
MUNICIPIUL TIMISOARA                                       

                                                    

         DIRECTIA ECONOMICĂ                                

         SERVICIUL BUGET                                               

         Nr. SC2018 – 25171/26.10.2018  

                                       

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind rectificarea  Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.SC2018 – 25170/26.10.2018 a Primarului Municipiului 

Timișoara;  

- Adresa nr.21644/22.10.2018 de la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis prin 

care se comunica alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea 

cheltuielilor cu achizitia de echipamente medicale in suma de 27 mii lei la Spitalul 

Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 18 mii lei la Spitalul Clinic de Urgenta 

pentru Copii Louis Turcanu. 

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta nr.SC 2018-

22064/24.09.2018 prin care se solicită redistribuirea sumei de 30 mii lei de pe 

articolul 59 Alte cheltuieli la articolul 20 Bunuri si servicii 

- Nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr.6514/05.10.2018 prin care se 

solicită diminuarea sumei de 120,70 mii lei de la articolul 70 Cheltuieli de capital  

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2018-23213/08.10.2018 prin care se solicită 

suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei 

- Referatul Teatrului German de Stat nr.3222/17.10.2018 prin care se solicită 

redistribuiri de sume în cadrul articolului 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0 și 

diminuarea la articolul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 387 mii lei 

- Referatele Direcției Comunicare Relationare nr.SC2018-24455 și SC2018-

24427/18.10.2018 prin care se solicită suplimentarea articolului 20 Cheltuieli 

materiale cu suma de 420 mii lei 

- Sume redistribuite de la Serviciul Juridic diminuarea capitolului 59 Alte cheltuieli cu 

suma de 1.700 mii lei 

- Sume redistribuite de la Serviciul Buget diminuarea capitolului 30 Dobânzi cu suma 

de 1.500 mii lei 

- Referatul Sport Club Municipal Timișoara nr.306/03.10.2018 prin care se solicită 

suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 3.000 mii lei 

- Referatul Spitalului pentru Copii Louis Turcanu prin care se solicită diminuarea 

articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de 135 mii lei simultan cu diminuarea 

articolului 43.2F.14 Subventii de la bugetul local pt finantarea chelt de capital in 

domeniul sanatatii cu suma de 135 mii lei 

- Referatul Direcției Fiscale nr. IF2018-062072/10.10.2018 prin care se solicită 

suplimentarea articolului 10 Cheltuieli de personal cu suma de 65,50 mii lei 

- Referatul Direcției de Asistență Socială nr.13287/22.10.2018 prin care se solicită 

redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale între articolele 10 Cheltuieli 

de personal și 20 Bunuri si servicii cu influență totală 0  

- Referatul Direcției Edilitare nr. SC2018-24897/24.10.2018 prin care se solicită la 

capitolul 84.02.03.02 Transport in comun suplimentarea articolului 40 Subventii 

pentru Societatea de Transport Public Timișoara cu suma de 7.000 mii lei, 

suplimentarea la caitolului 84.02.03.03 articolul 20 Bunuri si servicii cu suma de 

2.000 mii lei, la capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apă suplimentarea articolului 20 

Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, cuprinderea unui credit de angajament 

pentru investitii de 2.890,93 mii lei, diminuare cheltuielilor de dezvoltare de la cap. 

51.02 cu 151,13 mii lei, de la cap 70.02.05 diminuarea cu 90 mii lei, cap 84.02.03.02 

dimnuarea cu 2110 mii lei, cap 84.02.03.03 dimuinuare cu 200 mii lei 



- Referatul Biroului Constructii instalatii nr 23521/16.10.2018 privind disponibilizarea 

unor sume din cadrul programului de dezvoltare 

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si  

Activitati Administrative nr. SC2018-25183/29.10.2018 prin care se solicită la 

capitolul 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica suplimentarea articolului 20 

Bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei, și referatul nr SC2018 – 25350/29.10.2018 

prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 100 mii lei  si ref 

25267/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezv cu suma de 35 mii 

lei   

- Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr.2963/06.09.2018 prin care se 

suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 700 mii lei 

- Referatul Serviciului Scoli-Spitale nr. SC2018-25096/26.10.2018 prin care se solicită 

redistribuiri de sume în cadrul clasificațiilor funcționale pe articolul 20 Bunuri si 

servicii cu influență totală 0 și referatul 25217/29.10.2018 prin care solicita 

diminuarea cu 20 mii lei la chelt de dezvoltare 

- Solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea articolului 20 Bunuri si 

servicii cu suma de 797,78 mii lei, articolului 10 Cheltuieli personal transport 

profesori cu suma de 116,80 mii lei și articolului 70 Cheltuieli de capital cu suma de 

13,55 mii lei 

- Referatul Biroului Sport Cultura nr 25348/29.10.2018 prin care se solicita 

diminuarea unor sume pentru chelt de dezv  

- Referatul Directiei de urbanism si Dezvoltare Urbana  nr. 25150/26.10.2018 prin 

care se solicita diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare si nr 

22763/02.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 223,57 mii lei nr. 

23583/10.10.2018 prin care solicita cuprinderea sumei de 114,57 mii lei nr. SC 

2018-24407/18.10.2018 solicita suplimentare credite de angajament 

-  

- Referatul UIPACEC nr. SC2018-25288/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea 

unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare de 90 mii lei 

- Referatul Biroului Salubrizare SC 2018-25285/29.10.2018 prin care se solicita 

diminuarea unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 300 mii lei 

- Referatul Biroului Finantare Scoli nr. SC2018 – 20566/26.10.2018 prin care se 

solicita diminuarea chelt de dezvoltare cu 13,55 mii lei 

- Referatul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest SC 2018- 

25334/29.10.2018 prin care se solicita diminuarea chelt de dezvoltare 

- Referatul Directiei de Mediu nr.25139/26.10.2018 prin care se solicita diminuarea 

unor sume pentru cheltuieli de dezvoltare suma de 1.075 mii lei 

- Referatul Teatrului German pentru diminuarea sumei de 387 mii lei de la chelt de 

dezvoltare 

- Referatul Spitalului Louis Turcanu nr 15187/11.10.20178 prin care solicita 

diminuarea chelt de dezvoltare cu suma de 135 mii lei 

- Referatul Spitalului Municipal nr.3067/22.10.2018 prin care solicita suplimentarea 

chlet de dexvoltare cu 299,98 mii lei 

 

- Având în vedere 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; 

- Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din 

cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi în conformitate cu Legea 

bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, 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, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul  

Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor: 

 

� Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2A;  

� Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2E; 

� Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2F; 

� Anexa nr.4 -   Program dezvoltare 2018;  

� Anexa nr.5 -   Program dezvoltare 2018, Proiecte cu finantare F.E.N. 

 

DIRECTOR ECONOMIC,     SEF SERVICIU BUGET, 

 

   STELIANA STANCIU           RAMONA RADU 
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