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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind  
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TIMISOARA PE ANUL 2020 
 
Avand in vedere: 
- Referatul cu nr. 4557/09.04.2020 al Directiei Politiei Locale de suplimentare a sumei 

prevazute la cap. 61.2A „Ordine publica si siguranta nationala”, titlul II – bunuri si 
servicii, pentru achizitia de materiale necesare asigurarii conditiilor de munca si 
protectie; 

- Adresa nr. 3172/24.04.2020 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
Dr. Victor Babeș Timișoara, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.2F.06.01, 
sectiunea de functionare, titlul II – bunuri si servicii, cu suma de 3.144,96 mii lei, din care 
2.000,00 lei reprezinta transferul de la bugetul local al Municipiului Timisoara, 
majorandu-se, cu aceasta suma, valoarea prevazuta la cap. 66.2A.06.01, titlul VI, 
transferuri intre unitati ale administratiei publice; 

-  Adresa nr. E – 1761/24.04.2020 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara de 
suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.2F.06.01, sectiunea de dezvoltare, titlul XIII – 
active nefinanciare, cu suma de 116,64 mii lei, pentru dotari necesare in vederea 
combaterii contaminarii cu Covid – 19; 

- Adresa nr. E-1077/12.03.2020 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara de 
suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul II  - bunuri si 
servicii, majorandu-se totodata, cu aceeasi suma, valoarea prevazuta la cap. 66.2A.06.01, 
titlul VI, transferuri intre unitati ale administratiei publice, cu suma de 1.000,00 mii lei; 

- Adresa nr.5413/22.04.2020 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Turcanu” 
de suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.2F.06.01, sectiunea de dezvoltare, titlul XIII 
– active nefinanciare, cu suma de 125,00 mii lei, pentru dotari necesare in vederea 
combaterii contaminarii cu Covid – 19; 

- Hotărârea Consliliului Local al Comunei Sânandrei nr.30/01.04.2020 prin care s-a acordat 
un ajutor financiar în sumă de 20,00 mii lei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara; 

- In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă 
urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. 

- In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19. 

- In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020  privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19. 

- In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020  privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19. 

- In conformitate cu Ordonanţa militară nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19; 



- In conformitate cu Ordonanţa militară nr. 6 din 30.03.2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19; 

- In conformitate cu Ordonanţa militară nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19; 

- In conformitate cu Ordonanţa militară nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19; 

- In conformitate cu Ordonanța Militară nr 9 din 16 aprilie 2020; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 
20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, 
art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; 

 
   Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun 
dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta. 
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