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HOTĂRÂREA nr. 198/24.09.2021 

privind aprobarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe anul 2021 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22121/23.09.2021 al președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 
22.122/23.09.2021 al Direcției de buget- finanțe, prin care se solicită aprobarea bugetului  
local rectificat  al județului  Timiș  pe anul 2021, 

Urmare Deciziei nr. 1032/2021 și adreselor nr. 2350/2021 și nr. 2428/2021 a 
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, precum și adreselor unor 
direcții ale Județului Timiș și instituții din subordinea Județului Timiș, prin care se solicită 
rectificarea bugetelor acestora, 

ținând cont de Avizul nr. 766/23.09.2021 al Serviciului de consultanță și avizare 
juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș, 
 având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) art. 19 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (7) și Anexa nr. 3 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, art. 173 
alin. (1) lit. a) și b), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19, art. 20, art. 22, art. 25, art. 26, art. 
36, art. 39 alin. (6), art. 41 și art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 
69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 
65/2020; 

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș 
aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021; 
           fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 
178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de 
specialitate ale Consiliului Județean Timiș, 
 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

 



                                                                                                             
Consiliul Județean Timiș adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul local rectificat al județului Timiș pe anul 2021 pe 

secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform anexelor nr. 1a și 1b; 
(2) Se aprobă bugetul rectificat al instituțiilor publice și al activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, conform anexei nr. 2; 
(3)  Se aprobă Programul de investiții publice pe anul 2021 al județului Timiș, 

conform anexei nr. 3. 
Art. 2. - Se aprobă bugetele rectificate pe anul 2021 ale următoarelor capitole/ 

structuri/entități subordonate județului Timiș: 
a) bugetul județului Timiș - capitolul „Autorități executive” și Bugetul participativ, 

conform anexei nr. 4; 
b) Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș, Structura Teritorială pentru Probleme 

Speciale și fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Timiș, conform anexei nr. 
5; 

c) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș, conform 
anexei nr. 6;  

d) Instituțiile de învățământ special și Programul pentru școli, conform anexei nr. 7; 
e) Spitalul Județean „Pius Brânzeu” Timiș și bugetul județului Timiș - capitolul 

„Sănătate”, conform anexei nr. 8; 
f)   Instituțiile de cultură, recreere și religie, conform anexei nr. 9;  
g) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și bugetul 

județului Timiș - capitolul „Asistență socială”, conform anexei nr. 10; 
h) Direcția de Prestări Servicii Timiș și bugetul județului Timiș – capitolul „Locuințe, 

 servicii și dezvoltare publică”, conform anexei nr. 11; 
i) bugetul județului Timiș – capitolul „Protecția mediului”, conform anexei nr. 12; 
j) bugetul județului Timiș – capitolul „Transporturi”, conform anexei nr. 13; 
Art. 3. - Se aprobă cotizațiile pentru asociațiile pentru care județul Timiș este 

membru, conform anexei nr. 14. 
Art. 4. - Anexele nr. 1 – 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de 

buget-finanțe, Serviciul de investiții, Serviciul de dezvoltare teritorială și transport, Direcția 
de administrare a patrimoniului, Direcția de drumuri și poduri județene, Direcția de 
strategii, diplomație, comunicare și cultură și Serviciul managementul proiectelor; 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Timiș și pe 
site-ul propriu la adresa www.cjtimis.ro și se comunică: 

a) Instituției Prefectului - Județul Timiș; 
b) Direcției de buget - finanțe; 
c) Serviciului de investiții; 
d) Serviciului de dezvoltare teritorială și transport; 
e) Direcției de administrare a patrimoniului; 
f)   Direcției de drumuri și poduri județene; 
g) Direcției de strategii, diplomație, comunicare și cultură; 
h) Serviciului managementul proiectelor; 
i)   Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara; 
j)   Instituțiilor din subordinea județului Timiș. 
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