diminuare de credite bugetare cu

65,58 mii lei, ca urmare a neincadrarii de personal la nivelul numarului
maxim de personal prevazut in organigrama (102 angajati);
- la titlul 20 „Bunuri si servicii" - o suplimentare de credite bugetare cu

3.376, 75 mii lei pentru asigurarea intretinerii spatiilor verzi aflate pe raza
Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, pentru trimestrul IV al anului curent;
-

titlul 70 „Cheltuieli de capital" o suplimentare de credite bugetare cu 41,59
mii lei.
Bugetul aprobat al Directiei Administrare Parcuri si Zone Agrement Sector 4

este in valoare de 16.692, 16 mii lei.
La Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 au fost
efectuate virari de credite bµgetare intre articole si alineate. S-au operat modificari in
capitolele bugetare:

- 68.02.05.02 ,,Asistenta sociala in caz de invaliditate";
- 68.02.06.01 „Copii";
- 68.02.11 „Crese";
- 68.02.15.O1 ,,Ajutor social";
- 68.02.50.50 „Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale".

Bugetul aprobat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Sector 4 este in valoare de:
~

105.673, 17 mii lei.

La Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti au fost efectuate virari de credite
bugetare intre titluri, articole si alineate. S-au efectuat virari de credite la capitolele
bugetare:
- 51.02.01.03P „Primaria Sector 4"
- 55.02. „Dobanzi",
- 61.02.05 „Protectie civila si protectia contra incendiilor"
- 67.02.05.03P „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
si de agrement PS4"
- 67 .02.50 „Alte servicii în domeniile culturii,recreerii si religiei"
- 70.02.03.30 ,,Alte cheltuieli in domeniul locuintelor"
- 70.02.05.01 ,,Alimentare cu apa"
- 70.02.50. „Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale"
- 74.02.05.01 „Salubritate"
84.02.03.03 „Strazi".

Listele de investitii, atat la nivelul Primariei Sector 4, cat si la nivelul unora
dintre institutiile subordonate Consiliului Local au suferit modificari concretizate
astfel:
Lista de investitii a Primariei Sector 4 s-a mentinut la aceeasi valoare, respectiv
148.415.772,61 lei realocandu-se fonduri si efectuandu-se virari de credite in cadrul
capitolelor bugetare astfel:
• la capitolul 51.02.0 l .03P se propune finantarea pentru:
- dirigentia de santier pentru modernizarea si extinderea a doua corpuri de
cladire la sediul Primariei Sector 4;
- achizitionarea de scannere de mare viteza format A4/A3;
- achizitionarea a patru autoutilitare diesel pentru Primaria Sector 4;
•la capitolul 67 .02.05.03P se propune finantarea pentru:

- achizitionarea sistem lampa UV pentru putui situat in strada Izvorul Rece;
• la capitolul 70.02 se propune finantarea pentru:
- extindere retea gaze naturale ANL - bloc ZI3 (proiectare si executie);
- extindere retea energie electrica ANL - bloc ZI3 (proiectare si executie).
• la capitolul 84.02 se propune finantarea pentru:
- dirigentie de santier pentru realizare lucrari de reparatii curente, modernizare
si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcari aflate in administrarea
Consiliului Local Sector 4, (proiectare si executie) - Contract subsecvent nr

8.
Pentru unitatile subordonate Consiliului Local Sector 4 au fost efectuate
modificari astfel:
•pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 lista
de investitii a fost mentinuta la valoarea de 9.642,17 mii lei, realocandu-se fonduri
pentru achizitionarea a 33 unitati de sisteme de calcul cu licente.
•pentru Directia de Invatamant si Tineret Sector 4 valoarea listei de investitii s-a
diminuat cu 4.134,76 mii lei avand loc realocari de fonduri in cadrul obiectivelor.
S-a diminuat finantarea cheltuielilor la corpul de gradinita al Scolii nr 308 si
finantarea pentru Gradinita nr 30 la nivelul cheltuielilor estimate pentru anul 2015,
restul finantarii fiind acoperit din creditele de angajament aprobate anterior.
• pentru Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, valoarea listei de
investitii s-a diminuat cu 105,00 mii lei din cauza prelungirii procedurii de achizitie
a constructiei sediului din Sos Oltenitei.
• pentru Directia Generala de Politie Locala Sector 4 valoarea listei de investitie s-a
majorat cu 400,00 mii lei pentru reabilitarea, modernizarea si recompartimentarea
sediului din Aleea Ciceu nr 12.
• pentru Directia Administrare Parcuri si Zone Agrement Sector 4 lista de investitii a
fost majorata cu 41,59 mii lei finantandu-se in principal executia a patru puturi de
alimentare cu apa freatica, precum si pentru lucrarile de bransament energie
electrica aferente acestora.

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea
nr. 215/ 2001,

republicată, modificată şi completată,

administraţiei

publice locale

am întocmit prezentul raport de

specialitate privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti,

pe anul 2015.

