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ROMÂNIA                                                                                                          Se aprobă, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE      NICOLAE ROBU                             
SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE  
LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ 
Nr. SC2015- 5142/26.02.2015 
 

REFERAT 
privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al 

 Municipiului Timişoara şi modificarea H.C.L. nr. 87/11.03.2014 
 

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de 
creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. 
Obiectivele de investiţii care nu se pot finanţa în cadrul acestor programe europene sau naţionale, se 
vor finanţa din fonduri ale bugetului local. 
Întrucât printre obiectivele de investiţii ale Municipiului Timişoara se află şi obiective care urmează 
a se realiza pe parcursul mai multor ani, este necesară elaborarea Programului Multianual de 
Dezvoltare pentru perioada următoare care să conţină bugetul şi lista proiectelor ce urmează a se 
finaţa din fonduri locale. 
 
Luând în considerare cele menţionate mai sus, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu 
local prin care să se aprobe Programul Multianual de Dezvoltare 2015-2018 conform Anexei: 
Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local  pentru anul 2015 şi estimări pentru perioada 2016-
2018, precum şi modificarea HCL nr. 87/11.03.2014. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, 

Propunem : 
 

- Aprobarea modificării H.C.L. nr. 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual 
de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara după cum urmează: 

(1) Se modifică titlul H.C.L. nr. 87/11.03.2014 şi va avea următorul cuprins: 
 “H.C.L. privind aprobarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 
2015-2018 al Municipiului Timişoara” 

(2) Se modifică art. 1 şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. Se aprobă bugetul Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului 
Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
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