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Proiect de hotarare din 27.11.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului
Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 -.28191/26.11.2018 al Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,
ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23
alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea
unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata ;
In temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTARASTE
Art.1: Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1425 din 12.11.2018 referitoare la
rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 in baza Conventiei de imprumut nr
SC2018-25903/05.11.2018 dintre Ministerul Finantelor Publice si Municipiul Timisoara privind acordarea
unui imprumut de 101.029.000 lei pe o perioada de 20 ani pentru finantarea unor cheltuieli curente ale
Municipiului Timisoara pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, intocmita in baza
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2018;
Art.2: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2A; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2E.
Art.3.La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului
Local nr.556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.
Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri,
Terenuri si Dotari Diverse, Directia Generala de Urbanism si Dezvolatre Urbana, Directia Comunicare Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
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Art 5.Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

Page 2/2

