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         DIRECTIA ECONOMICĂ                                
         SERVICIUL BUGET                                               
         Nr. SC2018 – ...............................................  

                                       
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind rectificarea  Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2018 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.SC2018-28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului 
Timișoara;  

- Analiza contului de execuție de casă pentru încasările și plățile de la bugetul local la 
data de 31.10.2018; 

- Referatul Serviciului Public Creșe nr.3604/20.11.2018 privind solicitarea de 
suplimentare a cheltuielilor de personal cu suma de 820,05 mii lei; 

- Adresa Direcției de Asistență Socială nr.15048/20.11.2018 prin care se comunică 
necesarul de cheltuieli de personal din analiza cărora rezultă o diminuare cu suma de 
6.640,39 mii lei, iar la tilul 57 o diminuare cu suma de 4.990,43 mii lei, aceste 
diminuări sunt efectuate ca urmare a lipsei fondurilor de la bugetul de stat din sume 
defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și a 
indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav ce se acordă în proporție de 
până la 90% de la bugetul de stat conform art.29 din OUG 90/07.12.2017, 
menționăm că în conformitate cu comunicarea nr.2214/31.01.2018 de la Trezorerie, 
Primăriei Timișoara i-a fost alocată pentru anul 2018 suma de 36.769 mii lei pentru  
finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizații lunare; 

- Adresa de la Filarmonica Banatul nr.6583/19.11.2018 prin care se solicită o 
suplimentare a cheltuielilor de personal de 800 mii lei și referatul 
nr.6482/b/14.11.2018 prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii 
cu suma de 100 mii lei; 

- Adresa Teatrului German de Stat nr.3593/19.11.2018 privind solicitarea de  
diminuare a cheltuielilor de personal cu suma de 565 mii lei; 

- Adresa de la Teatrul Maghiar de Stat nr.3484/19.11.2018 privind suplimentarea 
cheltuielilor de personal cu suma de 456 mii lei și referatul 3142/16.10.2018 prin 
care solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 68 mii lei; 

- Adresa Direcției Fiscale nr.069995/19.11.2018 privind solicitarea de suplimentare a 
cheltuielilor de personal cu suma de 1.083,50 mii lei; 

- Analiza execuției de casă pentru Municipiul Timișoara din care rezultă un necesar de 
suplimentare a cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al primarului 
de 1.200 mii lei; 

- Adresa Direcției Poliției Locale nr.13506/19.11.2018 prin care se solicită 
suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 2.113,05 mii lei; 

- Adresa de la Sport Club Municipal nr.272/06.09.2018 privind solicitarea de 
suplimentare a bugetului de venituri proprii cu suma de 64,65 mii lei; 

- Analiza contului de execuție de casă pentru medicină școlară privind diminuarea 
sumei de 3.175,58 mii lei de la cheltuieli de personal; 

- Referatul nr.3841/12.11.2018 și analiza contului de execuție de casă pentru Casa de 
Cultură privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 20,49 mii lei; 

- Referatul nr.SC2018-27516/20.11.2018 de la Direcția Edilitară prin care se solicită 
suplimentarea prevederilor bugetare pentru subvenții transport în comun în valoare 
de 7.000 lei; 

- Referatul nr.SC2018-27840/22.11.2018 al Biroului Salubrizare privind  solicitarea de 
suplimentare a prevederilor pentru cheltuieli cu salubrizarea și deszăpezirea în 
valoare de 500 mii lei; 



- Referatul f.n. al Serviciului Scoli - Spitale privind diminuarea prevederilor de 
cheltuieli cu suma de 1.000 mii lei; 

- Solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea articolului 20 Bunuri si 
servicii cu suma de 800 mii lei; 

 
- 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, OUG 
47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și 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; 
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