
MUNICIPIUL TIMISOARA                                       
                                                    

         DIRECTIA ECONOMICĂ                                
         SERVICIUL BUGET                                               
         Nr. SC2019 – 30158/25.11.2019  

                                       
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind rectificarea Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2019 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. SC2019 – 30158/25.11.2019 a Primarului Municipiului 
Timișoara; 
 

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică – SSAEEBL nr. 7523/13.11.2019 prin care se 
comunică repartizarea sumei de 33 mii lei pe trimestrul IV pentru finanţarea 
învățământului particular sau confesional acreditat Școala primară Wendy Kids; 
 

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-28952/13.11.2019 prin care se solicită 
suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură recreere și religie” întreținere spații verzi la 
titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei pentru întreținere spații verzi și 
50 mii lei pentru Grădina Zoologică, la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” verzi la 
titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 367,06 mii lei pentru cotizații. 

 
- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-29185/14.11.2019, prin care se 

solicită suplimentarea la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la 
titlul 20 ”Bunuri și servicii” iluminat public cu suma de 3.000 mii lei; 

 
- Referatul Biroului Administrativ nr. SC2019-27003/24.10.2019 prin care se solicită 

suplimentarea la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 
”Bunuri și servicii” cu suma de 150 mii lei pentru utilități; 

 
- Referatul Biroului Salubrizare nr. SC2019-27396/29.10.2019 prin care se solicită 

suplimentarea la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” 
cu suma de 4.500 mii lei pentru salubrizare străzi și colectare deșeuri abandonate; 

 
- Referatul Direcției de Asistență Socială a Mun. Timișoara nr. 14320/03.10.2019 și nr. 

17539/21.11.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 68.02 ”Asigurări și 
asistență socială” la  titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 60 mii lei și redistribuiri 
de sume cu influență 0 la capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială”; 

 
- Referatul Casei de Cultură a Mun. Timișoara nr. 4463/22.11.2019 prin care se solicită 

suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” la  titlul 20 ”Bunuri și 
servicii” cu suma de 2.235,19 mii lei și redistribuiri de sume cu influență 0 la 
capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 
- Referatul Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est nr. SC2019-

22229/05.09.2019 și nr.SC2019-29613/20.11.2019 prin care se solicită suplimentarea 
la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și 
servicii” cu suma de 2.020 mii lei; 

 
- Referatul Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive nr. SC2019- FN, prin care se 

solicită suplimentarea la capitolul 65.02 ”Învățământ” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” 
cu suma de 300 mii lei, la capitolul 66.02 ”Sănătate” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” 



cu suma de 200 mii lei, la titlul 51 ”Transferuri” (secțiunea funcționare) cu suma de 
510 mii lei; 

 
- Referatul Serviciului Public Creșe nr.3992/31.10.2019, prin care se solicită 

redistribuiri de sume cu influență totală 0 la capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență 
socială”;  

 
- Referatul Serviciului Buget nr.SC2019-30142/25.11.2019, prin care se solicită 

redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică” titlul 81.02 ”Rambursări de credite”;  
 

- Referatul Biroului Finanțare Școli nr.2408/25.11.2019 și nr.2409/25.11.2019 prin 
care se solicită redistribuiri de sume cu influență 0 la capitolul 65.02 ”Învățământ” și 
la capitolul 65.10  ”Învățământ” în cadrul titlului 20 ”Bunuri și servicii”; 

 
- Referatul Serviciului Juridic nr. SC2019 – 23947/24.09.2019 prin care se solicită 

suplimentarea sumei de 1.300 mii lei capitolul 51.02 ”Autorități publice” la titlul 59 
”Alte cheltuieli”; 
 

- Referatul Filarmonicii Banatul Timișoara nr. 6141/11.11.2019 prin care se solicită 
suplimentarea la capitolul 67.10 ”Cultură recreere și religie” activitati autofinanțate la 
venituri și cheltuieli cu suma de 54 mii lei din sponsorizări; 
 

- Referatul Sport Club Municipal nr. 620/24.10.2019 prin care se solicită suplimentarea 
la capitolul 67.02 ”Cultură recreere și religie” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 
1.700 mii lei; 
 

 
 

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în  conformitate 
cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, 
alin.1, art. 20 alin.1, art.82 și art.49 al.8,9 și 10; precum şi OUG 47/01.09.2012 
privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 
fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 
art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, 
art.196 alin.1 lit.a; 
 
Serviciul  Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform 
anexelor: 

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local;  

 Anexa nr.2 – Buget local pe anul 2019 – sursa E Activități finanțate integral 

din venituri proprii; 

 Anexa nr.3 – Buget local pe anul 2019 – sursa F Integral venituri proprii; 
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