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Proiect de hotarare din 20.12.2018
privind validarea 'Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind
rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018'
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. ............................................. a Primarului Municipiului
Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,
ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23
alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea
unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata ;
In temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 in baza adresei nr.21914/07.12.2018 a Directiei
Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica prin care
se comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare in valoare de 754 mii lei;
Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului
Local nr.644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia de
Asistenta sociala din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
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- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.
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