
MUNICIPIUL TIMISOARA                                       
                                      APROBAT,              

         DIRECTIA ECONOMICĂ                               P R I M A R  
         SERVICIUL BUGET                                              NICOLAE ROBU 

Nr. SC2016 – ________ /             .05.2016 
 

                                                                                           
REFERAT 

privind rectificarea  bugetului local 
al municipiului Timişoara  pe anul 2016 

 

 Având în vedere: 
- Dispozitiile Primarului nr. 251/29.02.2016, nr. 434/07.04.2016, respectiv nr. 

598/13.05.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara; 
- Referatul nr. SC 2016 – 12201/18.05.2016 al Directiei de Mediu de redistribuire a  

sumei de 123.000,00 lei de la cap. 67.02.05.03.20.30.30 „Intretinere spatii verzi”, la cap. 
67.02.05.03.20.02 „Reparatii – intretinere spatii verzi”, precum si la alte alineate ale 
aceluiasi articol; 

- Adresa nr. 1871/19.05.2016 a Teatrului German, de redistribuire a mai multor 
sume aferente unor alineate in cadrul capitolului 67.02.03.04 „Institutii publice de 
spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii; 

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, cu numarul 
5144/04.04.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale 
Generale”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii,  
respectiv de diminuare a sumei prevazute la cap. 68.02.11 „Crese”, titlul I – cheltuieli de 
personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, precum si suplimentarea 
valorii prevazute la titlul VI – transferuri; 

- Referatul nr. SC 2016 – 12806/26.05.2016 al Directiei Comunicare de 
suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02.01.03 „Autoritati Executive”, titlul II – 
bunuri si servicii, pentru plata cotizatiei catre „Asociatia Timisoara Capitala Culturala 
Europeana”, cu valoarea de 580.000,00 lei; 

- Referatul nr. 1457/26.05.2016 al Casei de Cultura privind suplimentarea sumei 
prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea 
de 659.000,00 lei; 

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; 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”, respectiv anexei nr. 2 „Buget 
intitutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii”. 
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