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RAPORT 

privind propunerea de aprobare a  utilizării parțiale a excedentului bugetului județului 
Timiș în anul 2023   

 
 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 425/09.01.2023, al inițiatorului Președintele 

Consiliului Județean Timiș, prin care se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 
Județean Timiș privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului județului Timiș în 
anul 2023,  

Având în vedere Avizul favorabil al Serviciului de avizare și consultanță juridică, 
Urmare execuţiei bugetului judeţului Timiş pe anul 2022 se înregistrează un excedent  

al bugetului local  în valoare de 175.486.900,98 lei determinat după cum urmează: sold iniţial 
excedent buget local anul 2022 = 152.349.297,47 lei  -  deficitul secțiunii de dezvoltare 2022 
= 78.611.602,50 lei + excedentul secţiunii de funcţionare 2022 = 101.749.206,01 lei. 
 În conformitate cu prevederile Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Consiliul Judeţean aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului județului 
Timiș. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale prin care se prevede că 
proiectele de buget se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile 
de la data publicării Legii nr. 368/19.12.2022  bugetului de stat pe anul 2023; 
- art. VI alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea 
desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 
2023" prin care se prevede că suma de 6.760.000 lei alocată în anul 2022 de la bugetul de 
stat pentru implementarea Programului se restituie la bugetul de stat după finalizarea 
Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024. 
 Ținând cont de cele de mai sus și analizând nivelul surselor de constituire a veniturilor 
la bugetul judeţului Timiş şi cheltuielile prevăzute în anul 2023, cât şi posibilele sincope în 
finanţarea unor obiective aprobate pe 2022 și aflate în continuare în anul 2023, în condițiile 
art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, vă propunem spre 
avizare și aprobare utilizarea parțială a excedentului anual al bugetului (în cuantum de 
175.486.900,98  lei)  în anul 2023 pentru finanțarea unor investiții-secțiunea dezvoltare în 
cuantum de 30.000.000 lei și pentru finanțarea Programului cultural național "Timișoara - 
Capitală Europeană a Culturii în anul 2023", secțiunea de funcționare, în cuantum de 
6.760.000 lei. 
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