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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND  

VALIDAREA DISPOZIŢIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 1425 
DIN 12.11.2018 DE RECTIFICARE A  BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TIMIŞOARA PE ANUL 2018  

ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA 
RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 

2018 

 
Avand in vedere: 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 1425 din 12.11.2018 de rectificare a  

bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 în baza Convenției de împrumut 
nr SC2018-25903/05.11.2018 dintre Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul 
Timișoara privind acordarea unui  împrumut de 101.029.000 lei pe o perioadă de 20 ani 
pentru finanțarea unor cheltuieli curente ale Municipiului Timisoara pentru asigurarea 
furnizării energiei termice în sezonul rece, întocmită  în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.89/2018; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 493/24.10.2018 privind 
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, 
precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ 
redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea 
cheltuielilor aferente sectiunii de functionare, componente ale bugetului local; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; 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; 

 
   Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun 
dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,. 
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