
MUNICIPIUL TIMISOARA        APROBAT 
DIRECTIA ECONOMICA        P R I M A R, 
SERVICIUL BUGET      Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU 
Nr.SC2011 – 22957 / 14.10.2011  
 

R E F E R A T 
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara  

la data de 30 Iunie 2011 
 

Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului 

local al Municipiului Timişoara pe anul 2011; 

 În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare conform căruia: 

     „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru 
trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să 
fie mai mare decât zero. 

În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, 

republicata si modificată; 

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor  

 ”Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Iunie 2011”- anexa nr.1; 

 “Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Iunie 2011” – anexa 

nr.2, 

 “Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii din bugetul local la data de 30 Iunie 2011” anexa nr.3;  
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