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ROMANIA                            APROBAT, 
JUDEŢUL  TIMIS                             PRIMAR 
MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                                  NICOLAE ROBU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR. SC 2013 – 8768/28.03.2013                                                       
 
                                                                                                       
 
 
 

R E F E R A T 
 

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2013 
 

Având în vedere: 

 Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5/24.02.2013;  

 Adresa FN  25.02.2013 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii 

nr.273/2006 a finanţelor publice locale: 

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  

 Cod 11.02.02       = 152.073 mii lei 

- din care: 
o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat: 

              = 131.693 mii lei  

o Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor si alte drepturi 

salariale  

                                                                          = 6.904 mii lei 
o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizaţii lunare:   = 11.800 mii lei 
o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social; servicii 

publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: = 1.676 mii lei 
     

2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 

              = 143 mii lei 

3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (04.02.04):           = 459 mii lei 
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 Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2013 au fost 

fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare în sumă de 

550.466,12 mii lei şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 

476.309,01 mii lei. Excedentul anului precedent  in valoare de 1.947,24 mii lei va fi aprobat 

prin HCL, suma prevazuta pentru acoperirea golurilor temporare de casa. 

  De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr. 

286/2.987/2011, O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările ulterioare şi Adresa Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Timiş nr. FN /25.02.2013 nivelul maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat este în sumă de 287.030 mii lei.  

 Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o 

reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, 

salubritate pentru toţi ordonatorii  de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de 

economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor. 

Ţinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si 

unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, 

alin.2, lit. a, art.63  alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul  Buget propune aprobarea bugetului 

local pe anul 2012 conform anexelor: 

 Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 

2013;  

 Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2013;  

 Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013;  

 Anexa nr.4 – Buget credite interne;  

 Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2013;  

 Anexa nr.6 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2013 
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