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REFERAT 
privind rectificarea  bugetului local 

al municipiului Timişoara  pe anul 2017 
 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul cu nr.  450 – /10.05.2017, al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal” 

de redistribuire a sumei de 200,00 mii lei din cadrul cap. 67.02.05.01 „Sport”, de la 
cheltuieli de personal, la cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv redistribuirea sumei 
prevazute la titlul II – bunuri si servicii, din trimestrul IV, in trimestrul II si a sumei de 
2.279,00 mii lei – bunuri si servicii, din trimestrul III, in trimestrul II;  

- Referatul cu nr. 2154/09.05.2017, al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, de 
redistribuire a umei prevazute la cap. 68.02.15.01 „Asistenta sociala”, intre alineate, in 
cadrul titlului II – bunuri si servicii; 

- Referatul cu nr. 3988/11.05.2017, al SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABES”, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 
66.10.06.01 „Sanatate”, in cadrul titlului I – cheltuieli de personal, respectiv in cadrul 
titlului II – bunuri si servicii; 

- Referatul cu nr. E-1489/11.05.2017, al Spitalului Clinic Municipal De Urgenta, de 
redistribuire a sumelor prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, titlul I – cheltuieli de 
personal, din trim IV, in trimestrul II; 

- Referatul cu nr. 201/10.05.2017, al Serviciului Public de Administrare a Centrului 
Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, de 
includere in bugetul de venituri proprii, la cap. 70.2E.50, titlul I – cheltuieli de personal, a 
sumei de 10,00 mii lei; 

- Referatul cu nr.  1714/11.05.2017, al Teatrului German de Stat, de suplimentare a 
sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul 
VIII – „proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”, avand in vedere 
includerea in anexa „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile” a 
proiectului „(Re) Discovering Europe”, cu suma de 30,00 mii lei, respectiv diminuarea 
sumei de 13,00 mii lei, de la titlul XI – active nefinanciare; 

- Referatul cu nr. 6761/11.05.2017, al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 
„Louis Turcanu”, de redistribuire intre alineate a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 
„Sanatate”, tiltul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si 
servicii; 



- Referatul cu nr. 2843/10.05.2017, al Teatrului Maghiar de Stat, de redistribuire a 
sumelor prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul 
I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii; 

- Referatul cu nr. SC 2017 – 11500/10.05.2017, al Biroului Tehnic, de modificare a 
denumirii obiectivului „Proiect complex de investitii +PT – Extindere si modernizare 
ansamblu construit existent la Spitalul Victor Babes, etapa 1 – Extindere centru de 
recuperare medicala respiratorie” , in „Proiect complex de investitii + PT – Extindere si 
modernizare ansamblu construit existent la Spitalul Victor Babes”; 

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în  
conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, 
art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, 
alin.2, lit. a, art.63  alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea 
bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 – „Bugetul de venituri 
proprii” – sursa F si sursa E, anexei nr. 3  „Program de Dezvoltare 2017”, respectiv 
anexei nr. 4 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”.  
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