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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
nOTARARE
privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucuresti a sumelor din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare ~i1sau de capital in ordinea cronologica a vechimii arieratelor si
pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala ~i a proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017
Avand In vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti
si Raportul Directiei Generale Economice ;
Viiziind raportul Comisiei Eeonomiee Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de
Disciplina din eadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:
In conformitate ell prevederile art. 32 si 33 din Legea finantelor pub lice locale
nr.273/2006 eu modificarile si cornpletarile ulterioare
In temeiul prevederilor art. 36 (9) , art. 81 ~i art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/200 I
privind adrninistratia publica locala republicata, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:
Art. I Din sumele din coteIe defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor sectoarelor, se repartizeaza 'in anul 2017 suma de 89.938 mii lei pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital 'in ordinea
cronologica a vechimii arieratelor si/sau pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
a proiectelor de infrastructura ee necesita coflnantare locala, pe fiecare sector astfel :
Sectorul I
Sectarul2
Sectorul3
Sectorul4
Sectorul5
Sectorul6

(

10.532
16.000
20.218
13.743
12.762
16.683

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

Art. 2 Repartizarea surnelor aprobate la Art. I pentru achitarea arieratelor ~i/sau
pentru sustinerea programelor de dezvoltare [ocala si a proiectelor de infrastructura ce
necesita cofinantare locala se stabileste la nivelului fiecarui sector 'in parte.
Art. 3 Prezenta Hotarare se comunica Directorului Directiei Generale a Finantelor
Publice a Municipiului Bucuresti, Prefectului Municipiului Bucuresti ~i Consiliilor sectoarelor
municipiului Bucuresti.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta
Municipiului Bucuresti din data de

Presedlnte de sedinta,
Bucuresti
Nr.

Secretar General al
Municipiului Bucuresti
Georgiana ZAMFIR
.

.

Consiliului General al

MUNICIPIUL sucua

~T~

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotarare privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti
a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare ~i1sau de
capital in ordinea cronologlca a vechimii arieratelor ~i pentru sustinerea programelor de
dezvoltare Iocala sl a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul
2017

(
in aplicarea art.33 alin.(6) pct.b) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
rnodificarile ~i cornpletarile ulterioarc,
Avand In vedere scrisoarea MFP-ANAF-DGFP nr. 3385/13.01.2017 si Raportul de
Specialitate intocmit de Directia Generala Economics,
Propun aprobarea pro iectului de hotarare privind repartizarea la sectoarele municipiului
Bucuresti a sumclor din cote le de falcate din impozitul pc venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de
cap ital in ordinea cronologica a vechimii arieratelor si pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017 pe
baza criteriului nurnarului populatiei,
PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA
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AVIZAT,
Directia Juridic
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inrocmir,
Elaborate Executie Buget,

<::.---:?- =='------=- - - Florica MARCU

BulevardulRegina Elisabela. or. 47.cod po~laI 50013. sector 5.Bucu re~U , Romania
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Directia GemrnIa Economica
Directia Buget
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Nr. 2110 31.03.2017
Raport de Specialitate

In proiectul de Hotarare privind repartizarea In bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti a sumelor din cotelc
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru aehitarea arieratelor provenite din
neplata chcltuielilor de functionare

~i1sau de

capital in ordinea cronologicll a vechimii arieratelor ~i pentru

sustinerea programclor de dezvohare locali'i ~i a proiectelor de infrastructurli care necesita cofinantare local Ape
onul2017

Prin udresa nr. 3385/13.01.2017 MFP-ANAF-DGFP Bucuresti a ulocat scctoarelor prin repartizare de catre
CGMB suma de 89.938 mii lei. Conform Legii, suma se aloca pentru achitare a arieratelor proven ite din neplata
cheltuielilor de Iunctionare ~i/sau de capital in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, preeum si pentru ustincrea
programelor de dezvoltarc locala ~i a proicctelor de infrastructura cc necesita cofinantare locala,
Avand in vedere ca. la intalnirile de la sediul PMB din data de 19 ianuarie sl respectiv 8 februarie cu rcprezcntantii
sectuarelor mandatati de primarul de sector nu s-a ajuns la un punct de vedere comun pentru repartizarca pe sectourele
municipiului Bucurcsti a surnei de 89.938 mii lei ~ i avand in vedere prevederile arl.33 punctul 5 din Lcgea 273/2006
propunern rcpartizarea pc sectoare pe criteriul nurnarul populatiei dupa domiciliu in municipiul Bucuresti si pc scctoarele
administrative" conform sursa hucuresti.insse.ru astfel :

Populatia
stabila
numar locu itori

Ponderea
%

Pro puneri 2017

246.646

11,71

10.532

2

374.647

17,79

16.000

3

473.498

22,48

20.218

4

32 1.763

15.28

13.743

5

298.8 16

14,19

12.762

6

390.774

18,55

16.683

Total
municipiu l
Bucnr esti

2.106.144

100,00

89.938

Sectoml

Mii lei
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Utilizarca de catre fiecarc sector a surnei totule repartizatc pentru achitarea . rieratelor ~i pentru finunturea de
programe si/sau proiecte de dezvoltarc, conform legii, sc face la nivelul Iiecarui sector prin hotlirfu"c a consiliului local al
acestuia,
Avand in vedere ccle de mai sus propuncm supuncrca sprc dezbaterea Consil iului General al Mun icip iului
Bucuresti prczcntul project de hot arc.

.... · .1""1

;....

--

l

in tocm it,

eef Servlclu
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