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         ANUNȚ 
 

privind lansarea în consultare publică a  

Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului 

București pentru anul 2021 

 

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ulterioare, azi 15.11.2021, supune consultării publicului “Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021”, elaborat de Direcția 

Economică. 

 

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.ps4.ro, secțiunea  Dezbatere Publică.  

 

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise în scris, la adresa de e-mail 

contact@ps4.ro,  până la data de 26.11.2021. 

 

 

DIRECTOR JURIDIC,  

 

 

 

 

Întocmit,  

         

http://www.ps4.ro/
mailto:contact@ps4.ro
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Direcția Juridică 
Compartiment Informații de Interes Public 

Nr P.6.3/292/15.11.2021 

 

 

 

 

PROCES - VERBAL DE AFIȘARE 

 

           

  Azi, 15.11.2021, am afișat la avizierul Sectorului 4 al Municipiului București, conform 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Anunțul 

privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021. 

  

Procesul-verbal a fost întocmit în două exemplare: exemplarul nr.1 rămâne la Direcția 

Juridică- Compartiment Informații de Interes Public, iar exemplarul nr. 2 se transmite  Serviciului 

Tehnic Comunicare Acte Administrative.  

 

 

 

DIRECTOR JURIDIC, 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

              



 
 

 

 

PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

      privind rectificarea bugetului  local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 

 

 
  Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti și 

Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.9.1./6859/12.11.2021 al Direcţiei Economice; 

   Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget şi finanţe, 

comert, fonduri europene, mediul de afaceri si transparente financiara; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin. 

(8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 si rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021 prin O.U.G. 97/2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 858/08.09.2021. 

  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(1) lit. 

a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2021 la partea 

de venituri si cheltuieli astfel ca: 

  Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2021 este în sumă de  1.396.103,12  mii lei. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

–  Anexa nr.  1.; 1,1; – Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 

2021; 

–  Anexa nr. 1.2; 1.2.1;  – Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si 

subcapitole pe anul 2021; 
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–  Anexa nr. 1.3; 1.3.1;  – Buget credite externe detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si 

subcapitole pe anul 2021; 

– Anexa nr.  1.4; 1.4.1 – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri si 

cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024; 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, 

cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa 2.       - Buget Local 

 - Anexa 3.      - Primăria sector 4 aparat propriu 

 - Anexa 4.     - D.G.A.U.I.S. 

 - Anexa 5.     - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 6.     - D.G.E.P 

- Anexa 7, 7.1 ,      - D.G.A.S.P.C. 

Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi 

pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 8. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4”; 

 - anexa nr. 9; 9.1.; ,,Lista de investiţii a Direcției Generale de Evidenta Persoanelor; 

 - anexa nr. 10, 10.1 ,,Lista de investitii a Directiei Generale Administrare a Unitatilor de Invatamant 

si Sport”;  

Art. 5.  (1) 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 din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform 

competenţelor legale. 

  (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va 

asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului 

Municipiului București 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                                                                                

 

              

      Avizează 

               Conform art. 243 alin. (1) lit. a)  

                    din OUG nr. 57/2019 

                                                                          Secretarul General al Sectorului 4  

                                                                                  Diana Anca ARTENE 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 

P.9.1/ 6859 /12.11.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului  local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru 

anul 2021 

 

Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbaterea şi aprobarea are ca 

temei legal dispoziţiile art.19 alin. (1), litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată. 

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al 

Sectorului 4 pe anul 2021, s-a făcut având în vedere principiul echilibrului bugetar, 

dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a 

veniturilor bugetare. 

Prezenta rectificare o motivam respectand prevederile Legii nr. 273/2006. 

BUGETUL LOCAL de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

pentru anul 2021, are o prevedere in valoare de  1.396.103,12 mii lei. 

Pentru Sectorul 4 al Municipiului București - Aparat propriu:  

– capitol  51.02. Autoritati executive: 

- Titlul 10 – cheltuieli de personal - suplimentare cu suma de 2.209,74 mii lei pentru 

contributiile aferente salariilor platite. 

- Titlul 20 – bunuri si servicii - suplimentare cu suma de 6.115,00 mii lei pentru 

angajarea facturilor curente de reparatii auto, incalzit, iluminat si servicii de paza. 

- Titlul 59 – Alte cheltuieli – suplimentare cu suma de 90,00 mii lei 

- Titlul 71 – active nefinanciare - suplimentare cu suma de 1.292,52 mii lei, in vederea  

achizitionarii licentelor (office, windows si antivirus) si pentru buna desfasurare a 

activitatilor specifice aparatului de specialitate . 

– capitol  55.02. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi: 
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- Titlul  20  –  comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne - suplimentare 

cu suma de 201,00 mii lei; 

– capitol  61.02. Ordine publica: 

- Titlul 10 – cheltuieli de personal - diminuare cu suma de 1.760,00 mii lei  

- Titlul 20 – bunuri si servicii - suplimentare cu suma de 70,00 mii lei pentru angajarea 

contractului de reparatii auto si achizitionarea de uniforme pentru sezonul rece. 

– capitol  65.02. Învățământ: 

- Titlul 58 – proiecte FEN - diminuare cu suma de 51.410,46 mii lei  

- Titlul 71 – active nefinanciare – suplimentarea sumelor din bugetul local cu 1.630,21 

mii lei, provenită din F.E.N., in vederea decontarii facturilor aferente lucrărilor de 

investiții, pentru construire Gradinita in incinta Scolii Gimnaziale 190 si Colegiul 

Tehnic Miron Nicolescu. 

– capitol  67.02. Cultura, recreere si religie: 

- Titlul 20 – bunuri si servicii - suplimentare cu suma de 1.000,00 mii lei pentru 

asigurarea continuitatii serviciilor de intretinere a spatiilor verzi, a locurilor de joaca, 

reparatii mobilier urban aflat pe domeniul public; 

- Titlul 59 – Sustinerea cultelor – suplimentare cu suma de 200,00 mii lei 

- Titlul 71 – active nefinanciare - suplimentare cu suma de 2.340,02 mii lei, pentru: 

Obiectivul “Lucrari de amenajare/reconfigurare/modernizare zonala spatii verzi, 

locuri de joaca, spatii de relaxare, terenuri de sport, etc”; 

– capitol  70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 

- Titlul 10 – cheltuieli de personal - diminuare cu suma de 80,00 mii lei  

- Titlul 20 – bunuri si servicii - suplimentare cu suma de 6.360,00 mii lei pentru 

angajarea facturilor curente de utilitati, intretinere si functionare, servicii de 

igienizare a spatiilor de depozitare pubele blocuri si angajarea contractelor pentru 

servicii de paza si monitorizarea pietelor. 

- Titlul 59 – Alte cheltuieli – diminuare cu suma de 50,00 mii lei 

- Titlul 71 – active nefinanciare - suplimentare cu suma de 9.545,52 mii lei, necesara 

pentru decontarea lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor de locuit, sistemul de 
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iluminat public din Sectorul 4 al Municipiului București si dirigenție de santier pentru 

executie bransament retea apa pentru obiectivul Piata Norilor; 

– capitol  84.02. Transport rutier: 

- Titlul 58 – proiecte FEN - suplimentare cu suma de 21.500,00 mii lei necesara 

asigurarii lichiditatilor imediate pentru plata facturilor aferente obiectivului 

„Edificarea unei stații de metrou la nivel de suprateran situată între Stația de Metrou 

Berceni și Șoseaua de Centura” 

- Titlul 71 – active nefinanciare - suplimentare cu suma de 718,45 mii lei, necesară in 

vederea decontarii lucrarilor obiectivului pasarela Popesti Vest, lucrari efectuate la 

sistemul rutier si servicii de proiectare necesare pentru efectuarea de parcari noi din 

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.  

 

Pentru Sectorul 4 al Municipiului București – Directii  Subordonate: 

Pentru capitolul bugetar 51.02. „D.G.I.T.L” 

- Virari de credite 

Pentru capitolul bugetar 54.02. „D.G.E.P.”  

- Titlul 20 – bunuri si servicii - suplimentare cu suma de 128,00 mii lei necesară pentru 

buna desfasurare a activitatilor; 

- Titlul 71 – active nefinanciare - diminuare cu suma de 100,00 mii lei,  

Pentru capitolul bugetar 65.02. „D.G.A.U.I.S. Învățământ” 

- Virari de credite 

Pentru capitolul bugetar 68.02. „D.G.A.S.P.C.”   

- Virari de credite 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIOCLEA CEZAR GEORGE 

 

AVIZAT 

Sef Serviciu, 

AVIZARE LEGALITATEA ACTELOR 

Mihai Istodorescu  
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea bugetului  local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru 

anul 2021 

 

 

 Urmare a raportului de specialitate al Directiei Economice nr. P.9.1./6859/12.11.2021 

si in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d),  si art. 196 alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ si având în vedere prevederile Legii nr. 

15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, propun spre aprobare proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. 

 

 

PRIMAR, 

DANIEL  BĂLUȚĂ 

 

 

 

DIRECTOR  ECONOMIC, 

CEZAR  GEORGE  CIOCLEA 

  
































































































































































































































































































































































































































































































































