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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

 
Direcţia Economică funcţionează în prezent în subordinea directă a Primarului 

Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director Adrian Bodo, fiind 

structurată astfel: 
 

I. Serviciul Buget - Investiţii 
II. Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor 
III. Biroul Venituri, Preţuri şi Tarife 
IV. Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Fizice 

- Biroul Încasări  
V. Serviciul Impozite şi Taxe - Persoane Juridice  
VI. Serviciul Impuneri Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte Taxe - Persoane Juridice 
VII. Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Juridice 
VIII. Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Fizice 
IX. Biroul Soluţionarea Contestaţiilor 
X. Compartiment Registratură şi Informaţii 
 

 
I. SERVICIUL BUGET - INVESTIŢII 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI  
 
Şef Serviciu: Haracicu Smaranda 
- 7 angajaţi 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Activitatea Serviciului Buget – Investiţii, constă în întocmirea proiectului de buget al 
municipiului Timişoara prin care sunt asigurate resurse, respectiv venituri atât din bugetul local 
cât şi transferuri din bugetul de stat, modul de gestionare a acestora, precum şi structura 
cheltuielilor pe destinaţii, urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget şi 
rectificarea acestora în funcţie de veniturile realizate şi alocaţiile conform OUG nr. 45-2003 
privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108-2004 precum şi Legea nr. 511-
29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 

 
Bugetul local al Municipiului Timişoara realizat la 31.12.2005 a fost de 352.379, 04 mii 

lei (RON) din care : 
 
 

- venituri proprii  209.225,80 mii RON reprezintă 59,38% 
din bugetul local

- sume defalcate din TVA pentru bugetele locale 
pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat creşe, centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă 

79.831,69 mii lei adică 22,66% din 
bugetul local

- sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea 32.170,04 mii lei reprezintă 9,13% din 



 2
energiei termice livrate populaţiei bugetul local
- sume defalcate din TVA pentru 
retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea 
sistemelor centralizate de producere şi distribuţie 
a energiei termice 

12.000 mii lei reprezintă 3,41 % din 
bugetul local

- sume pentru echilibrarea bugetelor 4.972,27 mii lei  adică 1,40% din 
bugetul local 

- subvenţii pentru investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe 

13.962,24 mii lei  adică 3,96% din 
bugetul local 

- subvenţii primite din fondul de intervenţie 70 mii lei  adică 0,02% din 
bugetul local 

- donaţii şi sponsorizări 147 mii lei  adică 0,04% din 
bugetul local 

 
La capitolul cheltuielil ale bugetului local municipiul Timişoara se prezintă astfel : 
 

Cheltuieli Total 352.379,04 mii lei
- Autorităţi Publice 17.524,03 mii lei
- Învăţământ 97.611,82 mii lei
- Sănătate 2.192,95 mii lei
- Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret 9.920,22 mii lei
- Asistenţa socială 14.283,16 mii lei
- Servicii şi dezvoltare publică 114.638,74 mii lei
- Mediu şi ape 7.605,14 mii lei
- Agricultură şi Silvicultură 317,11 mii lei
- Transporturi şi comunicaţii 71.734,75 mii lei
- Alte acţiuni 646,93 mii lei
- Fonduri garantare şi redistribuire 1.853,40 mii lei
- Dobânzi şi alte cheltuieli 3.659,03 mii lei
- Rambursări de împrumuturi 7.949,47 mii lei
- Fond de rulment 2.442,29 mii lei
 

 În ceea ce priveşte detalierea cheltuielilor de capital, valoarea totală a investiţiilor a fost 
repartizată astfel: 

 
- Din bugetul local 36.040,17 mii lei
- Subvenţii primite de buget local pentru investiţii 13.962,24 mii lei
- Fond rulment 4.374,54 mii lei
- Obligaţii municipale 14.320,23 mii lei
 
Aceste valori au fost repartizate pe capitole. 

 
În ceea ce priveşte cheltuielile de capital: 
Bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2005 s-a aprobat în 

10.12.2004. Lista de investiţii este anexa la buget. 
 

Valoarea totală a investiţiilor a fost: 126.076,64 mii lei care a fost repartizată astfel: 
- bugetul local: 98.285,15 mii lei 
- fondul de rulment: 7.791,49 mii lei 
- obligaţiuni municipale: 20.000,00 mii lei 
- alte surse: 27.249,02 mii lei 

 
Aceste valori au fost repartizate pe capitole: 
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Cap. CHELTUIELI PENTRU ORGANELE EXECUTIVE 
Total: 2.950,00 mii lei, din care: 
 Autorităţi executive: 2.950,00 mii lei lei din bugetul local 

 
Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
Total: 4.386,30 mii lei, din care: 
4.386,30 mii lei din bugetul local, 
repartizaţi astfel: 
Învăţământ preşcolar: 1.130,00 mii lei, din care: 
- 1.130,00 mii lei din bugetul local 
Învăţământ primar şi gimnazial:1.150,00 mii lei din care: 
- 1.150,00 mii  lei din bugetul local 
Învăţământ liceal: 2.106,30 mii lei din care: 
- 2.106,30 mii lei din bugetul local 

 
Cap. SĂNĂTATE: 
Total: 2.250,00 mii lei din care: 
- 2.250,00 mii lei din bugetul local 

 
Cap.CULTURĂ 
Total: 547,75 mii lei, din bugetul local 

 
Cap. ASISTENŢA SOCIALĂ 
Total: 1.137,70 mii lei, din bugetul local 

 
Cap. GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE 
Total: 23.309,93 mii lei, din care: 

- Buget local: 23.309,93 mii lei 
- Iluminat: 791,24 mii lei, din bugetul local 
- Grădini, parcuri, zone verzi: 520,00 mii lei, din bugetul local 
- Locuinţe: 4.914,83 mii lei, din bugetul local 
- Alimentări cu apă: 7.641,50 mii lei, din bugetul local 
- Introducere gaze în localităţi: 820,00 mii lei, din bugetul local 
- Alte acţiuni privind dezvoltarea publică: 8.622,35 mii lei, din bugetul local 

 
Cap. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 
Total: 65.172,22 mii lei, din care: defalcat pe subcapitole: 
Lucrări de intreţinere si reparare străzi: 46.638,33 mii lei, din care 

- 21.346,84 mii lei din bugetul local 
- 5.291,49 mii lei din fondul de rulment 
- 20.000 mii lei din obligaţiuni municipale 
Transport în comun: 18.533,89 mii lei, din care: 

- 13.784,87 mii lei din bugetul local 
- 2.500,00 mii lei din fondul de rulment 
- 2.249,02 mii lei din alte surse 
 
Cap. ALTE ACŢIUNI 
- 1.322,73 mii lei din bugetul local din care: 
Protecţie Civilă: 
- 1.200,00 mii lei din bugetul local 
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică: 
- 122,73 mii lei din bugetul local 

 
În decursul anului 2005 s-au aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, 

6 rectificări de buget. 
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Totalul cheltuielilor de capital pe anul 2005  cuprinse în Lista de investiţii  se ridică la 

valoarea de 68.697,18 mii lei din care: 
- 36.040,17 mii lei din bugetul local 
- 4.374,54 mii lei din fondul de rulment 
- 14.320,23 mii lei din Obligaţiuni Municipale 
- 13.962,24 subvenţii de la bugetul local pentru investiţii. 

 
Repartizarea pe capitole bugetare s-a făcut astfel: 
 
Cap. CHELTUIELI PENTRU AUTORITĂŢI EXECUTIVE 
Total: 1.980,61 mii lei, din care: 
- Autorităţi executive: 1.980,61 mii lei din bugetul local 

 
Cap. ÎNVĂŢĂMÂNT 
Total: 180,58 mii lei, din care: 
- Învăţământ preşcolar: 175,58 mii lei din bugetul local 
- Învăţământ primar şi gimnazial: 0,0 mii lei din bugetul local 
- Învăţământ liceal: 5,00 mii lei din bugetul local 
 
Cap. SĂNĂTATE 
Total: 340,91 mii lei din bugetul local 

 
Cap. CULTURĂ 
Total: 1.478,91 mii lei din bugetul local 

 
Cap. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Total: 450,16 mii lei din bugetul local 

 
Cap. GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE 
Total: 21.053,31 mii lei, din care: 

- 21.053,31 mii lei din bugetul local, din care: 
 

Iluminat: 379,84 mii lei din bugetul local 
Grădini, parcuri, zone verzi: 399,43 mii lei din bugetul local 
Locuinţe: 331,27 mii lei din bugetul local  
Alimentări cu apă: 6.185,44 mii lei din bugetul local 
Reţele, centrale şi puncte termice: 12.950,00 mii lei din bugetul local 

 Introduceri gaze în localităţi: 509,16 mii lei din bugetul local 
Alte cheltuieli privind dezvoltarea publică: 98,17 mii lei din bugetul local 

 
Cap. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 
Total: 42.701,94 mii lei, din care: 
Întreţinerea şi repararea străzilor: 19.527,20 mii lei din care: 

- 2.718,35 mii lei din bugetul local 
- 2.488,56 mii lei din fondul de rulment 
- 14.320,29 mii lei din obligaţiuni municipale 
Transportul în comun: Total: 23.174,74 mii lei din care: 
- 13.962,25 mii lei din subvenţii de la bugetul local pentru investiţii 
- 7.326,51 mii lei din bugetul local 
- 1.885,98 mii lei din fondul de rulment 

  
Cap. ALTE ACŢIUNI 
Total: 510,82 mii lei din bugetul local, din care: 
Protecţie Civilă: 396,16 mii lei din bugetul local. 
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică: 114,66 mii lei din bugetul local 
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În conformitate cu HCL 1/11.01.2005 s-au aprobat lucrări de amenajări stradale şi 
achiziţie mijloace de transport în comun în valoare de 7.791,49 mii lei din fondul de rulment, iar 
prin HCL 88/15.03.2005 s-au aprobat lucrări de amenajări stradale în valoare de 20.000,00 mii 
lei. 
 

Principalele investiţii ale Municipiului Timişoara au constat în: 
- studii şi proiecte; 
- lucrări tehnico – edilitare; 
- achiziţii de dotări; 

      
Studiile şi proiectele comandate prin grija Primăriei Municipiului Timişoara au fost 

următoarele: 
- Lucrări topografice şi cadastrale în municipiul Timişoara; 
- Sistem info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timişoara; 
- SPF şi SF-uri pentru modernizări drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, reţele gaze 

naturale, parcuri, zone verzi; 
   

Principalele lucrări ale Primăriei Municipiului Timişoara în  anul 2005, au constat în: 
- Finalizarea lucrării de amenajare lift handicapaţi în incinta PMT 
- Lucrări de modernizări şi amenajări stradale 
- Finalizarea lucrării de extindere reţele gaze naturale + branşament + centrala termică 

la Clinicile noi 
- Extindere reţele gaze naturale +branşament +centrala termică la Spitalul V.Babeş 
- Amenajare Stadion Dan Păltinişan 
- Finalizarea lucrării de amenajare la Centrul de Tranzit pentru Minori 
- Amenajări exterioare în zona Polonă 
- Reabilitare cămin nr. 4 str. Polonă 
- Extindere reţele gaze, branşament şi centrale termice la unităţile de învăţământ 
- Viabilizare terenuri pentru construcţii locuinţe ANL 
- Lucrări de alimentări cu apă şi canalizare 
- Reabilitare reţele termice Calea Sagului – Bd. L. Rebreanu 
- Dezvoltare reţele gaze naturale 
- Extindere reţele iluminat public 
- Piaţa de gros 
- Realizarea locuinţelor pentru sinistraţi 
- Reamenajarea grădinii zoologice 
- Amenajări stradale 

 
Dotările Primăriei sunt compuse din: 
- Platforma şi programe informatice; licenţe 
- Dotări pentru Statul Major de Protecţie Civilă 
- Tehnica de calcul 
- Extindere acces controlat 
- Aparatura foto, video, digitală 
- Achiziţii mijloace de transport în comun 

  
Activitatea biroului de investiţii a mai cuprins următoarele activităţi: 
- realizarea listei de investiţii  anexa la proiectul de buget pe anul 2005 
- urmărirea realizării investiţiilor cuprinse în lista de investiţii 
- urmărirea asigurării cu resurse financiare a lucrărilor de investiţii 
- raportări statistice trimestriale 
- întocmirea formelor de finanţare pentru obiectivele din lista de investiţii 
- verificarea şi decontarea lucrărilor de investiţii proprii 
- întocmirea anexelor pentru decontarea obiectivelor de investiţii 
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- reactualizarea programelor de investiţii şi a rapoartelor de realizări 
- întocmirea rapoartelor şi propunerilor pentru emiterea dispoziţiilor primarului 

  
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
Obiectivele majore propuse pentru a fi realizate în anul 2006 sunt următoarele: 
- Finalizarea sistemului info-geografic de administrare a Primăriei Municipiului 

Timişoara 
- Modernizare strada Nemoianu – Ferdinand 
- Consolidare Calea Dorobanţi – Şaguna 
- Modernizare Bd. Bogdăneştilor – Brediceanu 
- Consolidare pasaj Calea Şagului 
- Amenajare strada L. Rebreanu – I. Bulbuca 
- Modernizare strada Dacilor 
- Modernizare P-ţa Traian 
- Modernizare strada Independenţei – Drubeta 
- Amenajare inel II 
- Amenajare intersecţie Calea Torontalului - str. Miresei 
- Amenajare strada Ciocârliei 
- Amenajare strada Casian Munteanu 
- Amenajare acces Spital Municipal 
- Amenajare strada Ulpia Traiana 
- Amenajare strada Traian Vuia 
- Extindere reţele iluminat public zona de Nord 
- Extindere reţele iluminat public zona de Sud 
- Achiziţii refugii pentru călători 
- Achiziţie sistem telealarmă 
- Achiziţie corp Banc Post 
- Extindere reţea gaz + branşament + centrală termică Grădiniţa P.P. 7, Grădiniţa P.N. 

19, Grădiniţa P.N. 5, Grădiniţa P.P. 45, Grădiniţa P.P. 30 
- Amenajări vestiare la Şc.Generală nr. 9 şi Şc. Generală nr. 24 
- Reabilitare Punct Termic la Liceul Electrotimiş 
- Branşament gaz + centrală termică la Liceul Sportiv ”Banatul” şi la Liceul ”H. 

Coandă” 
- Branşament gaz  + centrală termică la  Clinicile Noi 
- Extindere corp D+P+3 E la Spitalul ”Luis Ţurcanu” 
- Construcţie Centru MRF 
- Amenajare Stadion Dan Paltinişan 
- Amenajare Grădina Zoologică 
- Amenajare parc zona Uzinei 
- Sistem de irigaţii pentru zona verde din Piaţa Victoriei şi din Scuarul Electromotor 
- Reamenajare Parcul Poporului 
- Amenajări exterioare zona Polonă şi Steaua III 
- Reabilitare cămin str. Ialomiţei nr.61 B şi cămin nr. 4 str. Polonă 
- Reabilitare spaţii publice 
- Viabilizare teren pentru construcţii locuinţe în zonele: Miloia, O.Balea 
- Extindere reţele apă şi canalizare 
- Întregiri reţele gaze 
- Piaţa de gros 
- Reamenajare centre de zi 
- Reabilitare P-ţa Văcărescu 
- Reabilitare faţade centru istoric 
- Achiziţie teren P-ţa Văcărescu 
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- Modernizare RTS cartier Soarelui, calea Şagului, cartier Fabric, calea Girocului, 

zona Bucovina, calea Aradului, Campus Universitar 
- Sistem TIKETING 
- Achiziţii mijloace de transport 
- Amenajări parcuri 
- Consolidare clădiri 

 
Biroul de investiţii a exercitat toate atribuţiile stabilite prin lege, acte normative, hotărâri 

ale Consiliului local şi dispoziţii ale Primarului. 
 
 

II. SERVICIUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor este compus din 7 persoane, şefa biroului este 

doamna Petruţ Emilia. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACITIVITATE AL SERVICIULUI 
 
Obiectul de activitate al serviciului îl reprezintă evidenţa contabilă şi analitică a 

cheltuielilor bugetului local. 
Ca principale operaţiuni realizate în cadrul Biroului Contabilitate enumerăm: 
- acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, 

in afara localitaţii şi în străinătate,justificarea şi evidenţierea acestora 
- evidenţa sintetică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar precum şi a 

materialelor 
- evidenţa salariilor personalului unitaţii, a îndemnizaţiilor pentru consilieri 
- urmărirea evidenţei încasărilor şi restituirilor garanţiei de licitaţii 
- plata restituirilor din impozite şi taxe, evidenţa sumelor neridicate reprezentând  

restituiri din impozite si taxe 
- realizarea tuturor încasărilor şi plaţilor în numerar şi virament, efectuarea tuturor 

operaţiunilor în numerar prin caseria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată 
prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare 

- întocmirea Dării de seamă contabile proprii, centralizarea celor 22 de dări de seama 
ale unitaţilor subordonate şi raportarea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

- urmărirea încasărilor şi plăţilor efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea 
Europeană derulate prin Primăria Municipiului Timişoara în valută şi lei 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
Până la data de 31 decembrie 2005 prin Serviciul Contabilitate  s-au realizat următoarele 

încasări si plăţi în conformitate cu execuţia de casă şi balanţa de verificare. 
 

Cont 
 

Încasări Plăţi 

110(sume de mandat) 1.730.464,34 1.579.736,31
118(disponibil în valută) 105.819,45 105.819.45
119(disponibil fonduri cu destinaţie 
specială) 

2.934.787,99 1.195.180,88

103.(disponibil din fond rulment) 14.242.394 4374542
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Cheltuielile înregistrate în contabilitatea Primăriei Municipiului Timişoara conform 
execuţiei de casă sunt în valoare de 349.936.800,13 lei 

 
 

Cap.51 Autorităţi publice , din care  
17524032.66 

 Cheltuieli de personal 7.032.289,23 
 Cheltuieli materiale 8.511.128,11 
 Cheltuieli de capital 1.980.615,32 
Cap.57 Invăţământ, din care 97.611.824,07 
 Cheltuieli de personal 75.848.924,23 
 Cheltuieli materiale 21.443.525,51 
 Cheltuieli de capital 180.575,29 
 Transferuri 138.799,04 
Cap.58 Sănătate, din care 2.192.957,38 
 Cheltuieli de personal 691.684,17 
 Cheltuieli materiale 1.160.361,32 
 Cheltuieli de capital 340.911,89 
Cap.59 Cultură şi religie, din care 9.920.222,73 
 Cheltuieli de personal 5.359.483,27 
 Cheltuieli materiale 3.081.829,48 
 Cheltuieli de capital 1.478.909,98 
Cap.60 Asistenţă socială 14.283.160,39 
 Cheltuieli de personal 8.480.599,94 
 Cheltuieli materiale 8.511.128,11 
 Cheltuieli de capital 1.980.615,32 
 Transferuri 450.160,24 
Cap.63 Servicii şi dezvoltare publică,din care 114.638.743,78 
 Cheltuieli de personal 867.322,48 
 Cheltuieli materiale 27.957.283,01 
 Cheltuieli de capital 21.053.307,99 
 Subvenţii 64.760.830,30 
Cap.67 Agricultură şi Silvicultură, din care 317.112,52 
 Cheltuieli de personal 231.023,52 
 Cheltuieli materiale 86.089 
Cap.68 Transporturi si Comunicaţii,din care 71.734.753,73 
 Cheltuieli materiale 31.714.555,38 
 Subvenţii 16.013.084,29 
 Cheltuieli de capital 24.007.114,06 
Cap.72 Alte acţiuni, din care 646.937,97 
 Cheltuieli materiale 136.115,26 
 Cheltuieli de capital 510.822,71 
Cap.76 Fonduri garantare împrumut, din care:                   1.853.404 
 Rambursări credite, plăţi dobânzi                   1.853.404 
Cap.64 Cheltuilei materiale mediu şi ape 7.605.141,48 
Cap.88 Dobânzi, din care: 3.659.037,55 
 Dobînzi aferente datoriei publice externe 2.927.626,19 
 Cheltuieli pentru emisie titluri valoare 731.411,36 
Cap. 90 Rambursări împrumuturi 7.949.471,87 
 Rambursări împrumuturi interne  investiţii 3.351.134,81 
 Rambursări împrumuturi externe investiţii 4.598.337,06 
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4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
Ca obiective majore pentru anul 2006, Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor îşi propune: 
- continuarea informatizării tuturor lucrărilor ce constituie obiectul activităţii 
- realizarea unui circuit operativ al documentelor 
- soluţionarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate 
- întocmirea în termen a tuturor situaţiilor contabile 
- înregistrarea zilnică, cronologic şi sistematic a tuturor documentelor pentru o evidenţă 

contabilă fidelă 
 
 

III. BIROUL VENITURI PREŢURI ŞI TARIFE 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
Biroul este compus din 6 persoane. Şefa biroului este doamna Mariana Dimitriu. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 
Obiectul de activitate al biroului îl reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a 

tuturor veniturilor bugetului local. 
 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII 
 
Ca principale operaţiuni realizate în cadrul Biroului Venituri Preţuri şi Tarife enumerăm: 
- evidenţa analitică a veniturilor bugetului local încasate conform extraselor de cont 

emise de Trezoreria Municipiului Timişoara, operând zilnic ordinele de plată şi foile de 
vărsământ anexate acestora 

- colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru corecta înregistrare a 
încasărilor şi plăţilor în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea 
corecturilor 

- întocmirea statelor de plată privind restituirile de impozite şi taxe pe baza 
documentelor furnizate de către serviciile de venituri din cadrul Primăriei 

- verificarea situaţiilor întocmite de către direcţiile Primăriei care stau la baza 
întocmirii fondului de stimulente, consituirea acestuia la nivelul Primăriei şi repartizarea lui pe 
Direcţii 

- întocmirea decontului privind taxa pe valoare adăugată şi plata acesteia 
- întocmirea balanţei de verificare a conturilor de venituri 
 
Până la data de 31 decembrie 2005 s-au încasat următoarele venituri conform contului de 

execuţie: 
 

0001 1 VENITURI TOTALE 2005, din care: 352,379,042.51
4802 2 Venituri proprii 352,379,042.51
002 3 I. Venituri curente, din care: 98,363,812.48
0003 4 A. Venituri fiscale  73,698,877.11
0004 5 A1. Impozite directe 58,698,104.06
01.02 6 Impozitul pe profit 5,495,579.40
0302 7 Impozite şi taxe de la populaţie 17,237,438.65

03.02.02 8 Impozitul pe clădiri persoane fizice 12,067,609.59
03.02.03 9 Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 1,585,751.70
03.02.09 10 Impozitul pe teren persoane fizice 2,874,428.56
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03.02.30 11 Alte impozite şi taxe 709,648.80

04.02. 12 Taxa pe teren 45,434.33
05.02. 13 Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice 28,594,643.52

05.02.01 14 Impozit pe clădiri de la persoane juridice 25,543,871.67
05.02.02 15 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 3,055,771.85

08.02 16 ALTE IMPOZITE DIRECTE 7,325,008.16

080205 17 
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 
persoane juridice 1,337,015.59

08.02.30 18 Alte încasări din impozite directe 5,987,992.57
1300 19 A2. Impozite indirecte 15,000,773.05
15.02. 20 Impozitul pe spectacole 71,522,.24
17.02. 21 Alte impozite indirecte 14,929,250.81

17.02.03 22 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare  5,149.80

17,02,10 23 Taxe judiciare de timbru 3,141,812.24
17,02,12 24 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 9,233,108.05
17.02.13 25 Taxe extrajudiciare de timbru 1,663,995.61
17.02.30 26 Alte încasări din impozite indirecte 885,185.11

20.00 27 B. Venituri nefiscale 24,664,935.37
20.02 28 Vărsăminte din profitul net al regiilor 4,920,036.24
21.02 29 Vărsăminte de la instituţiile publice 2,012,339.10

21.02.06 30 Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 1,784,519.23

21.02.14 31 
Contribuţiile de la persoanele beneficiare de cantina 
de ajutor social  76,672.99

21.02.30 32 Alte venituri de la instituţiile publice 151,146.88
22.02 33 Diverse venituri 17,732,560.03

22.02.02 34 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 1,340.46

22.02.03 35 
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni potrivit 
dispoziţiilor legale 732,669.51

22.02.05 36 
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetului local 
anilor precedenţi 8,105,565.55

22.02.07 37 Venituri din concesiuni şi închirieri 8,389,061.17

220208 38 
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu 
întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 25,027.27

22.02.19 39 Venituri din dividende 248.58
22.02.30 40 Încasări din alte surse 478,647.49

30.00 41 Ii. Venituri  din  capital 12,903,134.68
30.02 42 Venituri  din valorificarea unor bunuri ale statului 12,903,134.68

30.02.01 43 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor  
publice 418,620.72

30.02.03 44 
Venituri  din vânzarea locuinţelor construite din 
fondul statului 634,812.89

30.02.10 45 
Venituri din valorificarea  unor bunuri aparţinând 
domeniului privat 11,849,701.07

31.00 46 Iii.prelevări din bugetul de stat 226,932,745.77
31.02 47 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 97,957,210.78

31.02.01 48 Cote defalcate din impozitul pe venit 92,984,931.98

31.02.03 49 
Sume alocate de consiliul judeţean pentru 
echilibrarea bugetelor locale 4,972,278.80

32.02 50 Cote defalcate din impozitul pe salarii 1,651.72
33.02 51 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 128,973,883.27

33.02.01 52 

Sume defalcate din TVA pentru instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat, creşe şi centre 
judeţene şi locale de consultanţă agricolă 76,738,533.27
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33.02.02 53 
Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea 
energiei termice 32,170,040.00

33.02.03 54 
Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea 
energiei  12,000,000.00

33.02.05 55 Sume defalcate din TVA 7,045,460.00
33.02.06 56 Sume defalcate din TVA 813,400.00
33.02.07 57 Sume TVA pentru evidenţa persoanelor  206,450.00

37.00 58 Iv. Subvenţii 14,032,247.80
37.02 59 Subvenţii primite din bugetul de stat 14,032,247.80

37.02.03 60 
Subvenii primite de bugetul local pentru investiţii 
finanţate parţial din împrumuturi externe 13,962,247.80

37.02.13 61 
Subvenţii primite de bugetul local din fondul de 
intervenţie 70,000.00

40.02 62 V. Donaţii şi sponzorizări 147,101.78
40.02.01 63 Donaţii şi sponzorizări 147,101.78

 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
Ca obiective principale pentru anul 2006 , Biroul Venituri Preţuri şi Tarife îşi propune: 
- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea documentelor pentru 

o evidenţă contabilă fidelă; 
- controlul operaţiunilor efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi 

exactitatea datelor contabile furnizate legate de obiectul activităţii; 
- o analiză fidelă a evoluţiei activităţii pe durata exerciţiului financiar şi a situaţiei 

acesteia la încheierea exerciţiului financiar contabil; 
- urmărirea realizării în termen a tuturor situaţiilor solicitate; 
 

 
IV SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE FIZICE 
 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Serviciul Impozite şi Taxe  - Persoane Fizice este compus dintr-un număr de 26 persoane 

subordonate şefului de serviciu - Ana Maria Korbuly Şi  un Birou de Încasări compus din 9 
persoane (Şef de birou – în prezent vacant) 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane  Fizice are ca atribuţii principale: 
- impunerea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea 

contribuabililor persoane fizice ; 
- verificarea declaraţiilor de impunere şi actelor prin care se atestă dobândirea 

proprietăţii bunurilor; 
- recalcularea impozitului în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; 
- stabilirea valorii de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii 

succesorale; 
- analizarea conţinutului cererilor pentru a stabili răspunsul problemelor ce se ridică, 

iar în cazul contestaţiilor analizează dacă au fost depuse în termen şi dacă s-au achitat taxele de 
timbru datorate; 

- verifică în evidenţele fiscale şi pe termen cele sesizate, solicitând la nevoie 
documente justificative; 
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- aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde 

au competenţă; 
- verifică declaraţiile de impunere pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi 

urmăreşte încasarea taxei auto; 
- verifică şi preia documentele necesare radierii autoturismelor proprietatea persoanelor 

fizice; 
- operează scutirea de impozite cu respectarea prevederilor legale; 
- operează referatul restituirilor pentru debitele necuvenite de persoane fizice; 
- întocmeşte şi expediază somaţii pentru persoanele fizice care nu şi-au achitat debitele 

datorate bugetului local, verifică termenul legal de achitare a acestora şi transmite spre urmărire 
somaţiile neîncasate Serviciului Colectare şi Executare Silită 

 
La audienţele d-lui Director Economic – Adrian Bodo s-au reclamat unele creşteri ale 

impozitelor datorate în urma recalculării efectuate pe teren şi modificării zonelor de impozitare a 
terenurilor încadrate în intravilan,  amenzile acordate pentru depăşirea termenului legal la 
transcrierea proprietăţilor. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
În anul 2005 Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Fizice şi-a desfăşurat activitatea pe 

compartimente astfel: 
 

a) Impozite şi Taxe – sectorul clădiri, terenuri 
 

La Compartimentul Registratură au fost înregistrate un număr de 23.872 de cereri din 
partea contribuabililor persoane fizice, constând în : 

- declaraţii de impunere 
- transcrieri de proprietăţi 
- recalculări impozite 
- restituiri sume nedatorate 
- valori de impozitare 
- certificate fiscale 
- scutiri de la plata impozitului 
- unificări proprietăţi 
- corectări date patrimoniu şi date de identificare 
 
b) Impozite şi Taxe – Sectorul Auto 
 
Biroul Auto - Impuneri 
- au fost prelucrate: 
 

14.068 Impuneri auto 
45 Impuneri auto în regim temporar 
2 Bărci 

281 Motociclete 
41 Motorete 
476 Invitaţii în vederea clarificării anumitor situaţii apărute în 

patrimoniul contribuabililor 
99 Transferuri – ieşiri 
86 Transferuri intrări 

10.235 Radieri din matricola manuală 
245 Scutiri 
278 Modificări de nume, adresă, capacitate cilindrică 

28.142 Cazuri rezolvate prin confruntări din arhivă 
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24.582 Fişe vizate în vederea radierii, înstrăinării, preschimbării de 

adresă, schimbări de capacitate cilindrică 
486 Corespondenţă între primăriile din ţară şi Primăria Timişoara 

 
 
Biroul Auto - Radieri: 
- au fost prelucrate: 
 

10.235 Radieri auto 
245 Scutiri impozit auto 
278 Transferuri auto 

8.150 Corectări de capacitate cilindrică, nume, adresă, greşeli 
impunere, etc 

158 Restituiri 
1262 Compensări 

 
 
Biroul Încasări: 

 
În cursul anului 2005 s-au încasat din impozite şi taxe următoarele sume: 

 
Impozitul pe clădiri persoane fizice 12.067.609.59
Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice  1.585.751.70
Impozitul pe teren persoane fizice 2.874.428.56
Alte impozite şi taxe 709.648.80
Taxa pe teren 45.434.33
Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice 28.594.643.52
Impozit pe clădiri de la persoane juridice 25.543.871.67
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 3.055.771.85
Alte impozite  directe 7.325.008.16
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane 
juridice 

1.337.015.59

Alte încasări din impozite directe 5.987.992.57
Impozitul pe spectacole 71.522.24
Alte impozite indirecte 14.929.250.81
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare 

5.149.80

Taxe judiciare de timbru 3.141.812.24
Taxe de timbru pentru activitatea notarială 9.233.108.05
Taxe extrajudiciare de timbru 1.663.995.61
Alte încasări din impozite indirecte 885.185.11
Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 1.784.519.23
Contribuţia de la persoanele beneficiare de cantina de ajutor 
social 

76.672.99

Alte venituri de la instituţiile publice 151.146.88
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 1.340.46
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni potrivit dispoziţiilor 
legale 

732.669.51

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetului local anilor 
precedenţi 

8.105.565.55

Venituri din concesiuni şi închirieri 8.389.061.17
Penalităţi pentru nedeunerea sau depunerea cu întârziere a 
declaraţiei de impozite şi taxe 

25.027.27

Încasări din alte surse 478.647.49
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S-au efectuat restituirile din debitele necuvenite pe surse, astfel: 
 
Impozit clădiri 14.686,25
Impozit auto 12.275.29
Impozit teren 7.988.45
Taxe autorizaţii construire – persoane fizice 1.352.12
Taxe judiciare 16.081.21
Taxe extrajudiciare 51.40
Amenzi circulaţie 1.125.32
Amenzi Consiliu Local 207
Concesiuni şi cheltuieli 1.852.54
Taxe Autorizare (inspect.constr.) 6.084.32

 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
- actualizarea bazei de date existentă pentru punerea corectă în aplicare a Legii 571-

2003 privind impozitele si taxele locale; 
- verificarea pe teren şi recalcularea impozitelor la imobilele unde există reclamaţii din 

partea contribuabililor; 
 
 
V. SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE JURIDICE  
 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Şef Serviciu: Pană Făguţ 
- 7 angajaţi 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice din cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţii 
principale constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane 
juridice. 

În evidenţa serviciului se află un număr de 8.200 societăţi comerciale plătitoare de impozit pe 
clădiri, teren, taxă mijloace de transport, taxă firmă, taxă reclamă, taxă hotelieră, impozit spectacole. 

Impunerea în cazul persoanelor juridice se face în baza declaraţiilor depuse de către acestea 
anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, urmând ca realitatea declaraţiei să fie verificată pe 
teren de inspectorii de specialitate ai serviciului. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
În anul 2005 în cadrul Serviciului Impozite şi Taxe – Persoane Juridice s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
- au fost preluate declaraţii-deconturi de impunere pentru stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale datorate de persoanele juridice, astfel: 
- 3.391 declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren; 
- 7.382 declaraţii pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport auto; 
- 4.023 declaraţii pentru stabilirea taxei de folosire a mijloacelor de reclamă şi 

publicitate; 
- 599 declaraţii decont privind taxa hotelieră; 
- 224 declaraţii pentru stabilirea impozitului pe spectacole; 



 15
- au fost vizate bilete pentru intrare la spectacole în baza unui număr de 224 cereri 

întocmite de persoanele juridice organizatoare de spectacole; 
- au fost soluţionate un număr de 796 radieri auto; 
În perioada 01.01 – 31.12.2005 au fost verificate 230 de societăţi, stabilindu-se diferenţe 

nedeclarate de impozite, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente în sumă de 3.720.666 lei 
(RON). 

Pentru nedeclararea bunurilor impozabile în anul 2005 au fost aplicate sancţiuni pentru 
un număr de 995 agenţi economici, valoarea amenzilor încasate fiind de 122.087 lei (RON). 
 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2006 
 

- suplimentarea organigramei cu personal; 
- verificarea unui număr mai mare de agenţi economici şi stabilirea corectă a 

impozitelor datorate; 
- actualizarea bazei de date existentă la nivelul serviciului. 
 
 
VI. SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI, TERENURI, TAXE AUTO, ALTE TAXE 

– PERSOANE JURIDICE 
 
 

1.COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Şef Serviciu: Doina Săftoiu 
- 12 angajaţi 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
Serviciul Impunere Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte Taxe – Persoane Juridice din 

cadrul Direcţiei Economice are ca atribuţii principale constatarea şi stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice. 

În evidenţa serviciului se află un număr de 8.200 societăţi comerciale plătitoare de 
impozit pe clădiri, teren, taxă mijloace de transport, taxă firmă, taxă reclamă, taxă hotelieră, 
impozit spectacole. 

Impunerea în cazul persoanelor juridice se face în baza declaraţiilor depuse de către 
acestea anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, urmând ca realitatea declaraţiei să fie 
verificată pe teren de inspectorii de specialitate ai serviciului. 

 
 

3.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
În anul 2005 în cadrul Serviciului Impunere Clădiri, Terenuri, Taxe Auto, Alte Taxe -

Persoane Juridice s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- au fost preluate declaraţii-deconturi de impunere pentru stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale datorate de persoanele juridice, astfel: 
- 3.391 declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren; 
- 7.382 declaraţii pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport auto; 
- 4.023 declaraţii pentru stabilirea taxei de folosire a mijloacelor de reclamă şi 

publicitate; 
- 599 declaraţii decont privind taxa hotelieră; 
- 224 declaraţii pentru stabilirea impozitului pe spectacole; 
- au fost vizate bilete pentru intrare la spectacole în baza unui număr de 224 cereri 

întocmite de persoanele juridice organizatoare de spectacole; 
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- au fost soluţionate un număr de 796 radieri auto; 
În perioada 01.01 – 31.12.2005 au fost verificate 230 de societăţi, stabilindu-se diferenţe 

nedeclarate de impozite, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente în sumă de 3.720.666 lei 
(RON). 

Pentru nedeclararea bunurilor impozabile în anul 2005 au fost aplicate sancţiuni pentru 
un număr de 995 agenţi economici, valoarea amenzilor încasate fiind de 122.087 lei (RON). 

 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
- suplimentarea organigramei cu personal; 
- verificarea unui număr mai mare de agenţi economici şi stabilirea corectă a 

impozitelor datorate; 
- actualizarea bazei de date existentă la nivelul serviciului. 

 
 

VII. SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE 
JURIDICE  

 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

 Şef serviciu - Gheorghe Dimitriu 
- 6 angajaţi 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Serviciul Colectare şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Economice desfăşoară 

activităţi de colectare şi executare a obligaţiilor bugetare datorate de persoane juridice prin 
executarea şi încasarea creanţelor bugetare constând din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi 
alte sume ce reprezintă venituri ale bugetului local. 
  
Are ca atribuţii:  

- activităţi de colectare a veniturilor bugetului local; 
- activităţi de execuţie şi stingere a creanţelor bugetare; 
 
Pentru efectuarea procedurii de colectare şi executare, Serviciul Colectare şi Executare 

Silită: 
- asigură urmarirea şi încasarea debitelor restante precum şi restituirea sau 

compensarea sumelor plătite în plus conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
- calculează şi întocmeşte nota de plată pentru actualizarea obligaţiilor; 
- calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru debitele neachitate la termenele 

scadente a societăţilor comerciale aflate în raporturi juridice cu Primăria municipiului Timişoara; 
- întocmeşte dosar pentru fiecare contribuabil pentru debitele primite spre executare; 
- înregistrează în registrele rol datele soluţionării dosarului; 
- pe baza datelor obţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare a creanţelor 

bugetare; 
- întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare, inclusiv titlul executoriu 

pentru creanţele constatate de organelle de specialitate ale Primăriei municipiului Timişoara sau 
a altor instituţii; 

- identifică şi individualizează bunuri mobile ce urmează a fi sechestrate precum şi 
indică valori estimative a fiecărui bun mobil; 

- colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului Comerţului, 
băncile precum şi alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare. 



 17
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
Situaţia pe anul 2005 a creanţelor bugetare înregistrate şi date în urmărire în vederea 

recuperării debitelor la Serviciul Colectare şi Executare Silită se prezintă astfel: 
- debitele rezultate din amenzi de circulaţie, sentinţe civile, amenzi aplicate de 

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. 
S-a întocmit evidenţa proprie cu titlurile executorii spre urmărire la peste 5.000 procese 

verbale de constatare a contravenţiilor (poliţia rutieră, gardieni publici, inspectorii din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, RATT, Jandarmi). 

Suma totală încasată conform proceselor verbale de contravenţie încheiate de organele 
poliţiei este de 1.190.850.000 lei. 

Debitele încasate conform proceselor verbale încheiate de serviciile de specialitate ale 
Primăriei municipiului Timişoara se ridică 499.404.490 lei. 

Debitele încasate conform Dispoziţiilor de Urmărire sau Titlurilor Executorii încheiate de 
Serviciul de Impozite, Taxe şi Date Fiscale – persoane juridice reprezentând impozite şi taxe 
locale datorate de agenţii economici au fost în valoare de 18.295.280.201 lei. 

Încasarea la bugetul local la finele anului 2005 a fost în sumă totală de 19.985.534.691 
lei. 

 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
Cu privire la activitatea Serviciului Colectare şi Executare Silită pe anul 2005 – 

obiectivele acestui serviciu sunt: 
- încasarea la bugetul local a sumelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri 

datorate şi neachitate la termen de către persoanele fizice şi juridice; 
- actualizarea bazei de date; 
- participarea la elaborarea şi implementarea sistemului informaţional, inclusiv a 

evidenţei informatizate; 
- aplicarea procedurilor de executare silită în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- valorificarea bunurilor mobile sechestrate în vederea recuperării debitelor; 
- specializare. 

 
 

VIII. SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE 
FIZICE  
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Şef serviciu - vacant 
- 7 angajati 

 Întrucât postul de şef serviciu a fost vacant atribuţiile au fost îndeplinite de domnul 
Dimitriu Gheorghe – şef Serviciul Colectare şi Executare Silită – persoane juridice. 

 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Serviciul Colectare şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Economice desfăşoară 

activităţi de colectare şi executare a obligaţiilor bugetare datorate de persoane fizice prin 
executarea şi încasarea creanţelor bugetare constând din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi 
alte sume ce reprezintă venituri ale bugetului local. 

 
Are ca atribuţii: 
- activităţi de colectare a veniturilor bugetului local; 
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- activităţi de execuţie şi stingere a creanţelor bugetare; 
Pentru efectuarea procedurii de colectare şi executare, Serviciul Colectare şi Executare 

Silită: 
- asigură urmarirea şi încasarea debitelor restante precum şi restituirea sau 

compensarea sumelor plătite în plus conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
- calculează şi întocmeşte nota de plată pentru actualizarea obligaţiilor; 
- întocmeşte dosar pentru fiecare contribuabil pentru debitele primite spre executare; 
- înregistrează în registrele rol datele soluţionării dosarului; 
- pe baza datelor obţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare a creanţelor 

bugetare; 
- întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare, inclusiv titlul executoriu 

pentru creanţele constatate de organele de specialitate ale Primăriei Municipiului Timişoara sau a 
altor instituţii; 

- identifică şi individualizează bunuri mobile ce urmează a fi sechestrate precum şi 
indică valori estimative a fiecărui bun mobil; 

- colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului Comerţului, 
băncile precum şi alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
Situaţia pe anul 2005 a creanţelor bugetare înregistrate şi date în urmărire în vederea 

recuperării debitelor la Serviciul Colectare şi Executare Silită se prezintă astfel: 
- debitele rezultate din amenzi de circulaţie, sentinţe civile, amenzi aplicate de 

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
S-a întocmit evidenţa proprie cu titlurile executorii spre urmărire la peste 5.000 procese 

verbale de constatare a contravenţiilor (poliţia rutieră, gardieni publici, inspectorii din cadrul 
Primăriei municipiului Timişoara, RATT, Jandarmi). 

Suma totală încasată conform proceselor verbale de contravenţie încheiate de organele 
poliţiei este de 1.190.850.000 lei. 

Debitele încasate conform proceselor verbale încheiate de serviciile de specialitate ale 
Primăriei municipiului Timişoara se ridică 499.404.490 lei. 

Încasarea la bugetul local la finele anului 2005 a fost în sumă totală de 1.690.254.490 lei. 
 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2006 
 
Cu privire la activitatea Serviciului Colectare şi Executare Silită pe anul 2005 – 

obiectivele acestui serviciu sunt: 
- încasarea la bugetul local a sumelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri 

datorate şi neachitate la termen de către persoanele fizice şi juridice; 
- actualizarea bazei de date; 
- participarea la elaborarea şi implementarea sistemului informaţional, inclusiv a 

evidenţei informatizate; 
- aplicarea procedurilor de executare silită în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- valorificarea bunurilor mobile sechestrate în vederea recuperării debitelor; 
- specializare. 
 

 
IX. BIROUL SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
Şef Serviciu – vacant 
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- 3 angajaţi 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Biroul Soluţionări Contestaţii din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului 
Timişoara are ca atribuţie principală soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva proceselor-
verbale de control încheiate în urma inspecţiei fiscale efectuate de către inspectorii Serviciului 
Impozite şi Taxe – Persoane Juridice, respectiv ai Serviciului Impunere Clădiri, Terenuri, Taxe 
Auto, Alte Taxe, precum şi cele formulate de către persoanele fizice împotriva modului de 
stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate de către acestea bugetului local. 

 
Alte atribuţii ale Biroului Soluţionări Contestaţii sunt: 
- întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâre care, în conformitate cu prevederile 

legale, sunt de competenţa Direcţiei Economice 
- întocmirea documentaţiei pentru achiziţiile publice iniţiate de către Direcţia 

Economică 
- întocmirea documentaţiei pentru restituirea taxelor judiciare de timbru nefolosite în 

instanţă  
- întocmirea documentaţiei în vederea restituirii impozitelor şi taxelor încasate 

necuvenit la bugetul local 
- verificarea din punct de vedere juridic a contractelor înainte de semnarea acestora de 

către Directorul Economic 
- întocmirea adreselor care ridică probleme juridice privitoare la modul de stabilire a 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi la colectarea şi executarea silită a acestora 
- întocmirea referatelor de sancţionare a personalului din cadrul Direcţiei Economice 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
În cursul anului 2005 au fost întocmite: 
- proiectul de hotărâri privind impozitele şi taxele locale 
- 10 proiecte de hotărâri privind acordarea scutirilor la construcţiile speciale 
- a fost soluţionat un număr de 25 de contestaţii formulate împotriva proceselor-verbale 

de control încheiate în urma efectuării inspecţiei fiscale la persoane juridice 
- au fost întocmite documentaţiile pentru 35 de restituiri de taxe judiciare de timbru 

nefolosite în instanţă 
- au fost soluţionate un număr de 278 de solicitări referitoare la modul de stabilire a 

impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice şi juridice 
- au fost verificate din punct de vedere juridic contractele încheiate în cursul anului 

2005 înainte de semnarea de către Directorul Economic, au fost întocmite documentaţiile pentru 
demararea achiziţiilor publice iniţiate de către Direcţia Economică 

 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006  
 
- angajarea de personal conform organigramei 

 
 

X. COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ŞI INFORMAŢII 
 
 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI  
  

- 3 persoane 



 20
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
- verificarea şi preluarea documentaţiei de la persoanele fizice şi juridice 
- înregistrarea tuturor documentaţiilor şi trierea acestora pe birouri şi servicii 
- preluarea de la inspectori a certificatelor fiscale, eliberarea şi descărcarea acestora 
- întocmirea şi eliberarea certificatelor pentru renunţare la cetăţenie 
- înregistrarea proceselor-verbale de contravenţie 
- întocmirea borderourilor şi expedierea corespondenţei la Poştă 
- preluarea corespondenţei şi trierea acesteia 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
În anul 2005 la Compartimentul Registratura şi Informaţii s-au înregistrat 35.450 

documentaţii pentru toate serviciile şi birourile din cadrul Direcţiei Economice. 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 

 
- actualizarea bazei de date  

 
 
 

 
 


