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REFERAT 
 

privind rectificarea  bugetului local 
al municipiului Timişoara  pe anul 2008 

 
Având în vedere adresa nr. 4890/02.10.2008 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi prin 

care solicită aprobarea de subvenţii din bugetul local pentru o bună desfăşurare a activităţii 
RATT Timişoara în trimestrul IV 2008 în sumă de 9.900,00 mii lei, reprezentând deconturile 
de subvenţii aferente lunilor august, septembrie şi necesarul estimativ pentru lunile octombrie, 
noiembrie – decembrie 2008. 

De asemenea, trebuie ţinut cont de programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6/04.01.2008; HCL 
232/24.05.2005 privind acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către RATT 
Timişoara; HCL 466/18.12.2007 privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. SC 2007 – 
27777/10.12.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi RATT Timişoara pentru 
acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloace de transport în comun în 
Municipiul Timişoara în anul 2008 precum şi adresa nr. 12294/12.09.2008 a RATT Timişoara 
de rectificare buget trimestrul IV 2008. 

Analizând situaţia expusă, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune 
modificarea bugetului în limitele disponibilităţilor existente prin diminuarea cheltuielilor de 
capital la cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, respectiv subcap. 70.02.50 
„Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” la poziţia 
„Participare la POR – AXA 1” cu suma de 5.916,60 mii lei, reprezentând parţial contribuţia 
Municipalităţii la proiect şi suplimentarea cu aceeaşi sumă de 5.916,60 mii lei a subvenţiilor 
la cap. 84.02 „Transporturi”, respectiv subcap. 84.02.03.02 „Transport în comun” art. 40 
„subvenţii”. 

Prin adresa nr. SC 2008 – 21783/02.10.2008, Direcţia de Mediu modifică valoarea 
obiectivelor din cadrul subcap. 67.02.05.03 „Întreţinere grădini publice”, astfel: 

                             - mii lei - 
DENUMIREA 
OBIECTIVULUI aprobat Rectificare Diferenţa 

Reamenajare şi 
modernizare Parcul 
Poporului, HCL 
499/2006 

0 200 200,00 

SF-uri şi PT-uri spaţii 
verzi (scuaruri, 
parcuri, aliniamente, 
legea 24/2007) 

363 163 -200,00 

 
 
 

 1



datorită faptului că la această dată de 02.10.2008 sunt în imposibilitatea de a cheltui banii de 
pe poziţia „2” până la sfârşitul anului 2008. 

Prin adresa nr. SC 2008 – 21815/02.10.2008 a Direcţiei de Dezvoltare se propune 
modificarea în cadrul cap. 70.02 „Locuinţe, servicii, dezvoltare publică”, respectiv subcap. 
70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinţelor” a sumei de 37,55 mii lei între capitolul „C” şi 
„A” astfel: 

1. „Piaţa de gros” = 37,55 mii lei; 
2. „Expertiză tehnică şi doc. Avizare pentru lucrări de intervenţie la Spitalul de 
Penumoftiziologic V Babeş” = +37,55 mii lei 
Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului rezultând următoarele 

influenţe : 
                                                                                                                           - mii lei -                            

Nr .Crt. Capitol Denumire 
indicatori 

Buget iniţial Buget 
rectificat 

Influenţe 

1.  TOTAL 
VENITURI 751.621,97 751.621,97  

2.  TOTAL 
CHELTUIELI 
din care : 

751.621,97 751.621,97  

3. 

70.02 

Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare 
publică 

- cheltuieli 
curente 
- cheltuieli 
de capital 
- operaţiuni 
financiare 

93.180,18 
 

 
 

    50.847,41 
 

33.165,01 
 

9.167,76 

87.263,58 
 
 
 

50.847,41 
 

27.248,41 
 

9.167,76 

-5.916,60 
 
 
 
- 
 

-5.916,60 
 
-  

4. 

84.02 

Transporturi 
- cheltuieli 
curente 
- cheltuieli 
de capital 

107.976,85 
 

81.000,00 
 

26.976,85 
 
 
 

113.893,45 
 

86.916,60 
 

26.976,85 
 
 
 

5.916,60 
 
5.916,60 
 
-  
 
 
 

 
În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale art. 19 şi art. 45 

alin. 1 şi 2 precum şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală actualizată art. 36, 
alin 4, lit. “a”; art. 45, alin. 2; art. 63 alin. 1, lit. “c”; alin. 4, lit a şi b şi Legea 388/2007 privind 
bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune 
modificarea la: 
                  - Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2008; 
                  - Anexa nr. 2 – Programul de investiţii pe anul 2008 ; 
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