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REFERAT 

privind rectificarea  bugetului local 
al municipiului Timişoara  pe anul 2014 

 
 Având în vedere: 

      -  Adresa nr. IF2014-230/14.05.2014 a Direcţiei Fiscale prin care se estimează 
realizarea unor venituri suplimentare, reprezentând taxe speciale; 

- Referat nr. SF 1325 / 13.05.2014 a Serviciului Financiar privind rectificarea sumei 
alocate pentru burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, prin care se solicita prin care se solicita suplimentarea la Capitolul 59 – „Burse”, cu 
suma de 675,00 lei; 

- Adresa cu nr. SC2014 – 010556/24.04.2014 a Direcţiei Poliţiei Locale de 
suplimentare a sumei prevăzute la cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” , 
titlul XI „Active nefinanciare”, necesară pentru achiziţionarea a 2 autoturisme în cadrul „ 
Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional” – 2014 ; 

- Referat nr. SC 2014 – 12475/15.05.2014 a Direcţiei Dezvoltare de suplimentare 
sumei prevăzute la cap. 74.02 „Salubritate”, titlul XI „Active nefinanciare” , cu suma de 
216,00 mii lei; 

- Adresa FN/15.05.2014 a Serviciului Financiar de redistribuire între forme de 
învăţământ a sumelor prevăzute la cap. 65.02 „Învăţământ”, titlul X „Alte cheltuieli”; 

- Adresa nr. 1699 / 29.04.2014 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară prin 
care se comunică referatul nr. 170 / 11.03.2014 privind solicitarea de suplimentare la 
bugetul Serviciului pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara cu suma de 
282.000,00 lei, la Titlul II Bunuri si servicii, precum şi suplimentarea cheltuielilor de 
personal cu suma de 75.000,00 lei la cap. 68.02.04 „Asistenţă acordată persoanelor în 
vârstă”; 

- Referat nr. SC2014 – 12384 / 15.05.2014 a Direcţiei Urbanism – Biroul 
Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice referitor la mutarea poziţiei „Reabilitarea 
clădirilor istorice in Municipiul Timişoara (KfW)” din lista „Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile post - aderare 2014” si includerea ei în lista „Investiţii 
2014” precum si diminuarea cu suma de 12.000,00 lei – poziţia - 70.02.03.01 – 
„Dezvoltarea sistemului de locuinţe”, Punctul B Lucrări noi – Reabilitare clădiri istorice 
– proprietate privata prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, 
aprobat prin HCL 514 / 22.10.2013, din lista „Investiţii 2014” si  suplimentarea cu suma 
de 12.000,00 lei la poziţia - 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A 
Lucrări in continuare – Reabilitare Clădiri Istorice Municipiul Timişoara (KfW); 

- Adresa nr. 124084 / 14.05.2014 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara 
prin care se solicită redistribuirea sumelor prevăzute la Titlul II  – „Bunuri şi servicii”; 

- Adresa cu nr. SC2014 – 009964 / 15.04.2014 a Filarmonicii Banatul referitoare la 
suplimentarea fondurilor cu suma de 10.000,00 lei la cap. 67.10.03.04 „Instituţii publice 
de spectacole şi concerte” , Secţiunea Dezvoltare; 



- Adresa cu nr. SF 1224 / 05.05.2014 a Serviciului Financiar prin care se solicita 
redistribuirea sumei de 2.800,00 lei la Titlul XI „Active nefinanciare”; 

- Adresa cu nr. SC2014 – 12083 / 13.05.2014 a Direcţiei Urbanism – Biroul 
Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice privind suplimentarea pe lista de investiţii cu 
suma de 80.000,00 lei; 

- Referatul cu nr. Sc2014 – 9621 / 10.04.2014 a Direcţiei Dezvoltare – Biroul 
Generare Proiecte privind includerea obiectivului „Plan de afaceri pentru realizarea 
proiectului Parc Regional de Cercetare Dezvoltare în zona Polului de Creştere din 
Timişoara si Centrul Regional de Transfer Tehnologic”, in valoare de 70.000,00 lei la 
Cap. 70.02.50 / C; 

- Referatul cu nr. 669 / 30.04.2014 a Compartimentului administrativ privind 
achiziţia a 2 buc. Minibuze electrice de 14 locuri;  

- Adresa nr. SC2014 – 10840 / 28.04.2014 a Direcţiei Tehnice – Biroul Transport 
prin care se solicita rectificarea Programului de Dezvoltare, Cap. 84.02 – Transporturi, 
obiectivul de investiţii „Reabilitare tramvaie” prin suplimentarea poziţiei cu suma de 
15.806.670,00 lei; 

- Adresa nr. 603/15.05.2014 a Casei de Cultură de suplimentare a cap. 67.02.03.06 
„Case de cultură”, titlul XI „Active nefinanciare”, cu suma de 80.000,00 lei pentru 
achiziţionarea unui videoproiector; 

- Referatul cu nr. SC2014 – 10461 / 23.04.2014 a Direcţiei de Mediu privind 
suplimentarea sumei prevăzute la cap. 67.02.05.03 „ Întreţinere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive şi de agrement” pentru achiziţionarea unui încărcător universal 
pe baza de energie solara şi includerea acestuia în lista de investiţii, prin diminuarea, cu 
aceeaşi sumă, a valorii prevăzute la obiectivul „Modernizarea Parcului Lidia”; 

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; 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 modificarea la: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2014; 
- Anexa nr.2 – Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 
- Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014; 
- Anexa nr. 4 – Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă; 
- Anexa nr. 5 – Bugetul de credite externe; 
- Anexa nr. 6 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile. 
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