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R E F E R A T 
privind aprobarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2008   

 
 

Avand in vedere : 
-  Legea bugetului de stat pe anul 2008 cu nr. 388/2007 si adresa nr. SC2008-

001399/24.01.2008 a D.G.F.P. Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor situatia se prezinta 
dupa cum urmeaza : 

Cod 11.02.02               = 151.244,13 mii lei 
Cod 04.02.04               =          1.436 mii lei 
Sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

 
- Adresa nr. 1342/31.01.2008 a Consiliului Judetean Timis care in baza Hotararii 

nr.2/31.01.2008 au repartizat sume din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale in suma de 2.145 mii lei astfel : 

- pentru finantarea caminelor cu persoane varstnice 1.925 mii lei 
- pentru alegerile locale 220 mii lei 
Tinand cont de propunerile servicilor din cadrul Primariei Municipiului Timisoara 

si unitatilor de subordonare locala, precum si in conformitate cu Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale art.1, art.4 alin.1, art.5 art.19, alin.1 si art.20 alin.1 si 
Legea 215/2001 privind administratia publica locala art. 36 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a, art.45 
alin.2 lit.a, art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b, Serviciul  Buget propune aprobarea bugetului local 
pe anul 2008 conmform anexelor  : 

- Anexa nr.1 – bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2008 
 - Anexa nr.2 – bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la 
cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2008 
 - Anexa nr.3 – programul de investitii (bugetul local, credite, fond rulment, fond 
de locuinte, obligatiuni) pe anul 2008 
 - Anexa nr.4 – bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri propri pe anul 2008   

- Anexa nr.5 – venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local – anul 2008  
- Anexa nr.6 – bugetul fondurilor externe nerambursabile – anul 2008 
- Anexa nr. 7 – bugetul creditelor externe si interne – anul 2008 
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