
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 23 
din 12 februarie 2008 

privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2008 
 

  Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere: 

- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive 
nr.2403/17.01.2008; 
- Adresa nr.1581/17.01.2008 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judeţean Arad; 
- Raportul  nr.2403/17.01.2008 al Serviciului Buget; 
- Referatele nr.625/8.01.2008 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului datorie publică, salarizare, analize 
economice; 
- Referatele nr.148/28.11.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului Financiar-Contabilitate; 
- Referatele nr.2175/16.01.2008 si 2225/17.01.2008 ale Serviciului Administraţie Publică Locală; 
- Referatele nr.68592/19.10.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Biroului Protecţie civilă, apărare; 
- Referatul nr.21/17.01.2008 al Politiei Comunitare; 
- Referatul nr.75465/21.11.2007 al Biroului Activităţi culturale şi sportive; 
- Referatul nr.1238/11.01.2008 al Compartimentului Acord unic; 
- Referatul nr.73843/16.11.2007 al Serviciului Autorizaţii; 
- Referatele nr.75312, 75314, 75307 şi 75308 din 20.11.2007 ale Centrului de Informare Cetăţeni; 
- Referatul nr.75125/20.11.2007 al Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002; 
- Referatul nr.709/9.01.2008 al Comisiei de evaluare internă pentru aplicarea Legii 10/2001; 
- Referatele nr.322/9.01.2008 si nr.760/17.01.2008 ale Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad; 
- Referatele nr.2403/17.01.2008 ale Direcţiei Tehnice; 
- Adresa nr.461/21.11.2007 din partea Centrului de Transfuzie Sanguină Arad; 
- Adresa nr.628/23.01.2008 din partea Spitalului Clinic Municipal Arad; 
- Adresa nr.1558/21.11.2007 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice; 
- Adresa nr.8/17.01.2008 din partea Casei Izvor; 
- Adresa nr.276/28.11.2007 din partea Cantinei Municipale Arad; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.1/7.01.2008 privind alocarea unei sume din rezerva 
bugetară pentru finanţarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor apărute la aparatul de reazem şi zidul de 
gardă al Podului Traian – malul drept;  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment 
al municipiului Arad; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pentru anul 2008; 



            În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.”a” si art. 45 din Legea 215/2001,  privind 
administraţia publică locală, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
      

Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2008, în sumă de 
313.809 mii lei, defalcat conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice si 

acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”,  55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 
56 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, 61 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistentă 
socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”,     74 „Protecţia mediului”, 80 „Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni 
economice”,   cf. anexelor 1A – 1S, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2008, cf. anexelor  1Ş – 1Y, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 

local, în sumă de 23.866 mii lei, cf. anexelor 2 si 2A – 2L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.5. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în sumă de 1.469 
mii lei, cf. anexelor 3 şi 3A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6. Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 116.280 mii lei, cf. anexelor 4 şi 4A – 4C, ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.7. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 1.460 mii lei, cf. anexelor 5 
si 5A – 5G, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.8. Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în sumă de 53.899 mii 
lei, cf. anexelor 6 si 6A – 6L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008, în sumă totală de 497.483 mii 
lei. 
 
 Art.10. Se aprobă numărul posturilor permanente şi temporare pe anul 2008, pentru instituţiile 
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, cf. anexei 1Z, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica 
Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad.  
                  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ p. S E C R E T A R 
Ovidiu MARIAN Sorin CONTRAŞ 

 
 
 
 
 
 
 
Red/Dact.IF/IF, Verificat SL 
1 ex.Dosar sedinta  CLMA- 12 02 2008 
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad,  
1 ex. Serviciul Buget           Cod PMA-S1-02 
 



MUNICIPIUL ARAD

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PE ANUL 2008

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 23/12.02.2008   - mii lei  -

DENUMIRE INDICATORI Cod 
rând Bugetul local 

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate din 

venituri proprii si 
subventii din bugetul 

local

Bugetul 
instituţiilor 

publice finanţate 
integral din 

venituri proprii

Bugetul 
creditelor 
externe şi 

interne

Bugetul 
fondurilor 
externe 

nerambursabile

Veniturile si 
cheltuielile 

evidentiate in 
afara bugetului 

local 

Total

Transferuri 
între bugete 

**)
(se scad)

TOTAL BUGET 
GENERAL

A 0 1 2 3 4 5 6 7=col.1 la 6 8 9=7-8
VENITURI - TOTAL (rd.02+26 la 28+33) 01 313,809 23,866 1,469 116,280 1,460 53,899 510,783 13,300 497,483
Venituri curente (rd.03+16)               02 291,793 10,952 1,469 0 421 53,899 358,534 394 358,140

Venituri fiscale (rd.04+08 la 10+15) 03 274,565 0 0 0 0 0 274,565 0 274,565

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital (rd.05 la 07) 04 121,527 0 0 0 0 0 121,527 0 121,527

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice     05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice     06 121,527 0 0 0 0 0 121,527 0 121,527
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe salarii *) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozite şi taxe pe proprietate 09 55,330 0 0 0 0 0 55,330 0 55,330
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (rd.11 la rd.14)             10 91,008 0 0 0 0 0 91,008 0 91,008

Sume defalcate din TVA 11 78,202 0 0 0 0 0 78,202 0 78,202
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 12 1,300 0 0 0 0 0 1,300 0 1,300
Taxe pe servicii specifice 13 65 0 0 0 0 0 65 0 65
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 14 11,441 0 0 0 0 0 11,441 0 11,441

Alte impozite şi taxe fiscale 15 6,700 0 0 0 0 0 6,700 0 6,700
Venituri nefiscale  (rd.17+20)               16 17,228 10,952 1,469 0 421 53,899 83,969 394 83,575

Venituri din proprietate (rd.18+19) 17 11,772 1,262 27 0 1 0 13,062 0 13,062
Venituri din proprietate 18 11,687 1,262 27 0 0 0 12,976 0 12,976
Venituri din dobânzi 19 85 0 0 0 1 0 86 0 86

Vânzări de bunuri şi servicii (rd.21 la 25) 20 5,456 9,690 1,442 0 420 53,899 70,907 394 70,513
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 21 268 8,767 1,307 0 0 0 10,342 0 10,342
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 22 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500
Amenzi, penalităţi şi confiscări 23 3,300 0 0 0 0 0 3,300 0 3,300
Diverse venituri 24 188 356 113 0 0 53,899 54,556 0 54,556
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 25 200 567 22 0 420 0 1,209 394 815

Venituri din capital 26 4,650 8 0 0 0 0 4,658 0 4,658
Operaţiuni financiare 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 23/12.02.2008   - mii lei  -

DENUMIRE INDICATORI Cod 
rând Bugetul local 

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate din 

venituri proprii si 
subventii din bugetul 

local

Bugetul 
instituţiilor 

publice finanţate 
integral din 

venituri proprii

Bugetul 
creditelor 
externe şi 

interne

Bugetul 
fondurilor 
externe 

nerambursabile

Veniturile si 
cheltuielile 

evidentiate in 
afara bugetului 

local 

Total

Transferuri 
între bugete 

**)
(se scad)

TOTAL BUGET 
GENERAL

A 0 1 2 3 4 5 6 7=col.1 la 6 8 9=7-8
Subvenţii (rd.29+32) 28 17,366 12,906 0 0 0 0 30,272 12,906 17,366

Subvenţii de la bugetul de stat (rd.30+31) 29 17,366 0 0 0 0 0 17,366 0 17,366
De capital 30 726 0 0 0 0 0 726 0 726
Curente 31 16,640 0 0 0 0 0 16,640 0 16,640

Subvenţii de la alte administraţii 32 0 12,906 0 0 0 0 12,906 12,906 0
Donaţii din străinătate 33 0 0 0 0 1,039 0 1,039 0 1,039
Încasări din credite externe 33.1 0 0 0 116,280 0 0 116,280 0 116,280
CHELTUIELI - TOTAL  (rd.35+47+50+53)           34 313,809 23,866 1,469 116,280 1,460 53,899 510,783 13,300 497,483
Cheltuieli curente   (rd.36 la 41+43+45+46)                        35 257,935 23,475 1,469 0 1,115 14,559 298,553 12,986 285,567

Cheltuieli de personal                36 106,449 8,084 451 0 415 25 115,424 6,850 108,574
Bunuri şi servicii                37 85,310 15,391 1,018 0 700 14,534 116,953 6,136 110,817
Dobânzi 38 5,485 0 0 0 0 0 5,485 0 5,485
Subvenţii                                  39 27,080 0 0 0 0 0 27,080 0 27,080
Fonduri de rezervă 40 8,000 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice  (rd.42)   41 12,959 0 0 0 0 0 12,959 0 12,959

Transferuri curente 42 12,959 0 0 0 0 0 12,959 0 12,959
Alte transferuri (rd.44) 43 1,794 0 0 0 0 0 1,794 0 1,794

Transferuri interne 44 1,794 0 0 0 0 0 1,794 0 1,794
Asistenţă socială 45 8,038 0 0 0 0 0 8,038 0 8,038
Alte cheltuieli 46 2,820 0 0 0 0 0 2,820 0 2,820

Cheltuieli de capital (rd.48+49)                    47 51,674 391 0 116,280 345 37,340 206,030 314 205,716
Active nefinanciare 48 51,673 391 0 116,280 345 37,340 206,029 314 205,715
Active financiare 49 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Operaţiuni financiare (rd.51+52) 50 4,200 0 0 0 0 2,000 6,200 0 6,200
Împrumuturi 51 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 2,000
Rambursări de credite 52 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 4,200

Rezerve                                        53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)       54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        (rd.01-rd.34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 *)   Pentru restanţele din anii precedenţi
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Gheorghe Falcã





























































































































































































































































































































































































































































































































 
  

R O M Â N I A                                                                                
JUDEŢUL ARAD                                  
MUNICIPIUL ARAD                                                                                                     
CONSILIUL L0CAL 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 23 
din 12 februarie 2008 

privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 
Municipiului Arad pe anul 2008 

 
      Consiliul Local al Municipiului Arad; 
      Având în vedere: 

• Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în 
Expunerea de motive nr. 2403/17.01.2008; 

• Adresa nr.1581/17.01.2008 din partea Directiei Generale a Finantelor 
Publice Arad; 

• Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judetean Arad; 
• Referatul nr.2403/17.01.2008 al Serviciului Buget; 
• Referatele nr.625/8.01.2008 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului datorie 

publică, salarizare, analize economice; 
• Referatele nr.148/28.11.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului    

Financiar-Contabilitate; 
• Referatele nr.2175/16.01.2008 si 2225/17.01.2008 ale Serviciului 

Administratie Publică Locală; 
• Referatele nr.68592/19.10.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Biroului 

Protectie civilă, apărare; 
• Referatul nr.21/17.01.2008 al Politiei Comunitare; 
• Referatul nr.75465/21.11.2007 al Biroului Activităti culturale si sportive; 
• Referatul nr.1238/11.01.2008 al Compartimentului Acord unic; 
• Referatul nr.73843/16.11.2007 al Serviciului Autorizatii; 
• Referatele nr.75312, 75314, 75307 si 75308 din 20.11.2007 ale Centrului 

de Informare Cetăteni; 
• Referatul nr.75125/20.11.2007 al Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002; 
• Referatul nr.709/9.01.2008 al Comisiei de evaluare internă pentru aplicarea 

Legii 10/2001; 
• Referatele nr.322/9.01.2008 si nr.760/17.01.2008 ale Directiei de 

Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad; 
• Referatele nr.2403/17.01.2008 ale Directiei Tehnice; 
• Adresa nr.461/21.11.2007 din partea Centrului de Transfuzie Sanguină 

Arad; 
• Adresa nr.628/23.01.2008 din partea Spitalului Clinic Municipal Arad; 
• Adresa nr.1558/21.11.2007 din partea Centrului de Îngrijire pentru 

Persoane Vârstnice; 
• Adresa nr.8/17.01.2008 din partea Casei Izvor; 
• Adresa nr.276/28.11.2007 din partea Cantinei Municipale Arad; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;  



• HCLM Arad nr.1/7.01.2008 privind alocarea unei sume din rezerva 
bugetară pentru finantarea lucrărilor de remediere a defectiunilor apărute la 
aparatul de reazem si zidul de gardă al Podului Traian – malul drept;  

• HCLM Arad nr.2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al 
municipiului Arad; 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 

• Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008; 
 
            În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din 
Legea  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

Art.1:   Se  aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului 
Arad pe anul 2008, în sumă de 313.809 mii lei, defalcat conform anexei 1, ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2:    Se aprobă bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la 

capitolele 51 „Autorităti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice 
generale”,         55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”, 56 
„Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”, 61 
„Ordine publică si sigurantă natională”, 65 „Învătământ”, 66 „Sănătate”, 67 
„Cultură, recreere si religie”,         68 „Asigurări si asistentă socială”, 70 
„Locuinte, servicii si dezvoltare publică”,     74 „Protectia mediului”, 80 „Actiuni 
generale economice, comerciale si de muncă”, 81 „Combustibili si energie”, 84 
„Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”,         cf. anexelor 1A – 1S, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3:   Se aprobă Lista programului de investitii pe anul 2008, cf. anexelor  

1Ş – 1Y, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

         Art.4:  Se aprobă Bugetul institutiilor publice finantate din venituri 
proprii si subventii din bugetul local, în sumă de 23.866 mii lei, cf. anexelor      
2 si 2A – 2L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5:  Se aprobă Bugetul institutiilor publice finantate integral din 
venituri proprii, în sumă de 1.469 mii lei, cf. anexelor 3 si 3A, ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6:   Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 116.280 mii 
lei, cf. anexelor 4 si 4A – 4C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.7:  Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă 
de 1.460 mii lei, cf. anexelor 5 si 5A – 5G, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 



 Art.8:  Se aprobă Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara 
bugetului local, în sumă de 53.899 mii lei, cf. anexelor 6 si 6A – 6L, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9:  Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008, în 
sumă totală de 497.483 mii lei. 
 
 Art.10:  Se aprobă numărul posturilor permanente si temporare pe anul 
2008, pentru institutiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Arad, cf. anexei 1Z, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria 
Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad.  
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R, 
                        Ovidiu Marian                                        Doina Paul 



 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 2403/17.01.2008 

 
 
 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
 
 

Având în vedere: 
 

 Legea Bugetului de stat pe anul 2008, nr.388/31.12.2007; 
 Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 Decizia nr.32/15.01.2007 a directorului executiv al Directiei Generale a 

Finantelor Publice Arad privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a 
cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
pe anul 2008; 

 Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judetean Arad, privind 
fondurile repartizate din sume defalcate din impozitul pe venit, respectiv din TVA 
pentru echilibrare ; 

 Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile 
bugetului local pe anul 2008; 

 
P R O P U N: 

 
Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008, format din: 
 

a. Bugetul Local; 
b. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din 

bugetul local; 
c. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; 
d. Bugetul împrumuturilor externe; 
e. Bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
f. Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local, 

 
conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în 

vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. 
 

P R I M A R, 
Gheorghe Falcă 

 



 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 
Serviciul Buget 

Nr. 2403/17.01.2008 
 
 

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE 
privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului 

Arad pe anul 2008 
 
 

  Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2008 a 
fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2008, nr.388 din 31 
decembrie 2007 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale. 
  Legea bugetarã anualã stabileste structura veniturilor si destinatia 
cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitãtile 
institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea      
nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si 
procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor 
publice locale, precum si responsabilitãtile autoritãtilor administratiei publice 
locale. 
  Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008 este în sumã 
de 497.114 mii lei, format din : 
 

1) Bugetul local: 313.083 mii lei; 
2) Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din 

bugetul local : 23.866 mii lei ; 
3) Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii:        

1.469 mii lei ; 
4) Bugetul creditelor externe: 116.280 mii lei; 
5) Bugetul fondurilor externe nerambursabile; 1.460 mii lei ; 
6) Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local : 54.256 mii 

lei. 
Transferuri între bugete (se scad) : 13.300 mii lei. 
 

1)  B U G E T U L   L O C A L  
 

I. Structura veniturilor bugetare : 
 

Veniturile bugetului local pe anul 2008 sunt în sumã totalã de   
313.083 mii RON, formate din : 

 



Venituri proprii în sumã de 218.041 mii lei, cu o crestere de 6% 
fatã de prevederile finale ale anului 2007. Se compun din venituri fiscale (196.363 
mii lei, din care 118.633 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit), venituri 
nefiscale (17.028 mii lei) si venituri din capital (4.650 mii lei), fiind estimate cf. 
HCLM nr.147/27.06.2007 si potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 
Venituri din donatii si sponsorizări : 200 mii lei. 
 
Sumele defalcate din TVA sunt în sumã totalã de 78.202 mii lei,  

având urmãtoarea componentã : 
• Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 74.502 mii 
lei ; 

• Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru 
echilibrarea bugetelor locale: 3.700 mii RON. 
 
     Subventii de la bugetul de stat: 16.640 mii lei, din care: 
 
• Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili: 
13.580 mii lei; 
• Sprijin financiar pentru constituirea familiei: 1.120 mii lei; 
• Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si 
combustibili petrolieri: 1.500 mii lei; 
• Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti: 440 mii lei. 
 
II. Structura cheltuielilor bugetare : 
 

La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu 
prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor de investitii începute 
în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantãrii din bugetul local a fondurilor atrase 
din împrumuturi BERD si BIRD.  În aceste conditii s-a urmãrit alocarea la un nivel 
strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai 
bugetului local în vederea asigurãrii creditelor bugetare pentru întretinerea 
activitãtilor de învãtãmânt, culturã, asistentã socialã, sustinere culte, protectie 
civilã, întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului în 
comun cu tramvaiele. 

 
Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor 

cheltuieli, rezultã urmãtoarele: 
 
• Cheltuielile de personal (106.449 mii lei) acoperã necesarul 

pânã la sfârsitul anului pentru toti ordonatorii si s-au stabilit la nivelul statelor de 
functii valabile la aceastã datã, indexarea cea mai semnificativă fiind  de 10% 
începând cu luna ianuarie 2008 a salariului de încadrare pentru personalul din 
învătământul preuniversitar de stat (aproximativ 65% din creditele bugetare 
alocate în bugetul local pentru cheltuieli de personal sunt destinate salarizării 
personalului din învătământ). 
 



• Cheltuielile de întretinere, asigurã plata facturilor de întretinere 
la toti ordonatorii de credite ai bugetului local. Calculul costurilor de întretinere s-a 
fãcut tinând cont de consumurile din anul 2007 la tarifele de la sfârsitul anului 
2007 indexate cu 2% pe fiecare trimestru. 
 

• Cheltuielile cu obiectele de inventar sunt în sumã totalã de      
1.380 mii lei, cea mai mare influentã având-o cele alocate învãtãmântului 
preuniversitar de stat (856 mii lei). În completarea sumelor din bugetul local, în 
conformitate cu prevederile art.17, alin.(11) din Legea bugetului de stat pe anul 
2008, din bugetul MEC se vor asigura fonduri pentru “obiective de investitii, 
consolidări,  reabilitări, achizitii de imobile, reparatii capitale, achiziţionarea de 
mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri 
şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte 
şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de 
natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, 
dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea 
unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei 
timpurii, precum si granturi pentru educatie”. 
 

• Cheltuielile cu reparatiile în sumã totalã de 4.145 mii lei, 
asigurã un necesar minim de reparatii la clãdirile aflate în domeniul public al CLM 
Arad, repartizarea acestora pe capitole bugetare fiind urmãtoarea : 
 

 Autoritãti publice : 50 mii lei ; 
 Ínvãtãmânt : 2.200 mii lei ; 
 Protectie civilă : 120 mii lei ; 
 Politia Comunitară : 321 mii lei ; 
 Sãnãtate : 900 mii lei ; 
 Asistentã socialã : 282 mii lei ; 
 Cultură : 272 mii lei. 

 
• Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 6.895 mii 

lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică internă (1.700 
mii lei), pentru plata dobânzilor la datoria publică externă (3.785 mii lei), precum si 
a comisioanelor aferente împrumuturilor (1.410 mii lei). 
 

• Subventii pentru energia termicã livratã populatiei :           
(10.000 mii lei), reprezintã diferenta dintre pretul local al gigacaloriei, 
compensarea unitară pentru combustibil si pretul facturat la populatie si s-a 
calculat la nivelul de     50,34 lei /Gcal. 
 

• Subventii transport în comun :  (3.500 mii lei) se calculeazã în 
procent de 40% aplicat asupra cheltuielilor materiale de functionare-exploatare 
înregistrate de Compania de Transport Public Arad aferent activitãtii de transport 
public cu tramvaiele, la care se adaugã sumele achitate cu titlu de subventii pentru 
transportul în comun al persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de 
sânge, persecutati politic). 
 



 Alte transferuri : (1.794 mii lei) reprezintă cofinantarea din 
bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu 
prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (1.400 mii 
lei) si cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă 
(PHARE) din învătământ, asistentă socială si consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice (394 mii lei). 

• Ajutoare sociale în numerar si în naturã : suma alocatã este de 
8.091 mii lei si cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun a elevilor 
din învãtãmântul preuniversitar de stat, gratuitate la transportul în comun al 
persoanelor cu handicap si a asistentilor personali, ajutoare sociale, ajutoare de 
urgentã, ajutoare pentru încãlzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap, 
sprijin financiar pentru constituirea familiei si ajutoare privind acordarea trusoului 
pentru nou-născuti. 

• Burse elevi în sumã totalã de 900 mii lei s-au calculat având în 
vedere cuantumul actual al burselor din învãtãmântul preuniversitar de stat (burse 
de studiu : 60 lei/persoanã, burse de merit : 70 lei/persoanã, burse sociale :           
50 lei/persoanã), numãrul estimat de beneficiari (burse de studiu : 174, burse de 
merit : 80, burse sociale : 1611 ), precum si faptul cã bursele de studiu si de merit 
se acordã numai pe perioada scolii, iar bursele sociale se acordã tot anul 
calendaristic. 
 

• Cheltuieli pentru sustinerea cultelor : suma propusã cu aceastã 
destinatie este de 1.600 mii lei si se acordã pentru cheltuieli de reparatii si 
lucrãri în continuare la constructie biserici. 
 

• Cheltuieli cu întretinerea orasului se propun pentru anul 2008 la 
nivelul sumei de 48.825 mii lei, lucrãrile ce se vor realiza din aceste fonduri 
constând în urmãtoarele : 
 

 întretinere si reparatii strãzi : 17.255 mii lei; 
 iluminat : 7.375 mii lei ; 
 salubrizare stradalã : 7.400 mii lei ; 
 canalizare : 1.500 mii lei ; 
 gospodãrire comunalã : 6.850 mii lei ; 
 întretinere si reparatii baze sportive : 1.500 mii lei ; 
 reparatii fond locativ de stat : 1.295 mii lei ; 
 alimentări cu apă : 150 mii lei ; 
 alte actiuni privind întretinerea orasului : 5.500 mii lei. 

 
• Cheltuielile de capital sunt în sumã totalã de 50.943 mii lei, 

la repartizarea acestora urmãrindu-se continuarea lucrãrilor la obiectivele de 
investitii începute în anii anteriori : 
 

 Reabilitarea zonelor urbane care se confruntă cu deficiente majore în 
sistemul de canalizare ; 

 Transport urban în municipiul Arad ; 
 Modernizare arteră de circulatie str. Pădurii – Piata Romană Arad, sector I 

Condurasilor – Kogălniceanu ; 



 Reabilitare străzi în cartierul Alfa ; 
 Modernizarea, eficientizarea si extinderea sistemului de semaforizare în 

municipiul Arad ; 
 Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad ; 

 
precum si cuprinderea în programul de investitii pe anul 2008 a 

unor lucrãri noi : 
 

 Amenajare platforme gospodăresti în municipiul Arad ; 
 Construire mansardă clădire la Scoala Generală Nr.18 ; 
 Reparatie capitală acoperis tip terasă Gr.Sc.Ind. I. Maniu ; 
 Reabilitare instalatie de încălzire si sală de sport la Sc.Gen.Nr.10 ; 
 Reamenajarea zonei de agrement « Pădurice » din municipiul Arad. 

 
• Rezerva bugetarã se propune la nivelul sumei de 12.200 mii lei. 

 
2) Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si 
subventii din bugetul local : 23.866 mii lei reprezintă bugetul institutiilor 
de cultură finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul 
internatelor si cantinelor de învătământ finantate din venituri proprii si subventii 
din  bugetul local, bugetul activitătilor autofinantate din învătământul 
preuniversitar, activităti autofinantate la Cantina Municipală Arad si Centrul de 
Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Arad. 
 
3) Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii : 1.469 mii lei reprezintã veniturile si cheltuielile Serviciului Public 
Administrarea Patinoarului Artificial din municipiul Arad si a Serviciului Public 
Administrare Strand Neptun din municipiul Arad. 
 
4) Bugetul împrumuturilor externe : 116.280 mii lei, cuprinde 
sumele atrase din credite externe, pentru finantarea unor investitii de interes 
public local : « Transport urban în municipiul Arad » si « Reabilitarea zonelor ce se 
confruntă cu deficiente majore în sistemul de canalizare ».  

 
5)    Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.460 mii lei 
cuprinde detalierea cheltuielilor ce se vor derula în anul 2008 din fonduri 
nerambursabile de cãtre unitãtile de învãtãmânt, Directia de Dezvoltare si 
Asistentã Comunitarã si Primãria Municipiului Arad. 
 
6)   Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului 
local : 54.256 mii lei se referã la veniturile din taxe speciale, depozitele 
speciale pentru constructii de locuinte si fondul de rulment al unitătii administrativ-
teritoriale. 
 

Taxele speciale aprobate pentru anul 2008 sunt în sumă de           
16.109 mii lei si sunt formate din: taxe speciale pentru activităti desfăsurate de 
Serviciul stare civilă, taxe speciale pentru prestarea unor servicii de cãtre Biroul 
Autorizatii, taxa specialã pentru emiterea acordului unic, taxa specialã de 



copiere si comunicare, taxa specialã de cadastru, taxa specialã de pãsunat, taxe 
speciale percepute de către Directia de Dezvoltare si Asistentã Comunitarã, taxa 
specialã de salubrizare menajerã. 

Destinatia sumelor încasate din taxe speciale este datã de actele 
normative care le reglementeazã. 
 
   Depozitele speciale pentru constructii de locuinte se propun la nivelul 
sumei de 470 mii RON si se utilizeazã pentru « Complex de locuinte colective 
Sânicolaul Mic – 3 blocuri tip garsoniere » .  
 
   Fondul de rulment al municipiului Arad este în sumă totală de       
37.677 mii lei si se utilizează conform prevederilor legale în vigoare pentru 
acoperirea unor goluri temporare de casă (2.000 mii lei) si pentru realizarea unor 
investitii din competenta organelor administratiei publice locale (35.677 mii lei). 
   Cele mai importante obiective propuse cu finantare din fondul de 
rulment sunt următoarele : 
 

 Construire corp săli de clasă la Sc.Gen.Nr.10 : 760 mii lei ; 
 Reabilitare termică si construire sarpantă la Sc.Gen.Nr.21 A.Vlaicu : 986 mii lei ; 
 Amenajare Strand Neptun Arad – etapa I : 8.600 mii lei ; 
 Utilităti Zona de locuinte Micalaca Est : 1.000 mii lei ; 
 Extindere retele de apă în municipiul Arad : 665 mii lei ; 
 Reamenajare si regularizare Canalele Morilor, Tiganca si Zădârlac : 922 mii lei ; 
 Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad : 3.424 mii lei ; 
 Reabilitare urbană Zona Fortuna : 3.705 mii lei ; 
 Mărirea capacitătii obiectivului de investitii : Canalizare menajeră 21 km : 700 mii lei ; 
 Reabilitare retele stradale fără îmbrăcăminti moderne din municipiul Arad, cartierele 

Grădiste, Micalaca si Subcetate : 1.940 mii lei ; 
 Modernizare arteră de circulatie str.Pădurii-Piata Romană-sector I str. Condurasilor – 

Kogălniceanu : 1.450 mii lei. 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                         SEF SERVICIU BUGET, 
                      Petru Tamas                                   Claudia Grozavu 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 23 
din 12 februarie 2008 

privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2008 
 

  Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere: 

- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive 
nr.2403/17.01.2008; 
- Adresa nr.1581/17.01.2008 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judeţean Arad; 
- Raportul  nr.2403/17.01.2008 al Serviciului Buget; 
- Referatele nr.625/8.01.2008 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului datorie publică, salarizare, analize 
economice; 
- Referatele nr.148/28.11.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului Financiar-Contabilitate; 
- Referatele nr.2175/16.01.2008 si 2225/17.01.2008 ale Serviciului Administraţie Publică Locală; 
- Referatele nr.68592/19.10.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Biroului Protecţie civilă, apărare; 
- Referatul nr.21/17.01.2008 al Politiei Comunitare; 
- Referatul nr.75465/21.11.2007 al Biroului Activităţi culturale şi sportive; 
- Referatul nr.1238/11.01.2008 al Compartimentului Acord unic; 
- Referatul nr.73843/16.11.2007 al Serviciului Autorizaţii; 
- Referatele nr.75312, 75314, 75307 şi 75308 din 20.11.2007 ale Centrului de Informare Cetăţeni; 
- Referatul nr.75125/20.11.2007 al Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002; 
- Referatul nr.709/9.01.2008 al Comisiei de evaluare internă pentru aplicarea Legii 10/2001; 
- Referatele nr.322/9.01.2008 si nr.760/17.01.2008 ale Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad; 
- Referatele nr.2403/17.01.2008 ale Direcţiei Tehnice; 
- Adresa nr.461/21.11.2007 din partea Centrului de Transfuzie Sanguină Arad; 
- Adresa nr.628/23.01.2008 din partea Spitalului Clinic Municipal Arad; 
- Adresa nr.1558/21.11.2007 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice; 
- Adresa nr.8/17.01.2008 din partea Casei Izvor; 
- Adresa nr.276/28.11.2007 din partea Cantinei Municipale Arad; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.1/7.01.2008 privind alocarea unei sume din rezerva 
bugetară pentru finanţarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor apărute la aparatul de reazem şi zidul de 
gardă al Podului Traian – malul drept;  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment 
al municipiului Arad; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pentru anul 2008; 



            În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.”a” si art. 45 din Legea 215/2001,  privind 
administraţia publică locală, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
      

Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2008, în sumă de 
313.809 mii lei, defalcat conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice si 

acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”,  55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 
56 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, 61 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistentă 
socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”,     74 „Protecţia mediului”, 80 „Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni 
economice”,   cf. anexelor 1A – 1S, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2008, cf. anexelor  1Ş – 1Y, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 

local, în sumă de 23.866 mii lei, cf. anexelor 2 si 2A – 2L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.5. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în sumă de 1.469 
mii lei, cf. anexelor 3 şi 3A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6. Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 116.280 mii lei, cf. anexelor 4 şi 4A – 4C, ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.7. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 1.460 mii lei, cf. anexelor 5 
si 5A – 5G, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.8. Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în sumă de 53.899 mii 
lei, cf. anexelor 6 si 6A – 6L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008, în sumă totală de 497.483 mii 
lei. 
 
 Art.10. Se aprobă numărul posturilor permanente şi temporare pe anul 2008, pentru instituţiile 
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, cf. anexei 1Z, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica 
Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad.  
                  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ p. S E C R E T A R 
Ovidiu MARIAN Sorin CONTRAŞ 

 
 
 
 
 
 
 
Red/Dact.IF/IF, Verificat SL 
1 ex.Dosar sedinta  CLMA- 12 02 2008 
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad,  
1 ex. Serviciul Buget           Cod PMA-S1-02 
 



MUNICIPIUL ARAD

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PE ANUL 2008

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 23/12.02.2008   - mii lei  -

DENUMIRE INDICATORI Cod 
rând Bugetul local 

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate din 

venituri proprii si 
subventii din bugetul 

local

Bugetul 
instituţiilor 

publice finanţate 
integral din 

venituri proprii

Bugetul 
creditelor 
externe şi 

interne

Bugetul 
fondurilor 
externe 

nerambursabile

Veniturile si 
cheltuielile 

evidentiate in 
afara bugetului 

local 

Total

Transferuri 
între bugete 

**)
(se scad)

TOTAL BUGET 
GENERAL

A 0 1 2 3 4 5 6 7=col.1 la 6 8 9=7-8
VENITURI - TOTAL (rd.02+26 la 28+33) 01 313,809 23,866 1,469 116,280 1,460 53,899 510,783 13,300 497,483
Venituri curente (rd.03+16)               02 291,793 10,952 1,469 0 421 53,899 358,534 394 358,140

Venituri fiscale (rd.04+08 la 10+15) 03 274,565 0 0 0 0 0 274,565 0 274,565

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital (rd.05 la 07) 04 121,527 0 0 0 0 0 121,527 0 121,527

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice     05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice     06 121,527 0 0 0 0 0 121,527 0 121,527
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe salarii *) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozite şi taxe pe proprietate 09 55,330 0 0 0 0 0 55,330 0 55,330
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (rd.11 la rd.14)             10 91,008 0 0 0 0 0 91,008 0 91,008

Sume defalcate din TVA 11 78,202 0 0 0 0 0 78,202 0 78,202
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 12 1,300 0 0 0 0 0 1,300 0 1,300
Taxe pe servicii specifice 13 65 0 0 0 0 0 65 0 65
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 14 11,441 0 0 0 0 0 11,441 0 11,441

Alte impozite şi taxe fiscale 15 6,700 0 0 0 0 0 6,700 0 6,700
Venituri nefiscale  (rd.17+20)               16 17,228 10,952 1,469 0 421 53,899 83,969 394 83,575

Venituri din proprietate (rd.18+19) 17 11,772 1,262 27 0 1 0 13,062 0 13,062
Venituri din proprietate 18 11,687 1,262 27 0 0 0 12,976 0 12,976
Venituri din dobânzi 19 85 0 0 0 1 0 86 0 86

Vânzări de bunuri şi servicii (rd.21 la 25) 20 5,456 9,690 1,442 0 420 53,899 70,907 394 70,513
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 21 268 8,767 1,307 0 0 0 10,342 0 10,342
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 22 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500
Amenzi, penalităţi şi confiscări 23 3,300 0 0 0 0 0 3,300 0 3,300
Diverse venituri 24 188 356 113 0 0 53,899 54,556 0 54,556
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 25 200 567 22 0 420 0 1,209 394 815

Venituri din capital 26 4,650 8 0 0 0 0 4,658 0 4,658
Operaţiuni financiare 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 23/12.02.2008   - mii lei  -

DENUMIRE INDICATORI Cod 
rând Bugetul local 

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate din 

venituri proprii si 
subventii din bugetul 

local

Bugetul 
instituţiilor 

publice finanţate 
integral din 

venituri proprii

Bugetul 
creditelor 
externe şi 

interne

Bugetul 
fondurilor 
externe 

nerambursabile

Veniturile si 
cheltuielile 

evidentiate in 
afara bugetului 

local 

Total

Transferuri 
între bugete 

**)
(se scad)

TOTAL BUGET 
GENERAL

A 0 1 2 3 4 5 6 7=col.1 la 6 8 9=7-8
Subvenţii (rd.29+32) 28 17,366 12,906 0 0 0 0 30,272 12,906 17,366

Subvenţii de la bugetul de stat (rd.30+31) 29 17,366 0 0 0 0 0 17,366 0 17,366
De capital 30 726 0 0 0 0 0 726 0 726
Curente 31 16,640 0 0 0 0 0 16,640 0 16,640

Subvenţii de la alte administraţii 32 0 12,906 0 0 0 0 12,906 12,906 0
Donaţii din străinătate 33 0 0 0 0 1,039 0 1,039 0 1,039
Încasări din credite externe 33.1 0 0 0 116,280 0 0 116,280 0 116,280
CHELTUIELI - TOTAL  (rd.35+47+50+53)           34 313,809 23,866 1,469 116,280 1,460 53,899 510,783 13,300 497,483
Cheltuieli curente   (rd.36 la 41+43+45+46)                        35 257,935 23,475 1,469 0 1,115 14,559 298,553 12,986 285,567

Cheltuieli de personal                36 106,449 8,084 451 0 415 25 115,424 6,850 108,574
Bunuri şi servicii                37 85,310 15,391 1,018 0 700 14,534 116,953 6,136 110,817
Dobânzi 38 5,485 0 0 0 0 0 5,485 0 5,485
Subvenţii                                  39 27,080 0 0 0 0 0 27,080 0 27,080
Fonduri de rezervă 40 8,000 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice  (rd.42)   41 12,959 0 0 0 0 0 12,959 0 12,959

Transferuri curente 42 12,959 0 0 0 0 0 12,959 0 12,959
Alte transferuri (rd.44) 43 1,794 0 0 0 0 0 1,794 0 1,794

Transferuri interne 44 1,794 0 0 0 0 0 1,794 0 1,794
Asistenţă socială 45 8,038 0 0 0 0 0 8,038 0 8,038
Alte cheltuieli 46 2,820 0 0 0 0 0 2,820 0 2,820

Cheltuieli de capital (rd.48+49)                    47 51,674 391 0 116,280 345 37,340 206,030 314 205,716
Active nefinanciare 48 51,673 391 0 116,280 345 37,340 206,029 314 205,715
Active financiare 49 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Operaţiuni financiare (rd.51+52) 50 4,200 0 0 0 0 2,000 6,200 0 6,200
Împrumuturi 51 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 2,000
Rambursări de credite 52 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 4,200

Rezerve                                        53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)       54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        (rd.01-rd.34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 *)   Pentru restanţele din anii precedenţi
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Gheorghe Falcã





























































































































































































































































































































































































































































































































 
  

R O M Â N I A                                                                                
JUDEŢUL ARAD                                  
MUNICIPIUL ARAD                                                                                                     
CONSILIUL L0CAL 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 23 
din 12 februarie 2008 

privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 
Municipiului Arad pe anul 2008 

 
      Consiliul Local al Municipiului Arad; 
      Având în vedere: 

• Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în 
Expunerea de motive nr. 2403/17.01.2008; 

• Adresa nr.1581/17.01.2008 din partea Directiei Generale a Finantelor 
Publice Arad; 

• Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judetean Arad; 
• Referatul nr.2403/17.01.2008 al Serviciului Buget; 
• Referatele nr.625/8.01.2008 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului datorie 

publică, salarizare, analize economice; 
• Referatele nr.148/28.11.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Serviciului    

Financiar-Contabilitate; 
• Referatele nr.2175/16.01.2008 si 2225/17.01.2008 ale Serviciului 

Administratie Publică Locală; 
• Referatele nr.68592/19.10.2007 si nr.2403/17.01.2008 ale Biroului 

Protectie civilă, apărare; 
• Referatul nr.21/17.01.2008 al Politiei Comunitare; 
• Referatul nr.75465/21.11.2007 al Biroului Activităti culturale si sportive; 
• Referatul nr.1238/11.01.2008 al Compartimentului Acord unic; 
• Referatul nr.73843/16.11.2007 al Serviciului Autorizatii; 
• Referatele nr.75312, 75314, 75307 si 75308 din 20.11.2007 ale Centrului 

de Informare Cetăteni; 
• Referatul nr.75125/20.11.2007 al Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002; 
• Referatul nr.709/9.01.2008 al Comisiei de evaluare internă pentru aplicarea 

Legii 10/2001; 
• Referatele nr.322/9.01.2008 si nr.760/17.01.2008 ale Directiei de 

Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad; 
• Referatele nr.2403/17.01.2008 ale Directiei Tehnice; 
• Adresa nr.461/21.11.2007 din partea Centrului de Transfuzie Sanguină 

Arad; 
• Adresa nr.628/23.01.2008 din partea Spitalului Clinic Municipal Arad; 
• Adresa nr.1558/21.11.2007 din partea Centrului de Îngrijire pentru 

Persoane Vârstnice; 
• Adresa nr.8/17.01.2008 din partea Casei Izvor; 
• Adresa nr.276/28.11.2007 din partea Cantinei Municipale Arad; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;  



• HCLM Arad nr.1/7.01.2008 privind alocarea unei sume din rezerva 
bugetară pentru finantarea lucrărilor de remediere a defectiunilor apărute la 
aparatul de reazem si zidul de gardă al Podului Traian – malul drept;  

• HCLM Arad nr.2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al 
municipiului Arad; 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 

• Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008; 
 
            În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din 
Legea  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

Art.1:   Se  aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului 
Arad pe anul 2008, în sumă de 313.809 mii lei, defalcat conform anexei 1, ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2:    Se aprobă bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la 

capitolele 51 „Autorităti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice 
generale”,         55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”, 56 
„Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei”, 61 
„Ordine publică si sigurantă natională”, 65 „Învătământ”, 66 „Sănătate”, 67 
„Cultură, recreere si religie”,         68 „Asigurări si asistentă socială”, 70 
„Locuinte, servicii si dezvoltare publică”,     74 „Protectia mediului”, 80 „Actiuni 
generale economice, comerciale si de muncă”, 81 „Combustibili si energie”, 84 
„Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”,         cf. anexelor 1A – 1S, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3:   Se aprobă Lista programului de investitii pe anul 2008, cf. anexelor  

1Ş – 1Y, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

         Art.4:  Se aprobă Bugetul institutiilor publice finantate din venituri 
proprii si subventii din bugetul local, în sumă de 23.866 mii lei, cf. anexelor      
2 si 2A – 2L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5:  Se aprobă Bugetul institutiilor publice finantate integral din 
venituri proprii, în sumă de 1.469 mii lei, cf. anexelor 3 si 3A, ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6:   Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 116.280 mii 
lei, cf. anexelor 4 si 4A – 4C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.7:  Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă 
de 1.460 mii lei, cf. anexelor 5 si 5A – 5G, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 



 Art.8:  Se aprobă Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara 
bugetului local, în sumă de 53.899 mii lei, cf. anexelor 6 si 6A – 6L, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9:  Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008, în 
sumă totală de 497.483 mii lei. 
 
 Art.10:  Se aprobă numărul posturilor permanente si temporare pe anul 
2008, pentru institutiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Arad, cf. anexei 1Z, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria 
Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad.  
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R, 
                        Ovidiu Marian                                        Doina Paul 



 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 2403/17.01.2008 

 
 
 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
 
 

Având în vedere: 
 

 Legea Bugetului de stat pe anul 2008, nr.388/31.12.2007; 
 Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 Decizia nr.32/15.01.2007 a directorului executiv al Directiei Generale a 

Finantelor Publice Arad privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a 
cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
pe anul 2008; 

 Adresa nr.667/23.01.2008 din partea Consiliului Judetean Arad, privind 
fondurile repartizate din sume defalcate din impozitul pe venit, respectiv din TVA 
pentru echilibrare ; 

 Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile 
bugetului local pe anul 2008; 

 
P R O P U N: 

 
Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008, format din: 
 

a. Bugetul Local; 
b. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din 

bugetul local; 
c. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; 
d. Bugetul împrumuturilor externe; 
e. Bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
f. Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local, 

 
conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în 

vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. 
 

P R I M A R, 
Gheorghe Falcă 

 



 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 
Serviciul Buget 

Nr. 2403/17.01.2008 
 
 

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE 
privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului 

Arad pe anul 2008 
 
 

  Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2008 a 
fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2008, nr.388 din 31 
decembrie 2007 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale. 
  Legea bugetarã anualã stabileste structura veniturilor si destinatia 
cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitãtile 
institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea      
nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si 
procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor 
publice locale, precum si responsabilitãtile autoritãtilor administratiei publice 
locale. 
  Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2008 este în sumã 
de 497.114 mii lei, format din : 
 

1) Bugetul local: 313.083 mii lei; 
2) Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din 

bugetul local : 23.866 mii lei ; 
3) Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii:        

1.469 mii lei ; 
4) Bugetul creditelor externe: 116.280 mii lei; 
5) Bugetul fondurilor externe nerambursabile; 1.460 mii lei ; 
6) Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local : 54.256 mii 

lei. 
Transferuri între bugete (se scad) : 13.300 mii lei. 
 

1)  B U G E T U L   L O C A L  
 

I. Structura veniturilor bugetare : 
 

Veniturile bugetului local pe anul 2008 sunt în sumã totalã de   
313.083 mii RON, formate din : 

 



Venituri proprii în sumã de 218.041 mii lei, cu o crestere de 6% 
fatã de prevederile finale ale anului 2007. Se compun din venituri fiscale (196.363 
mii lei, din care 118.633 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit), venituri 
nefiscale (17.028 mii lei) si venituri din capital (4.650 mii lei), fiind estimate cf. 
HCLM nr.147/27.06.2007 si potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 
Venituri din donatii si sponsorizări : 200 mii lei. 
 
Sumele defalcate din TVA sunt în sumã totalã de 78.202 mii lei,  

având urmãtoarea componentã : 
• Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 74.502 mii 
lei ; 

• Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru 
echilibrarea bugetelor locale: 3.700 mii RON. 
 
     Subventii de la bugetul de stat: 16.640 mii lei, din care: 
 
• Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili: 
13.580 mii lei; 
• Sprijin financiar pentru constituirea familiei: 1.120 mii lei; 
• Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si 
combustibili petrolieri: 1.500 mii lei; 
• Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti: 440 mii lei. 
 
II. Structura cheltuielilor bugetare : 
 

La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu 
prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor de investitii începute 
în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantãrii din bugetul local a fondurilor atrase 
din împrumuturi BERD si BIRD.  În aceste conditii s-a urmãrit alocarea la un nivel 
strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai 
bugetului local în vederea asigurãrii creditelor bugetare pentru întretinerea 
activitãtilor de învãtãmânt, culturã, asistentã socialã, sustinere culte, protectie 
civilã, întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului în 
comun cu tramvaiele. 

 
Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor 

cheltuieli, rezultã urmãtoarele: 
 
• Cheltuielile de personal (106.449 mii lei) acoperã necesarul 

pânã la sfârsitul anului pentru toti ordonatorii si s-au stabilit la nivelul statelor de 
functii valabile la aceastã datã, indexarea cea mai semnificativă fiind  de 10% 
începând cu luna ianuarie 2008 a salariului de încadrare pentru personalul din 
învătământul preuniversitar de stat (aproximativ 65% din creditele bugetare 
alocate în bugetul local pentru cheltuieli de personal sunt destinate salarizării 
personalului din învătământ). 
 



• Cheltuielile de întretinere, asigurã plata facturilor de întretinere 
la toti ordonatorii de credite ai bugetului local. Calculul costurilor de întretinere s-a 
fãcut tinând cont de consumurile din anul 2007 la tarifele de la sfârsitul anului 
2007 indexate cu 2% pe fiecare trimestru. 
 

• Cheltuielile cu obiectele de inventar sunt în sumã totalã de      
1.380 mii lei, cea mai mare influentã având-o cele alocate învãtãmântului 
preuniversitar de stat (856 mii lei). În completarea sumelor din bugetul local, în 
conformitate cu prevederile art.17, alin.(11) din Legea bugetului de stat pe anul 
2008, din bugetul MEC se vor asigura fonduri pentru “obiective de investitii, 
consolidări,  reabilitări, achizitii de imobile, reparatii capitale, achiziţionarea de 
mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri 
şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte 
şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de 
natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, 
dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea 
unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei 
timpurii, precum si granturi pentru educatie”. 
 

• Cheltuielile cu reparatiile în sumã totalã de 4.145 mii lei, 
asigurã un necesar minim de reparatii la clãdirile aflate în domeniul public al CLM 
Arad, repartizarea acestora pe capitole bugetare fiind urmãtoarea : 
 

 Autoritãti publice : 50 mii lei ; 
 Ínvãtãmânt : 2.200 mii lei ; 
 Protectie civilă : 120 mii lei ; 
 Politia Comunitară : 321 mii lei ; 
 Sãnãtate : 900 mii lei ; 
 Asistentã socialã : 282 mii lei ; 
 Cultură : 272 mii lei. 

 
• Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 6.895 mii 

lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică internă (1.700 
mii lei), pentru plata dobânzilor la datoria publică externă (3.785 mii lei), precum si 
a comisioanelor aferente împrumuturilor (1.410 mii lei). 
 

• Subventii pentru energia termicã livratã populatiei :           
(10.000 mii lei), reprezintã diferenta dintre pretul local al gigacaloriei, 
compensarea unitară pentru combustibil si pretul facturat la populatie si s-a 
calculat la nivelul de     50,34 lei /Gcal. 
 

• Subventii transport în comun :  (3.500 mii lei) se calculeazã în 
procent de 40% aplicat asupra cheltuielilor materiale de functionare-exploatare 
înregistrate de Compania de Transport Public Arad aferent activitãtii de transport 
public cu tramvaiele, la care se adaugã sumele achitate cu titlu de subventii pentru 
transportul în comun al persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de 
sânge, persecutati politic). 
 



 Alte transferuri : (1.794 mii lei) reprezintă cofinantarea din 
bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu 
prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (1.400 mii 
lei) si cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă 
(PHARE) din învătământ, asistentă socială si consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice (394 mii lei). 

• Ajutoare sociale în numerar si în naturã : suma alocatã este de 
8.091 mii lei si cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun a elevilor 
din învãtãmântul preuniversitar de stat, gratuitate la transportul în comun al 
persoanelor cu handicap si a asistentilor personali, ajutoare sociale, ajutoare de 
urgentã, ajutoare pentru încãlzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap, 
sprijin financiar pentru constituirea familiei si ajutoare privind acordarea trusoului 
pentru nou-născuti. 

• Burse elevi în sumã totalã de 900 mii lei s-au calculat având în 
vedere cuantumul actual al burselor din învãtãmântul preuniversitar de stat (burse 
de studiu : 60 lei/persoanã, burse de merit : 70 lei/persoanã, burse sociale :           
50 lei/persoanã), numãrul estimat de beneficiari (burse de studiu : 174, burse de 
merit : 80, burse sociale : 1611 ), precum si faptul cã bursele de studiu si de merit 
se acordã numai pe perioada scolii, iar bursele sociale se acordã tot anul 
calendaristic. 
 

• Cheltuieli pentru sustinerea cultelor : suma propusã cu aceastã 
destinatie este de 1.600 mii lei si se acordã pentru cheltuieli de reparatii si 
lucrãri în continuare la constructie biserici. 
 

• Cheltuieli cu întretinerea orasului se propun pentru anul 2008 la 
nivelul sumei de 48.825 mii lei, lucrãrile ce se vor realiza din aceste fonduri 
constând în urmãtoarele : 
 

 întretinere si reparatii strãzi : 17.255 mii lei; 
 iluminat : 7.375 mii lei ; 
 salubrizare stradalã : 7.400 mii lei ; 
 canalizare : 1.500 mii lei ; 
 gospodãrire comunalã : 6.850 mii lei ; 
 întretinere si reparatii baze sportive : 1.500 mii lei ; 
 reparatii fond locativ de stat : 1.295 mii lei ; 
 alimentări cu apă : 150 mii lei ; 
 alte actiuni privind întretinerea orasului : 5.500 mii lei. 

 
• Cheltuielile de capital sunt în sumã totalã de 50.943 mii lei, 

la repartizarea acestora urmãrindu-se continuarea lucrãrilor la obiectivele de 
investitii începute în anii anteriori : 
 

 Reabilitarea zonelor urbane care se confruntă cu deficiente majore în 
sistemul de canalizare ; 

 Transport urban în municipiul Arad ; 
 Modernizare arteră de circulatie str. Pădurii – Piata Romană Arad, sector I 

Condurasilor – Kogălniceanu ; 



 Reabilitare străzi în cartierul Alfa ; 
 Modernizarea, eficientizarea si extinderea sistemului de semaforizare în 

municipiul Arad ; 
 Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad ; 

 
precum si cuprinderea în programul de investitii pe anul 2008 a 

unor lucrãri noi : 
 

 Amenajare platforme gospodăresti în municipiul Arad ; 
 Construire mansardă clădire la Scoala Generală Nr.18 ; 
 Reparatie capitală acoperis tip terasă Gr.Sc.Ind. I. Maniu ; 
 Reabilitare instalatie de încălzire si sală de sport la Sc.Gen.Nr.10 ; 
 Reamenajarea zonei de agrement « Pădurice » din municipiul Arad. 

 
• Rezerva bugetarã se propune la nivelul sumei de 12.200 mii lei. 

 
2) Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si 
subventii din bugetul local : 23.866 mii lei reprezintă bugetul institutiilor 
de cultură finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul 
internatelor si cantinelor de învătământ finantate din venituri proprii si subventii 
din  bugetul local, bugetul activitătilor autofinantate din învătământul 
preuniversitar, activităti autofinantate la Cantina Municipală Arad si Centrul de 
Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Arad. 
 
3) Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri 
proprii : 1.469 mii lei reprezintã veniturile si cheltuielile Serviciului Public 
Administrarea Patinoarului Artificial din municipiul Arad si a Serviciului Public 
Administrare Strand Neptun din municipiul Arad. 
 
4) Bugetul împrumuturilor externe : 116.280 mii lei, cuprinde 
sumele atrase din credite externe, pentru finantarea unor investitii de interes 
public local : « Transport urban în municipiul Arad » si « Reabilitarea zonelor ce se 
confruntă cu deficiente majore în sistemul de canalizare ».  

 
5)    Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.460 mii lei 
cuprinde detalierea cheltuielilor ce se vor derula în anul 2008 din fonduri 
nerambursabile de cãtre unitãtile de învãtãmânt, Directia de Dezvoltare si 
Asistentã Comunitarã si Primãria Municipiului Arad. 
 
6)   Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului 
local : 54.256 mii lei se referã la veniturile din taxe speciale, depozitele 
speciale pentru constructii de locuinte si fondul de rulment al unitătii administrativ-
teritoriale. 
 

Taxele speciale aprobate pentru anul 2008 sunt în sumă de           
16.109 mii lei si sunt formate din: taxe speciale pentru activităti desfăsurate de 
Serviciul stare civilă, taxe speciale pentru prestarea unor servicii de cãtre Biroul 
Autorizatii, taxa specialã pentru emiterea acordului unic, taxa specialã de 



copiere si comunicare, taxa specialã de cadastru, taxa specialã de pãsunat, taxe 
speciale percepute de către Directia de Dezvoltare si Asistentã Comunitarã, taxa 
specialã de salubrizare menajerã. 

Destinatia sumelor încasate din taxe speciale este datã de actele 
normative care le reglementeazã. 
 
   Depozitele speciale pentru constructii de locuinte se propun la nivelul 
sumei de 470 mii RON si se utilizeazã pentru « Complex de locuinte colective 
Sânicolaul Mic – 3 blocuri tip garsoniere » .  
 
   Fondul de rulment al municipiului Arad este în sumă totală de       
37.677 mii lei si se utilizează conform prevederilor legale în vigoare pentru 
acoperirea unor goluri temporare de casă (2.000 mii lei) si pentru realizarea unor 
investitii din competenta organelor administratiei publice locale (35.677 mii lei). 
   Cele mai importante obiective propuse cu finantare din fondul de 
rulment sunt următoarele : 
 

 Construire corp săli de clasă la Sc.Gen.Nr.10 : 760 mii lei ; 
 Reabilitare termică si construire sarpantă la Sc.Gen.Nr.21 A.Vlaicu : 986 mii lei ; 
 Amenajare Strand Neptun Arad – etapa I : 8.600 mii lei ; 
 Utilităti Zona de locuinte Micalaca Est : 1.000 mii lei ; 
 Extindere retele de apă în municipiul Arad : 665 mii lei ; 
 Reamenajare si regularizare Canalele Morilor, Tiganca si Zădârlac : 922 mii lei ; 
 Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad : 3.424 mii lei ; 
 Reabilitare urbană Zona Fortuna : 3.705 mii lei ; 
 Mărirea capacitătii obiectivului de investitii : Canalizare menajeră 21 km : 700 mii lei ; 
 Reabilitare retele stradale fără îmbrăcăminti moderne din municipiul Arad, cartierele 

Grădiste, Micalaca si Subcetate : 1.940 mii lei ; 
 Modernizare arteră de circulatie str.Pădurii-Piata Romană-sector I str. Condurasilor – 

Kogălniceanu : 1.450 mii lei. 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                         SEF SERVICIU BUGET, 
                      Petru Tamas                                   Claudia Grozavu 
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