
HOTARÂRE Privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008

        
    
     Consiliul Local al Sectorului 4;
            Văzând:
             -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;
 - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2008, nr.
III.10/132/05.02.2008 al Direcţiei Economice;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;
    Avand in vedere prevederile art. 19., lit. a,  din Legea  nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale;  
 Luand in considerare Decizia nr. 8/02.01.2008 a Directorului executive al Directiei Generale a
Finantelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate, precum si Decizia nr. 2/09.01.2008, privind repartizarea
cotelor defalcate din impozitul pe venit pertru echilibrarea bugetelor locale;
    Vazand adresa nr. 841/25.01.2008  a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale ;
 Tinand seama de adresa nr. 459/12.01.2008 a Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap
, coroborata cu nota Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse;
    Conform adresei nr. 1170/04.02.2008 a Autoritatii de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti;
 În temeiul art. 46, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. â€œdâ€� din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, modificată si completata :

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, la valoarea de 399.125,00 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 de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri
proprii la valoarea de 15.674,62 mii lei, conform anexelor : 35, 36, 37, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4,
37.5, 38, 38.1, 38.2, precum si Listele de investitii conform anexelor : 43(1a) si 43.1(1b), care
fac parte integranta din prezenta hotarare ; 

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate integral din venituri
proprii la valoarea de 9.399,00 mii lei , conform anexelor : 39, 40, 43, precum si Listele de
invetitii aferente conform anexei : 44(1a), care face parte integranta din prezenta hotarare ;
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Art. 4. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare â€“ BCR- credite interne pentru anul 2008 la
valoarea de 3.312,14 mii lei, conform anexelor : 25, 26, 27, 28, 28.1, 29, care fac parte
integranta din prezenta hotarare ;

Art. 5. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare DEXIA â€“ credite externe â€“ pentru anul
2008 la valoarea de 159.542,98 mii lei conform anexelor : 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 33, 34, 34.1,
34.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare ; 

Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local â€“ fond de
rulment - la valoarea de 154.680,00 mii lei , conform anexelor :15, 16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 18,
20, 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.4.1, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 23, 24, 24.1, 24.2, care fac parte
integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local â€“ fond de
rulment â€“ capitolul 65.11- la valoarea de 34.503,42 mii lei derulat prin Ordonatorul secundar
de credite, conform anexelor : 19, 19.1, 19.1.1, 19.1.1.1, 19.1.1.2, 19.1.2, 19.1.2.1, 19.1.2.2,
precum si Listele de investitii aferente conform anexelor :46(1a), 46.3.1(b), care fac parte
integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de
23.127,23 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap.
51.02.01.03 la valoarea de 8.450,00 mii lei , conform anexei 3.2, precum si Listele de investitii
conform anexelor: 45(1a) si 45.1(1 b) , care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 10. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03, la valoarea de 4.200,00 mii lei ,
conform anexei 3.3, precum si Listele de investitii conform anexelor 46(1a) si 46.1(1b), care fac
parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 11. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4,
subacapitolul 54.02.10, la valoarea de 4.431,00 mii lei , conform anexei 4.2, care face parte
integranta din prezenta hotarare;
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Art. 12. Se aproba bugetul fondului de rezerva bugetara la dispoziţia autoritatilor locale cap.
54.02.05 â€“ la valoarea de 500,50 mii lei , conform anexei 4.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare ;

Art. 13. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de
13.500,00 mii lei conform anexei 7.1, precum si Listele de investitii conform anexelor: 42(1a) si
42.1(1b), care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 14. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. â€“ capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul
secundar de credite, la valoarea de 16.501,43 mii lei , conform anexelor: 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1,
8.1.1.2, 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 15. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. â€“ capitolul 65.02 - derulat prin unitati scolare la
valoarea de 137.068,57 mii lei conform anexelor: 8.2, 8.21, 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.2, 8.2.2.1,
8.2.2.2, 8.2.3, precum si Listele de investitii aferente conform anexelor: 46(1a), 46.2(1b), care
fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 16. Se aproba bugetul Centrului Cultural â€ž Nicolae Balcescuâ€�, capitolul 67.02.03.30 la
valoarea de 1.210,00 mii lei , conform anexei 10.1, care face parte integranta din prezenta
hotarare ;

Art. 17. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, subcapitolul
68.02, la valoarea de 64.260,00 mii lei conform anexelor: 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.4, 11.4.5,
precum si Listele de investitii conform anexelor: 47(1a) si 47.1(1b), care fac parte integranta din
prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.04.1, la
valoarea de 3.218,00 mii lei, conform anexei 11.1, precum Listele de investitii conform anexelor:
48(1a) si 48.1(1b), care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba bugetul Centrului Medico-Social Sf. Luca, la valoarea de 1.550,00 mii lei,
conform anexei 11.3, precum si Listele de investitii, conform anexelor: 49(1a) si 49.4(1b), care
fac parte integranta din prezenta hotarare;
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Art. 20. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. â€“ CRESE, subcapitolul 68.02.11, la valoarea de
7.500,00 mii lei conform anexei 11.2, precum si Listele de investii, conform anexelor: 46(1a) si
46.4(1b) , care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 21. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 925,00
mii lei conform anexei 6, precum si Lista de investii aferenta conform anexei 41.7(1b) care face
parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 22. Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de
1.088,50 mii lei conform anexei 7.2 , precum si Lista de investii aferenta , conform anexei
41.8(1b) care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 23. Se aproba bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2008 conform anexelor : 2, 3, 4, 4.3, 5,
7, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.2, 10.3, 11, 12, 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 14, 14.1, 14.2, care fac
parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4
conform anexelor: 41 (anexa 1a), 44.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 (anexele 1b), care fac parte
integranta din prezenta hotărâre ;

Art. 25. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de
Credite prin Direcţia Economică 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 de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 08.02.2008. 
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