
MUNICIPIUL TIMISOARA                                       

                                                    

         DIRECTIA ECONOMICĂ                                

         SERVICIUL BUGET                                               

         Nr. SC2019 –24802/01.10.2019  

                                       

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind rectificarea Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2019 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.SC2019 –24802/01.10.2019 a Primarului Municipiului 
Timișoara;  

 
- Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24248/26.09.2019 prin care 

se solicita includerea  a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu 
finantare din fonduri externe nerambursabile ,, Inoirea flotei de tramvaie-etapa 
I,SMIS 123654; Prioritizing low carbon mobility services for improving accesibility 
of citizens- PriMaas”, Index number PGI05830. 
 

-  Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24720/01.10.2019 prin care 
se solicita includerea  a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu 
finantare din fonduri externe nerambursabile- „Inoirea flotei de tramvaie-etapa II,cod 
SMIS 129030; „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in 
Municipiul Timisoara,Traseul 5,Calea Bogdanestilor” cod  SMIS 123184. 
 

- Referatul Directie Economice,Biroul Finantare Scoli, nr. BFS 1618/30.07.2019 cu 
privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile- „ TIPS- Tine pasul cu scoala ID 104987 al Liceului 
Teoretic Vlad Tepes”. 
 

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22249/05.09.2019 cu privire la 
modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile- „Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in regim de 
inaltime P+1E+M,reparatii si reabilitare termica corp existent SMIS 121232. 
 

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22275/05.09.2019 cu privire la 
modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile- „ Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential 
prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6,bl.T 20, Aleea 
Cristalului nr.1,bl.74, sc.D si b-dul Take Ionescu nr. 11-13” SMIS 121538. 
 

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-23084/16.09.2019 cu privire la 
includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile a proiectului ,, Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea 
ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie 
Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin demolare 
partiala si extindere orizontala si verticala” SMIS 126376. 
 

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21704/29.08.2019 cu privire la 
modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile a proiectului ,,Constructie cladire cu destinatia cresa zona de 
nord” strada Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E.” SMIS 127750 
 

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21491/27.08.2019 cu privire la 
modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri 



externe nerambursabile a proiectului  ,,Constructie cladire cu destinatia cresa, strada 
Cocea nr. 23 A” SMIS 125504. 
 

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-21646/29.08.2019 cu privire la includerea 
in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile a proiectului  ,, PadovaFit Expanded”- ,, Expanding PadovaFit! Home 
Solutions” ID847143, finantat in cadrul Programului Horizon 2020. 
 

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-20570/13.08.2019 cu privire la includerea 
in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile a proiectului  ,,Smart And Sustainable Energy Consumption”, 
acronim SASEC,e-MS RORS-300, finantat in cadrul INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Serbia 2014-2020. 

 
- Referatul Biroului Finanțare Școli nr. BFS1943/27.09.2019 prin care se solicită 

suplimentarea la capitolul 65.02 ”Învățământ” la titlul 55 ”Alte transferuri” cu suma 
de 650 mii lei si referatul nr. 1944/27.09.2019 cu privire la suplimentarea la titlul 20  
,, Bunuri si servicii”  cu suma de 500 mii lei; 
 

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-23905/23.09.2019 prin care se solicită 
suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie” la titlul 20 ”Bunuri și 
servicii” cu suma de 1.000 mii lei; 
 

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-23948/24.09.2019 prin care se 
solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” Iluminat cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 
84.02 ”Transporturi” la titlul 40 ”Subvenții” cu suma de 16.000 mii lei; 
 

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U., prin care se solicită suplimentarea 
cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” 
Cotizatii cu suma de 329 mii lei; 
 

- Referatul Biroului Administrativ nr. SC2019-22223/05.09.2019 prin care se solicită 
suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 
”Bunuri și servicii” cu suma de 200 mii lei; la capitolul 54.02 ,, Alte servicii publice 
generale” cu suma de 250 mii lei pentru desfasurarea alegerilor prezidentiale, la 
capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 300 mii lei 
pentru functionare. 
 

- Referatul Directiei de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane nr. SC 2019-
17523/16.09.2019 si SC 2019-22111/16.09.2019 prin care se solicita suplimentarea 
cheltuielilor la capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 
250 mii lei. 
 

- Referatul Serviciului Buget nr. SC2019-19804/05.08.2019 prin care se solicită 
redistribuirea de la cap. 55.02 ”Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” 
titlul 30 ”Dobânzi” la cap. 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” titlul 81 
”Rambursări de credite” a sumei de 500 mii lei cu influență totală 0; 
 

- Solicitarea Biroului Contabilitate pentru redistribuiri de sume la capitolul 51.02 
”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între 
articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0; 
 

- Referatul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară nr.SC2019-22243/12.09.2019 
pentru redistribuiri de sume la capitolul 66.02 ”Sănătate” între articolele de la titlul 10 



”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu 
influență totală 0; 
 

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr.SC2019-
24515/30.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 61.02 ”Ordine Publică” 
între articolele de la titlul 20 ” Bunuri și servicii”, între articolele de la titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale administratiei publice” și între articolele de la titlul 59 
”Alte cheltuieli” cu influență totală 0; 

- Referatul Direcției Fiscale nr.IF2019-57312/24.09.2019 pentru redistribuiri de sume 
la capitolul 51.02 ”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0; 
 

- Referatul Filarmonicii ”Banatul” nr.4989/23.09.2019 pentru redistribuiri de sume la 
capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0; 
 

- Referatul Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și 
Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC nr.481/25.09.2019 pentru 
redistribuiri de sume la capitolul 70.02 ” Locuințe, servicii și dezvoltare publică” între 
articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu influență totală 0; 
 

- Referatul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal” nr.580/27.09.2019 pentru 
redistribuiri de sume la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de 
la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0; 
 

- Referatul Serviciului Juridic nr. SC2019-23947/24.09.2019, cu privire la suplimentare 
sumei de 600 mii lei la Titlul 59.17,, Despagubiri”; 
 

- Referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție nr. 
SC2019-21843/02.09.2019 pentru suplimentarea la capitolul 74.02 ”Protecția 
mediului” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei. 
 

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în  conformitate 
cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, 
alin.1, art. 20 alin.1 și art.82  ; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 
lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; 
 
Serviciul  Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform 
anexelor: 

 
 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local ;  

 Anexa nr.2 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile. 
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