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         Nr. SC2019 – 21674/29.08.2019 
 

                                       
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind rectificarea Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2019 
 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.SC2019 –21673/29.08.2019  a Primarului Municipiului Timișoara; 
Adresa nr. 1086/28.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, 
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea 
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
(11.02.06) în sumă de 8.437 mii lei și sume defalcate din TVA pentru finanțarea 
învățământului particular și cel confesional acreditat (11.02.09) în sumă de 3.107 mii lei, din 
care salarii, sporuri , indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege , precum 
și contribuțiile aferente acestora în sumă de 2.941 mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 
pentru întreținerea curentă în sumă de 166 mii lei.  
 
 Suma de 8.437 mii lei se repartizează astfel: 
 

- La Cap. 65.02 ”Învățământ” 
  - la 65.02.04.01 Liceul Ortodox ”Antim Ivireanu” titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - pentru utilități (20.01.03, 20.01.04, 20.01.08)                               30 mii lei 
   - pentru obiecte de inventar (20.05.30)                                            70 mii lei 
  - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - 65.02.04.02 articolul 20.02 ”Reparații curente”                            200 mii lei 

- La Cap. 66.02 ”Sănătate” 
  - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - articolul 20.02 ”Reparații curente”                                              250 mii lei 

- La Cap. 67.02 ”Cultură, recreere și religie” 
  - la ”Casa de Cultură” titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - articolul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”            2.000 mii lei 

- La Cap. 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari” 
  - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - articolul 20.01.03 ”Încălzit, iluminat și forță motrică”                 500 mii lei 

- La Cap. 84.02.03.03 ”Transporturi, străzi” 
  - la Municipiul Timișoara titlul 20 ”Bunuri și servicii”  
   - articolul 20.02 ”Reparații curente”                                           5.387 mii lei 
 
 

Nr. 
Crt. Capitol Titlu Influențe 

(mii lei) 
1 65.02 ”Învățământ” 20 ”Bunuri și servicii” +300 
2 66.02 ”Sănătate” 20 ”Bunuri și servicii” +250 
3 67.02.03.06 ”Case de cultură” 20 ”Bunuri și servicii” +2.000 
4 70.02 ” Locuinte, servicii si dezvoltare publica” 20 ”Bunuri și servicii” +500 
5 84.02 ”Transporturi” 20 ”Bunuri și servicii” +5.387 
 TOTAL  +8.437 

 
 
 
 



 
 
 Suma de 3.107 mii lei se repartizează astfel: 
 

- La Cap. 65.02.04.02.55 ,, Alte transferuri” 
- Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”                                                          1.573 mii lei 

     - Titlul 20 ,, Bunuri și servicii”                                                                   93 mii lei 
- La Cap. 65.03.01.55 ,, Alte transferuri”   

 - Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”                                                        1.368 mii lei 
- Titlul 20 ,, Bunuri și servicii”                                                                   73 mii lei 
 
În conformitate cu art. 22 alin. 1 ,  art. 25 lit. „b” , art.82, art.49 alin.5, respectiv art. 

39, alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019, OUG 
47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea 
unor măsuri fiscal – bugetare, Ordonanta nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2019 şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 
art.154 alin.1, art.155 alin.1 lit.c, art.155 alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.b,  Serviciul Buget 
propune rectificarea bugetului localal Municipiului Timișoara pe anul 2019, conform 
Anexei nr.1  „Buget Local 2019 Municipiul Timișoara Sursa A – Buget Local 
rectificare nr.3”. 
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