
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  09.01.2019 cu ocazia sedintei de indata  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar IMRE FARKAS 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 21 
 Au absentat:   Sorin Ionescu, Ioan Mateescu, Raluca Popescu, Andra 

Blotiu, Marius Dugulescu,  
    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 
domnul  viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna 
secretar  Simona Dragoi 
 

   Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Timișoara în anul 
2018 din excedentul bugetului local. 
 
 

Dl. MAZILU: Bună ziua! Vă urez tuturor La  mulți ani! Un An Nou cu sănătate și 
realizări! Avem un singur punct azi pe ordinea de zi. 
Dl. Idolu: Vă urez tuturor La mulți ani! Aș vrea să atrag atenția că pe strada din 
fața primăriei e o singură zonă necurățată.  Referitor la execedentul pe 2016 acesta 
e de 2.910.000 lei, cel din 2017 e de 8.569.000 lei.  
Dl. MAZILU:  Supun la vot Ordinea de zi de azi.  

-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 21 voturi pentru.  



Dl. PRIMAR:  Bună ziua. La mulți ani tutror! Fie să lăsăm lucruri bune în urma 
noastră în 2019! și să meargă mai bine lucrurile. Conform legii, azi se închide anul 
financiar 2018. Acum trebuie să facem ajustările de rigoare care vor fi datate 31 
Decembrie 2018. Deci tot ce facem încă intră în contul anului 2018. Trezoreria are 
un anumit program, se sistează anumite plăți dar încă se mai pot primi bani. Au mai 
venit în perioada în care nu mai puteam cheltui, niște sume și noi azi asigurăm 
posibilitatea cheltuirii acelor bani care se constituie în excedent, în contul anului 
2018. Noi am cheltuit puțin mai mult decât am încasat efectiv  în 2018. Diferența 
de 2.260.583,68 lei, sunt bani pe care i-am avut la dispoziție, reportați ca excedent 
de la sfârșitul anului 2017. Deci i-am avut și i-am cheltuit, doar că normele fiscale 
cer ca la sfârșit de an, când ai din nou excedent, în primul rând să pui la loc ce ai 
cheltuit din excedent, reportat din anii anteriori și abia diferența poți să o cheltuiești 
tot în contul anului trecut. În final vom rămâne cu un excedent neglijabil acolo 
unde nu se poate face cheltuirea. Despre asta e vorba.  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Timișoara în anul 
2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenți. 

Dl. MAZILU:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 21  voturi pentru.  
Vă mulțumesc! Declar închisă ședința!  
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