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APROBAT,
PRIMAR
Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

AVIZAT,
VICEPRIMAR
SORIN GRINDEANU

REFERAT
privind aprobarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2009

Având în vedere:
- Legea bugetului de stat pe anul 2009 cu nr. 18/2009 si adresa nr. 2604/11.03.2009 a
D.G.F.P. Timiş privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a
finanţelor publice locale:
1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
Cod 11.02.02
= 166.798 mii lei
- din care:
o cheltuieli de personal pentru învăţământ 155.043 mii lei
o ajutoare sociale, asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, burse,
servicii comunitare
11.755 mii lei
2. sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)
= 203 mii lei
3. cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
(04.02.04)
= 609 mii lei
Tinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si
unităţilor de subordonare locală, precum şi 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 si 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, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2009
conform anexelor:
- Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2009;
- Anexa nr.2 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli
pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2009;
- Anexa nr.3 – programul de investiţii (bugetul local, credite, fond rulment, fond de
locuinţe, obligaţiuni) pe anul 2009;
- Anexa nr.4 – bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2009;
- Anexa nr.5 – venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local – anul 2009;
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- Anexa nr.6 – bugetul fondurilor externe nerambursabile – anul 2009 ;
- Anexa nr. 7 – bugetul creditelor externe şi interne – anul 2009.
DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIUL BUGET,

SMARANDA HARACICU

STELIANA STANCIU
AVIZAT JURIDIC,
Cod FP 53 – 01, Ver.1

2

