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         Nr. SC2018 – ............................................. 

                                       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind rectificarea  Bugetului Local 
al Municipiului Timişoara  pe anul 2018 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.SC2018 – ......................................... a Primarului Municipiului 
Timișoara;  

- Adresa cu nr. 16530/17.09.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică 
influențele respectiv modificarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA : 
 - diminuarea cu 888 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 
drepturilor copiilor cu CES integrați în învățământul de masă pe trim. IV (11.02.02); 
 - suplimentarea cu 6.623 mii lei a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (11.02.06).; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; 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, art.115, alin. 1, lit b; 
 
Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei  nr.1 „Buget Local” 
astfel: 
Capitolul Suma  

(mii lei) 
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
drepturilor copiilor cu CES integrati in invatamantul de 
masa 

-888,00 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

+6.623,00 

 
Capitolul Suma repartizată  

(mii lei) 
51 Autorități executive +150,00 
65 Învățământ -888,00 
66 Sănătate +59,50 
70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică +1.413,50 
84 Transporturi +5.000,00 
TOTAL influență pozitivă +6.623,00 
TOTAL influență negativă -888,00 

 
 Anexa nr.1 – Buget Local;  

 
DIRECTOR ECONOMIC,     SEF SERVICIU BUGET, 
   STELIANA STANCIU           RAMONA RADU 
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