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REFERAT 

privind rectificarea  bugetului local 
al municipiului Timişoara  pe anul 2014 

 

 Având în vedere: 

 

- Referatele Directiei de Mediu cu nr. SC 2014 – 23795/09.09.2014 privind 

redistribuirea sumelor; SC 2014-23797/09.09.2014, prin care se solicita suplimentarea 

sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement”, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 74.02.05.01 

„Salubrizare”; 

- Adresa Directiei Comunicare cu nr. SC 2014 – 23598/05.09.2014 de 

disponibilizare a sumei de 16,00 mii lei de la cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, 

respectiv transferul sumei la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor 

si dezvoltarii comunale”; 

- Adresa nr. 2447/04.09.2014 a Teatrului Maghiar de disponibilizare a sumei de 

169,00 mii lei, prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, 

titlul XI – active nefinanciare, la titlul II – Bunuri si servicii, respectiv de suplimentarea 

sumei prevazute la cap. 67.10.03.04  - venituri proprii, titlul II – Bunuri si servicii; 

- Adresa nr. SC 2014 – 23380/03.09.2014 a Directiei Tehnice de suplimentare a 

sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”; 

- Adresa nr. 124295/03.09.2014 a Directiei de Evidenta a Persoanelor de 

redistribuire a sumei prevazute la cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, de 

redistribuire a sumelor prevazute la titlul II  - bunuri si servicii; 

- Adresa nr. 5835/09.0.2014 a Directiei Politiei Locale de disponibilizare a sumei 

prevazute la cap. 61.02 „Ordine Publica si Siguranta Nationala”, titlul II – bunuri si 

servicii, respectiv de suplimentare cu aceeasi suma la titlul XI – active nefinanciare; 



- Referatul Directiei Institutii Scolarea,Medicale,Baze Sportive si Culturale privind  

disponibilizarea sumei de 2.000 miilei de la capitolul 67.02.05.01 ,sectiunea de 

dezvoltare. 

- Referatul SC 2014/23784/08.09.2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze 

Sportive si Culturale privind redistribuirea sumei de 1.000 mii la capitolul 65.02.” 

Invatamant”prevazute in Programul de investitii.  

- Referatul SC 2014-23342, privind rectificarea listei de investitii a Directiei de 

Evidenta a Persoanelor. 

- Refertul SC 2014-23860-09.09.2014  Directiei de dezvoltare ,privind includerea 

in programul de dezvoltare obiectivul Reabilitarea racordului de canalizare imobil 

str.Plavosin,nr.21-documentatie tehnica si executie; 

- Referatul SC 2014-23750/08.09.2014 a privind includerea in programul de 

dezvoltare a obiectivului „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de 

locuinte din municipiul Timisoara”. 

- Referatul nr SF -1765/07.08.2014  Directiei Economice ,Serviciul Financiar 

privind includerea in Programul de dezvoltare a proiectului „Corelarea invatarii pe tot 

parcursul vietii cu piata muncii” 

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. 
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