
MUNICIPIUL TIMISOARA                 APROBAT 
              P R I M A R 
DIRECTIA ECONOMICA    Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU 
        - BIROU BUGET - 
Nr.________________________ 
 

R E F E R A T 
privind rectificarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara  

si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2004 
 
 

  Avand in vedere  : 
- adresa nr.123097/25.11.2004 a Ministerului Finantelor Publice privind transferurile de la 

bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi 
externe pe anul 2004 prin care se diminueaza bugetul cu suma de 43.400.000 mii lei; 
adresa 12361/30.11.2004 a Consiliului Judetean Timis privind rectificarea bugetului pe 
anul 2004 cu sume defalcate din taxa pe valoare adaugata prin suplimentarea cu suma de 
7.907.000 mii lei pentru cheltuieli personal 

- adresa  nr. 12824/14.12.2004 a Consiliului Judetean Timis prin care se suplimenteaza 
bugetul cu sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei 
termice livrate populatiei cu suma de 2.620.000 mii lei si sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 82.000 mii lei 

- adresa nr. 13133/21.12.2004 a Consiliului Judetean Timis – suplimentare cheltuieli de 
personal pentru invatamant preuniversitar  de stat de 15.098.000 mii lei precum si adresa  
FN/07.02.2005 prin care sunt comunicate limitele finale pentru impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (cod 31.02.02) respectiv pentru : 

- protectie sociala     = 48.492.000 (mii lei) 
- pentru echilibrarea bugetelor locale  =                 0 
- sume defalcate din TVA (cod 33.02.01) 

 Total      = 603.327.363 mii lei 
 din care pentru : 

  - invatamant (chelt.personal )  = 593.275.343 mii lei  
  -  burse     =      1.870.020 mii lei 
  - consultanta agricola   =      2.270.000 mii lei 
  - crese      =      5.912.000 mii lei 

- Sume defalcate din TVA (cod 33.02.02) 
            - pentru energie electrica   =  480.883.000 mii lei 

 
  Tinand cont de : 
  Ordonanta nr. 45/19.06.2003 art.15, alin.2, art.53, alin.1 si alin.2, alin.4; 
  Legea  nr. 215/2001, art.38  l,f,d  privind administratia publica locala; 
 
  Biroul buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2004 conform  anexa  nr.1 
si aprobarea contului de executie pe anul 2004 conform anexa nr.2. 
 

 
 

 DIRECTOR ECONOMIC     SEF SERV.BUGET-INVESTITII 
     ADRIAN BODO           SMARANDA HARACICU 
 
 
        AVIZAT JURIDIC, 




