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         DIRECTIA ECONOMICĂ                                
         SERVICIUL BUGET                                               
         Nr. SC2019 – 033582/23.12.2019 

                                       
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind rectificarea Bugetului Local 

al Municipiului Timişoara  pe anul 2019 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2019 – 033582/23.12.2019 a 
Primarului Municipiului Timișoara;  

- Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 1526 din data 18.12.2019 privind 
rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019 în baza adresei 
nr. 11872/09.12.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, 
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea 
repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și 
cel confesional acreditat a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin 
majorarea trimestrului IV cu suma de 34 mii lei; 

- Hotărârea Guvernului României nr.971/20.12.2019 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019, pentru unitățile administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Municipiului 
Timișoara suma de 5.000 mii lei prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019; 

- Prevederile art.21 din O.U.G. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019; 

- Referatele Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-29185/14.11.2019, SC2019-
15426/21.06.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 84.02 
”Transporturi” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei și la titlul 40 
”Subvenții” cu suma de 3.000 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 și art.82  ; 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 
Anexei nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local și validarea 
Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara nr. 1526 din data 17.12.2019 privind 
rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019. 
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