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HOTĂRÂREA nr. 48/20.03.2017 

privind aprobarea bugetului  propriu al Judeţului  Timiş  pe anul 2017 și estimările 
pentru anii 2018-2020 

 
 

 Consiliul Judeţean Timiş 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 3281/24.02.2017 a Președintelui Consiliului 
Județean Timiș, domnul Călin Ionel Dobra, precum și Raportul nr. 3282/24.02.2017 al 
Direcției Generale Economice, Informatizare prin care se propune proiectul bugetului propriu 
al Judeţului Timiş pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6 /2017, 

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş,   
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aproba prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 
    Art. 1 - Se aprobă bugetul local al Judeţului Timiş pe anul 2017, respectiv „secţiunea de 
funcţionare” conform anexei nr. 1a,  „secţiunea de dezvoltare”,  conform anexei nr. 1b.   
    Art. 2 -  Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2017, conform anexei nr. 2. 
    Art. 3 -  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, conform 
anexei nr. 3. 
    Art. 4 - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2017, conform anexei nr. 4. 
    Art. 5 - Se aprobă Lista de Investiţii pe anul 2017 pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş, 
conform anexei nr. 5. 
    Art. 6 -  Se aprobă bugetele: 
- Consiliului Judeţean Timiş (cap. Autorităţi  Executive), conform anexei nr. 6; 
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, conform anexei nr. 7; 
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, conform anexei nr. 8; 
- Centrului Militar Zonal Timiș, conform anexei nr. 9; 
- Instituţiilor de învăţământ special, conform  anexei nr. 10; 
- Spitalului Județean Pius Brânzeu Timiș, conform anexei nr. 11; 
- Instituţiilor de cultură, recreere şi religie, conform anexei nr. 12; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, conform anexei nr. 13; 
- Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, conform anexei nr. 14; 
- Consiliului Județean Timiș (cap.Protecția mediului), conform anexei nr. 15; 
- Consiliului Județean Timiș (cap. Transporturi), conform anexei nr. 16; 
 



 
 
    Art. 7  - Se aprobă estimările pe anii 2018-2020 pentru secțiunea de funcționare conform 
anexei nr.17, respectiv secțiunea de dezvoltare conform anexei nr. 18. 
    Art. 8  - Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază al aparatului de specialitate al Județului Timiș și al instituţiilor publice din 
subordinea Județului Timiș, conform anexei nr. 19. 
    Art. 9  - Anexele nr.1 – 19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 10 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Generală 
Economică, Informatizare şi Direcţia Generală de Dezvoltare. 
    Art. 11 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe site-ul 
propriu şi totodată, se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Direcţiei Generale Economică, Informatizare; 
- Direției Generale de Dezvoltare; 
- Instiuțiilor și serviciilor din subordinea Județului Timiș; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş. 
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                    Călin – Ionel Dobra  
         
                   

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Ioan-Dănuţ Ardelean 
          


