
 

 

 

 

 

 

                                                                   ROMÂNIA 

                                                         JUDEŢUL ARAD 

                                                      MUNICIPIUL ARAD 

                                                      CONSILIUL LOCAL 

 

                                              H O T Ă R Â R E A  Nr. 515 

                                                     din 16 octombrie 2019 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad 

                                                         pentru anul 2019 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată 

în referatul de aprobare nr. 78754/11.10.2019, 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 78755/11.10.2019 al Serviciului Buget, 

Ținând cont de referatul nr. 78274/10.10.2019 din partea UIP “Construire centru 

multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”, 

Având în vedere referatul nr. 73676/25.09.2019 din partea UIP “Reconversia funcțională 

și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în Zonă de agrement și 

petrecere a timpului liber”, 

Ținând cont de referatul nr. 78403/10.10.2019 din partea UIP “Programul de cooperare 

elvețiano-român privind reducerea disparităților din cadrul Uniunii Europene extinse”, 

Având în vedere referatul nr. 73994/26.09.2019 din partea UIP “Modernizare Sistem de 

Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu strada Pădurii între strada 

Abatorului și strada Condurașilor”, 

Luând în considerare referatul nr. 78278/10.10.2019 din partea UIP “Reabilitare termică 

clădire Școala Gimnazială Avram Iancu”, 

Analizând nota de fundamentare nr. 78382/10.10.2019 din partea Serviciului Dezvoltare 

Urbană și Protejare Monumente, 

Ținând cont de referatele nr. 78681/11.10.2019, nr. 77506/08.10.2019 și nr. 

78639/11.10.2019 din partea Biroului Reparații Imobile, precum și solicitările unităților de 

învățământ din Municipiul Arad, 

Luând în considerare notele de fundamentare nr. 53846/09.07.2019 și nr. 

78388/10.10.2019  din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, 

Având în vedere referatul nr. 77154/07.10.2019 al Serviciului Baze Sportive, 

Ținând cont de referatele nr. 77213/07.10.2019, nr. 77212/07.10.2019 și nr. 

76863/07.10.2019 ale Serviciului Învățământ, Sănătate, 

Luând în considerare adresa nr. 1931/01.10.2019 din partea Centrului de Îngrijire pentru 

Persoanele Vârstnice, 

Având în vedere adresele nr. 6992/27.09.2019 și nr. 7236/07.10.2019 din partea 

Centrului Municipal Cultural Arad, 

Ținând cont de adresa nr. 1136/08.10.2019 din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 1499/11.10.2019 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Având în vedere adresa nr. 1026/07.10.2019 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Bălcescu” Arad, 

Analizând adresa nr. 478/07.10.2019 din partea Liceului Tehnologic Penticostal Arad, 

Având în vedere adresele nr. 2068/07.10.2019 și nr. 2069/07.10.2019 din partea 

Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi”Arad, 



Luând în considerare adresa nr. 1587/26.09.2019 din partea Liceului Teologic Baptist 

„Alexa Popovici” Arad, 

Ținând cont de adresa nr. 1313/11.10.2019 din partea Liceului Tehnologic de 

Electronică și Automatizări „Caius Iacob” Arad, 

Analizând adresa nr. 462/10.10.2019 din partea Liceului Tehnologic “Francisc Neuman” 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 621/02.09.2019 din partea Grădiniței cu Program 

Prelungit „Palatul Fermecat” Arad, 

Având în vedere adresele nr. 21/20.09.2019 și nr. 24/27.09.2019 din partea Grădiniței cu 

Program Prelungit „Căsuța Piticilor”  Arad, 

Ținând cont de notele de fundamentare nr. 77469/08.10.2019 și nr. 78729/11.10.2019 

din partea Serviciului Investiții,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 

Ținând seama de adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la 

vot (19 consilieri prezenți din totalul de 23), 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. b), alin. (4) lit. a),  art. 

139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

                   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și 

bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, 

enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțate din titlul 

56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul 58 

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020”, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate 

parțial din venituri proprii.                   

Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor 

enumerate la art. 4. 

Art. 6: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin 

serviciile de specialitate, și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul 

Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Antoanela-Luciana NAAJI Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETAR GENERAL  

 Lilioara STEPANESCU 
 

 
 

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 

1 ex.  Serviciul Buget 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 16.10.2019                                                                                                                                       Cod PMA -S4-02          

 



ROMÂNIA                                                                                                               Avizat 

JUDEŢUL ARAD                      P R O I E C T                 Secretar General 

MUNICIPIUL ARAD                      Nr. 484/11.10.2019                Lilioara Stepanescu                                                                                                   

CONSILIUL L0CAL 

H O T Ă R Â R E A Nr.______ 

din __________________ 2019 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad 

                                                         pentru anul 2019 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată 

în referatul de aprobare nr. 78754/11.10.2019, 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 78755/11.10.2019 al Serviciului Buget, 

Ținând cont de referatul nr. 78274/10.10.2019 din partea UIP “Construire centru 

multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”, 

Având în vedere referatul nr. 73676/25.09.2019 din partea UIP “Reconversia funcțională 

și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în Zonă de agrement și 

petrecere a timpului liber”, 

Ținând cont de referatul nr. 78403/10.10.2019 din partea UIP “Programul de cooperare 

elvețiano-român privind reducerea disparităților din cadrul Uniunii Europene extinse”, 

Având în vedere referatul nr. 73994/26.09.2019 din partea UIP “Modernizare Sistem de 

Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu strada Pădurii între strada 

Abatorului și strada Condurașilor”, 

Luând în considerare referatul nr. 78278/10.10.2019 din partea UIP “Reabilitare termică 

clădire Școala Gimnazială Avram Iancu”, 

Analizând nota de fundamentare nr. 78382/10.10.2019 din partea Serviciului Dezvoltare 

Urbană și Protejare Monumente, 

Ținând cont de referatele nr. 78681/11.10.2019, nr. 77506/08.10.2019 și nr. 

78639/11.10.2019 din partea Biroului Reparații Imobile, precum și solicitările unităților de 

învățământ din Municipiul Arad, 

Luând în considerare notele de fundamentare nr. 53846/09.07.2019 și nr. 

78388/10.10.2019  din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, 

Având în vedere referatul nr. 77154/07.10.2019 al Serviciului Baze Sportive, 

Ținând cont de referatele nr. 77213/07.10.2019, nr. 77212/07.10.2019 și nr. 

76863/07.10.2019 ale Serviciului Învățământ, Sănătate, 

Luând în considerare adresa nr. 1931/01.10.2019 din partea Centrului de Îngrijire pentru 

Persoanele Vârstnice, 

Având în vedere adresele nr. 6992/27.09.2019 și nr. 7236/07.10.2019 din partea 

Centrului Municipal Cultural Arad, 

Ținând cont de adresa nr. 1136/08.10.2019 din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 1499/11.10.2019 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Având în vedere adresa nr. 1026/07.10.2019 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Bălcescu” Arad, 

Analizând adresa nr. 478/07.10.2019 din partea Liceului Tehnologic Penticostal Arad, 

Având în vedere adresele nr. 2068/07.10.2019 și nr. 2069/07.10.2019 din partea 

Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi”Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 1587/26.09.2019 din partea Liceului Teologic Baptist 

„Alexa Popovici” Arad, 

Ținând cont de adresa nr. 1313/11.10.2019 din partea Liceului Tehnologic de 

Electronică și Automatizări „Caius Iacob” Arad, 

Analizând adresa nr. 462/10.10.2019 din partea Liceului Tehnologic “Francisc Neuman” 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 621/02.09.2019 din partea Grădiniței cu Program 

Prelungit „Palatul Fermecat” Arad, 



Având în vedere adresele nr. 21/20.09.2019 și nr. 24/27.09.2019 din partea Grădiniței cu 

Program Prelungit „Căsuța Piticilor”  Arad, 

Ținând cont de notele de fundamentare nr. 77469/08.10.2019 și nr. 78729/11.10.2019 

din partea Serviciului Investiții,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. b), alin. (4) lit. a),  art. 

139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

                   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și 

bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, 

enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțate din titlul 

56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul 58 

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020”, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate 

parțial din venituri proprii.                   

Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor 

enumerate la art. 4. 

Art. 6: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin 

serviciile de specialitate, și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul 

Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 
             

 

                

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR GENERAL 
 

 
Directia Economică 
Serviciul Buget      
Red/Dact.  O.S.                                      Cod PMA – S1-01 

NICIPIULUI ARA                                      



 
 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 78754/11.10.2019 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

 
 

     Având în vedere: 
 

 Necesitatea majorării unor categorii de venituri ca urmare a semnării a două 

contracte de finanțare aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă; 

 Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

 Necesitatea operării unor modificări în Lista Programului de investiții aprobată pe 

anul 2019; 

 Necesitatea finanțării unor cheltuieli la capitolele 65.02 „Învățământ”, 67.02 

“Cultura, recreere și religie”, 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 84.02 „Transporturi”; 

  Necesitatea modificării bugetului la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, 

pentru finanțarea programelor cultural artistice derulate pe raza municipiului Arad; 

 Necesitatea majorării bugetului de venituri proprii, 

 
P R O P U N: 
 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2019, cu influențele cuprinse în referatele serviciilor de specialitate și în anexe la proiectul 

de hotărâre. 

 

P R I M A R, 

CĂLIN BIBARȚ 

 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr.  78755 /11.10.2019 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 Referatul nr. 78274/10.10.2019 din partea UIP “Construire centru multifuncțional pentru 

persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”; 

 Referatul nr. 73676/25.09.2019 din partea UIP “Reconversia funcțională și revitalizarea 

terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în Zonă de agrement și petrecere a 

timpului liber”; 

 Referatul nr.78403/10.10.2019 din partea UIP “Programul de cooperare elvetiano-roman 

privind reducerea disparităților din cadrul Uniunii Europene extinse”; 

 Referatul nr. 73994/26.09.2019 din partea UIP “Modernizare Sistem de transport public 

cu tramvaiul în Municipiul Arad – traseu strada Pădurii între strada Abatorului și strada 

Condurașilor”; 

 Referatul nr.78278/10.10.2019 din partea UIP “Reabilitare termică clădire Școala 

Gimnazială Avram Iancu”; 

 Nota de fundamentare nr.78382/10.10.2019 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și 

Protejare Monumente; 

 Referatele nr. 78681/11.10.2019, nr. 77506/08.10.2019 și nr.78639/11.10.2019 din 

partea Biroului Reparații Imobile precum și solicitările unităților de învățământ din 

Municipiul Arad; 

 Notele de fundamentare nr. 53846/09.07.2019 și nr. 78388/10.10.2019  din partea 

Serviciului Dezvoltare Imobile; 

 Referatul nr. 77154/07.10.2019 al Serviciului Baze Sportive; 

 Referatele nr. 77213/07.10.2019, nr.77212/07.10.2019 și nr.76863/07.10.2019 ale 

Serviciului Învățământ, Sănătate; 

 Adresa nr.1931/01.10.2019 din partea Centrului de îngrijire pentru persoanele vârstnice; 

 Adresele nr. 6992/27.09.2019 și nr.7236/07.10.2019, din partea Centrului Municipal 

Cultural Arad; 

 Adresa nr. 1136/08.10.2019, din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad; 

 Adresa nr. 1499/11.10.2019, din partea Filarmonicii de Stat Arad; 

 Adresa nr.1026/07.10.2019 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad; 

 Adresa nr.478/07.10.2019 din partea Liceului Tehnologic Penticostal Arad; 

 Adresele nr.2068/07.10.2019 și nr.2069/07.10.2019 din partea Colegiului De Arte 

“Sabin Drăgoi”Arad; 

 Adresa nr.1587/26.09.2019 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad; 

 Adresa nr.1313/11.10.2019 din partea Liceului Tehnologic de Electronică și 

Automatizări „Caius Iacob”Arad; 

 Adresa nr.462/10.10.2019 din partea Liceului Tehnologic “Francisc Neuman” Arad; 

 Adresele nr.621/02.09.2019 din partea Grădiniței cu Program Prelungit „Palatul 

Fermecat” Arad; 

 Adresele nr.21/20.09.2019 și nr.24/27.09.2019 din partea Grădiniței cu Program 

Prelungit „Căsuța Piticilor”  Arad; 

 Notele de fundamentare nr. 77469/08.10.2019 și nr.78729/11.10.2019 din partea 

Serviciului Investiții;  

 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 50//2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
 



 
 

 
P R O P U N E M: 

aprobarea rectificării  Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2019, cu următoarele i n f l u e n țe: 
 

1) Se majorează cu suma de 16.326 mii lei veniturile aferente proiectelor cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile “Modernizare Sistem de transport public cu tramvaiul în 

Municipiul Arad – traseu strada Pădurii între strada Abatorului și strada Condurașilor” și 

“Construire centru multifunctional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona 

Șezătorii - Pădurii”; 

2) În cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, se diminuează cu suma de 

62 mii lei cheltuielile cu reparațiile curente, conform referatului serviciului de specialitate; 

3) La capitolul 65.02 „Învățământ” se aprobă următoarele influențe: 

- se suplimentează cu suma de 30 mii lei bugetul aprobat la Grădinița PP nr.1 

Arad pentru reparații curente; 

- se suplimentează cu suma de 30 mii lei bugetul aprobat la Grădinița 

Elefănțelul Alfa Arad pentru reparații curente; 

- se suplimentează cu suma de 30 mii lei cheltuielile cu reparațiile la Grădinița 

PP nr.14; 

- se suplimentează cu suma de 40 mii lei bugetul aprobat la Grădinița PP nr.11 

Arad pentru reparații curente; 

- se suplimentează cu suma de 20 mii lei bugetul aprobat la Colegiul Național 

“Vasile Goldiș” Arad pentru reparații curente; 

- se suplimentează cu suma de 135 mii lei cheltuielile cu reparațiile curente la 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad; 

- se suplimentează cu suma de 42 mii lei cheltuielile de capital ale Liceului 

Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad; 

- se suplimentează cu suma de 105 mii lei prevederile bugetare aprobate în 

Lista programului de investiții pentru anul 2019, la obiectivul de investiții 

“Achiziție și montaj container cu destinație de cantina la Colegiul Național 

Csiki Gergely Arad”;  

- se suplimentează cu suma de 2 mii lei cheltuielile cu obiectele de inventar la 

“Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului”, pentru achiziția de 

mobilier la cabinetul medical școlar; 

- se diminuează cu suma de 297 mii lei cheltuielile pentru reparații curente, 

conform referatului din partea Biroului Reparații Imobile;  

- se modifică sumele alocate pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale 

speciale conform influențelor din Anexa la proiectul de hotărâre; 

- se modifică Lista de dotări aprobată în anul 2019 la Liceului Teologic Baptist 

„Alexa Popovici” Arad și Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări 

„Caius Iacob” Arad, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate; 

 

4) La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” se propun următoarele modificări: 

- se majorează cu suma de 40 mii lei obiectivul de investiții “PUZ Zona verde și 

de  agrement Tricoul Roșu”, conform referatului serviciului de specialitate; 

5) În cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială” se aprobă: 

- se alocă suma de 300 mii lei pentru implementarea proiectului “Construire 

Centru multifuncțional pentru persoane în zone urbane marginalizate Zona 

Șezătorii-Pădurii”, conform referatului din partea unității de implementare a 

proiectului; 

- se modifică Lista de dotări aprobată în anul 2019 la “Centrul de Îngrijire pentru 

Persoane Vârstnice”, conform adresei din partea ordonatorului de credite. 



6) La capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”  se suplimentează cu suma de 27 

mii lei cheltuielile cu reparațiile curente la clădirile fond locativ de stat;   

7) Se suplimentează la capitolul 84.02 “Transporturi” cu suma de 19.339 mii lei proiectele cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru 

realizarea proiectului “Modernizare Sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul 

Arad – traseu strada Pădurii între strada Abatorului și strada Condurașilor”; 

8) Se modifică Programul de Investiții pe anul 2019 cu influențele cuprinse în anexa la 

proiectul de hotărâre, conform referatelor din partea Serviciului Investiții și a serviciilor de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; 

9) Se diminuează cu suma de 9 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale; 

 

10) În cadrul Bugetului de venituri proprii și subvenții aprobat în anul 2019, se propun 

următoarele modificări: 

 - La capitolul 65.10 “Învățământ” se suplimentează: 

 cu suma de 1 mii lei veniturile proprii din donații și sponsorizări 

la Grădinița “Palatul Fermecat” Arad și se majorează 

corespunzător cheltuielile cu reparațiile curente; 

 cu suma de 4 mii lei veniturile proprii din donații si sponsorizări 

la Grădinița „Căsuța Piticilor” Arad și se majorează cu aceeași 

sumă cheltuielile cu bunurile și serviciile;  

 cu suma de 5 mii lei veniturile proprii din donații și sponsorizări 

la Colegiul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad și se majorează în mod 

corespunzător cheltuielile pentru organizarea “Concursului de 

teorie și istorie a muzicii - Caruselul cu sunete”, conform adresei 

din partea instituției; 

 - La capitolul 67.10 “Cultură recreere și religie”: 

 se modica bugetul aprobat la „Centrul Municipal de Cultură Arad” 

pe anul 2019, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de 

hotărâre și conform adreselor din partea instituției;  

 se majorează cu suma de 7 mii lei veniturile din donații și 

sponsorizări la Filarmonica de Stat Arad și se majorează cu 

aceeași sumă cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu 

caracter funcțional;  

 se modifică creditele bugetare aprobate la Teatrul Clasic “Ioan 

Slavici” Arad, conform adresei din partea instituției. 

  

 

 

 

 
       

DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 
    Claudia Grozavu                                 Olimpia Stoica 

 
                                            

                                  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



MUNICIPIUL ARAD
Anexa 3 la Hotărârea nr. 515/16.10.2019

a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENŢE 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PE ANUL 2019

Lista programului de investiţii pe anul 2019 cu finanţare

din titlurile de cheltuieli

56 "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și

 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020”

 mii lei 

Nr. 

crt.
Capitol

Ordonator de 

credite
Proiect

Influente 

credite de 

angajament

Influente 

credite bugetare 

din încasările 

anului 2019 la 

bugetul local

Influente 

credite 

bugetare din 

excedentul la 

31.12.2018 din 

buget local

0 1 2 3 4 5 6

1 65.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea externă nerambursabilă-

''Reabilitare termică clădire Școala 

Gimnazială Avram Iancu Arad''

-2 -2 0

2 65.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-

''Reabilitare termică clădire Școala 

Gimnazială Avram Iancu Arad''

2 2 0

3 67.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea externă nerambursabilă-

''Reconversia funcțională și revitalizarea 

terenului din zona Micălaca 300 și 

transformarea lui în zonă de agrement și 

petrecere a timpului liber''

0 -9 0

4 67.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-

''Reconversia funcțională și revitalizarea 

terenului din zona Micălaca 300 și 

transformarea lui în zonă de agrement și 

petrecere a timpului liber''

0 9 0

5 68.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea naţională-

''Construire Centru multifuncțional pentru 

persoane din zone urbane marginalizate 

zona Șezătorii - Pădurii''

1.034 45 0

6 68.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea externă nerambursabilă-

''Construire Centru multifuncțional pentru 

persoane din zone urbane marginalizate 

zona Șezătorii - Pădurii''

5.856 255 0

1



 mii lei 

Nr. 

crt.
Capitol

Ordonator de 

credite
Proiect

Influente 

credite de 

angajament

Influente 

credite bugetare 

din încasările 

anului 2019 la 

bugetul local

Influente 

credite 

bugetare din 

excedentul la 

31.12.2018 din 

buget local

0 1 2 3 4 5 6

7 81.02
Municipiul 

Arad

Programul de cooperare elveţiano-român 

vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse

-Finanţarea națională-

''Termoficare în Arad"

0 -4 0

8 81.02
Municipiul 

Arad

Programul de cooperare elveţiano-român 

vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse

- Finanţarea externă nerambursabilă-

''Termoficare în Arad''

0 -8 0

9 81.02
Municipiul 

Arad

Programul de cooperare elveţiano-român 

vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse

- Cheltuieli neeligibile-

''Termoficare în Arad''

15 12 0

10 84.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea naţională-

''Modernizare Sistem de Transport Public 

cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu 

strada Pădurii, între strada Abatorului și 

strada Condurașilor''

15.224 2.454 0

11 84.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanţarea externă nerambursabilă-

''Modernizare Sistem de Transport Public 

cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu 

strada Pădurii, între strada Abatorului și 

strada Condurașilor''

86.270 13.578 327

12 84.02
Municipiul 

Arad

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-

''Modernizare Sistem de Transport Public 

cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu 

strada Pădurii, între strada Abatorului și 

strada Condurașilor''

16.168 0 2.980

13 TOTAL 124.567 16.332 3.307

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANSECU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Antoanela-Luciana NAAJI
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