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Vazând Expunerea  de  motive  a  primarului  sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  
întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind  bugetul de stat pe anul 
2012, cu modificările și completările ulterioare; 

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de 
credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a), art. 81, alin.(2), lit. d) ș i art. 115, alin.(1), lit. b) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012 în suma de 1.394.418,91 mii lei se diminuează cu 110,05 mii lei 
devenind 1.394.308,86 mii lei, conform Anexei nr. 1 şi este structurat pe secţiuni, după cum 
urmează: 

 
- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 827.905,52 mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   566.403,34 mii lei; 

 
  Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al municipiului Bucureşti în suma de 1.088.664,08 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt 
repartizate astfel : 

 
 Veniturile bugetului local în sumă de 1.062.560,39 mii lei şi sunt repartizate pe 

secţiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 
 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 797.440,87 mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 265.119,52 mii lei; 

 
 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii în valoare de 26.103,69 mii lei  un se rectifica si sunt repartizate pe 
secţiuni, astfel: 

 



 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.715,64 mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 388,05 mii lei; 

 
Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 

1 în sumă de 1.394.308,86 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Bugetul local în sumă de 1.142.504,97 mii lei se se rectifica ramanand la 

aceeasi valoare fiind structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 
 
(1) 1.142.504,97  mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, conform 

anexei nr. 1.2.1, din care : 
 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 797.440,87  mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  345.064,10 mii lei; 

 
(2)       41.611,03 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.432,65 mii lei se rectifica conform 
anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.178,38 mii lei;  
 

             (3)      29.631,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din 
care : 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.536,28 mii lei; 
       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.095,27 mii lei; 
 

            (4)     43.661,34 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile 
capitolul 55.02, din care: 
                 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 43.661,34 mii lei rectificandu-se 
conform anexei nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 
 
           (5)         476,40 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :   

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 465,00 mii lei; 
                  - Secţiunea de dezvoltare este în valoare de 11,40 mii lei; 
 
           (6)         45.290,61 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, 
din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 21.905,00 mii lei; 
                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 34.385,61 mii lei; 
 
  (7)        259.151,03 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 249.602,92 mii lei; 
                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.548,11 mii lei; 
 
 (8)        38.909,00mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  
                 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.537,00 mii lei; 
                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.372,00 mii lei; 
 
 
 (9)       131.071,03 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.229,20 mii lei ; 
      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.841,83 mii lei; 
 



 

            (10)    146.195,50 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din 
care :  
                -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.579,40 mii lei; 

    - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 40.616,10 mii lei; 
 

           (11)    215.656,12 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare 
Publică, din care : 
                -Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.762,70 mii lei; 

   -Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 194.893,42 mii lei, rectificandu-se conform 
anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 
           (12)      135.308,50 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 135.000,00 mii lei; 
      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 308,50 mii lei, nu se rectifică. 
 

           (13)      39.496,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  
- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.729,38 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.766,90 mii lei; 
 
           (14)     16.046,58 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 
                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.046,58 mii lei ; 
 
   Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii lei este finanţat din 
excedentul anilor precedenţi, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, care 
prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-
Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor art. 
58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe cele doua secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor 
restante se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
(…)”. 
 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii în sumă de 31.267,70 mii lei nu se rectifica şi este repartizat pe secţiuni, 
astfel :  
 

(1) 31.267,70 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 
 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 30.464,65 mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 803,05  mii lei; 

 
(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

       - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 63,92 mii lei, nu se rectifică; 
 

(3)       18,650,78 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  
       - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18,262,73 mii lei;  

                - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 388,05 mii lei;  
 



 

(4)        2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 
         - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.070,00 mii lei, nu se rectifică ; 
 

  (5)      10.483,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10 
din care: 

             - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.068,00 mii lei; 
       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 415,00 mii lei. 
 

    Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 4.749,01 mii lei 
este finanţat din excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 415,00 mii lei este 
finanţat din excedentul anilor precedenţi. 

 
 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă de 220.646,24 mii 

lei  se rectifică devenind 220.536,19 mii lei conform anexei nr. 1.3 şi este repartizat pe 
secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

(1)     220.536,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06 conform 
anexei nr. 1.3.1 : 

 
- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 
- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.536,19  mii lei; 

 
                 (2)   220.536,19 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică conform anexei nr. 1.3.1.1 (1.3.1.1.1). 

 
          Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 537.318,68 mii lei, conform 

programului de investitii publice, din care: 
-   315.979,44 mii lei – buget local ; 

 -    220.536,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;   
-        803,05 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii ; 
 
Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii 

şi Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale sectorului 1 al 
nunicipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                        SECRETAR 
                                                                                    Remus Alexandru Moldoveanu 
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