
 
 
 MUNICIPIUL TIMISOARA                                       
                                        APROBAT,              

         DIRECTIA ECONOMICĂ                                             P R I M A R  
         SERVICIUL BUGET                                                              NICOLAE ROBU  
         Nr. SC2016 –          /     .12.2016 

 
                                                                                 

REFERAT 
privind rectificarea  bugetului local 

al municipiului Timişoara  pe anul 2016 
 

Având în vedere: 
- Dispozitiile Primarului nr. 1365/17.11.2016, respectiv cu nr. 1458/07.12.2016, 

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016; 
- Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara cu nr. 

18840/29.11.2016, prin care se face cunoscut faptul ca s-au operat modificari asupra 
indicatorului 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu 
suma de 288,00 mii lei, respectiv asupra indicatorului 04.02.04 „Sume alocate din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu valoarea de 
129,00 mii lei, suplimentandu-se valoarea prevazuta la cap. 68.02.15.02 „Cantine 
sociale”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv suma prevazuta la cap. 70.02.06 „Iluminat 
public”, titlul II – bunuri si servicii; 

- Referatul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, cu nr. 6537/14.12.2016, 
privind redistribuirea sumei cuprinse la cap. 68.02.05.02 „Asistenta Sociala in caz de 
invaliditate”, in cadrul titlului II – bunuri si servicii; 

-     Referatul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 
cu nr. 10456/09.12.2016, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 
66.10.06.01 ”Spitale generale”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv redistribuirea 
sumei prevazute la titlul I – cheltuieli de personal si titlul XI – active nefinanciare; 
- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; 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; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi 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 rectificarea 
bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget de 
Venituri Proprii”. 
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