ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 606
din 2 decembrie 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. 91558/26.11.2019,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 91560/26.11.2019 al Serviciului Buget,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 603/2019 privind aprobarea
și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și
furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate
de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie-septembrie 2019,
Având în vedere Referatul nr. 91357/26.11.2019 din partea Serviciului Societăți Comerciale,
Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 91246/25.11.2019 din partea Serviciului
Dezvoltare Imobile,
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 cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 602/2019 privind aprobarea
modificării bugetului serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, pe anul
2019,
Ținând seama de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (17 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, 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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în
volumul și structura bugetului local.
Art. 4: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.
Art. 5: 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
SZABO Mihai-Iosif

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 2.12.2019

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Avizat
Secretar General
Lilioara Stepanescu

PROIECT
Nr. 558/26.11.2019
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. 91558/26.11.2019,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 91560/26.11.2019 al Serviciului
Buget,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
/2019 privind
aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport,
distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în
preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarieseptembrie 2019,
Având în vedere Referatul nr. 91357/26.11.2019 din partea Serviciului Comerciale,
Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 91246/25.11.2019 din partea serviciului
Dezvoltare Imobile,
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,
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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările
corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.
Art. 4: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului
local.
Art. 5: 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
Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. M.B.

NICIPIULUI ARA

SECRETAR GENERAL
Cod PMA – S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.91558/26.11.2019

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:

Necesitatea majorării subvențiilor operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi
SA Arad pentru pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport,
distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în
preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarieseptembrie 2019 ;

Necesitate modificării excedentului bugetar;

Necesitatea majorării creditelor de angajament pentru obiectivul de investiții
„Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări’

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.91560/26.11.2019
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
 HCLM nr.
/
2019 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de
prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice
pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul
SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie-septembrie 2019;
 Referatul nr. 91357/26.11.2019 din partea Serviciului Comerciale;
 Nota de fundamentare nr. 91246/25.11.2019 din partea serviciului Dezvoltare Imobile;
 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)

La capitolul 81.02 Combustibili și energie se propun următoarele influențe asupra creditelor
bugetare:
- Se majorează cu suma de 5.000 mii lei subvențiile acordate operatorului
de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru acoperirea
pierderilor induse de prestarea serviciului public, de producție,
transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în
sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistate de operatorul
SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie-septembrie 2019,
conform referatului din partea serviciului Societăți comerciale;
- Se diminuează cu suma de 5.000 mii lei subvențiile către SC CET
Hidrocarburi SA Arad pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la
energia termică livrată populației.

2)

Se majorează cu suma de 16.787 mii lei creditele de angajament la capitolul 67.02
“Cultură, recreere și religie”, necesare pentru cheltuieli aferente execuției lucrărilor propriuzise de finalizare a obiectivului de investiții „Mărirea capacității peluzelor Stadionului
UTA- modificări și completări”, conform condițiilor impuse de standardul UEFA 4 cu
privire la omologarea stadioanelor pentru disputarea meciurilor naționale și internaționale
de fotbal, conform notei de fundamentare din partea serviciului Dezvoltare Imobile.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica

Anexa 2 la Hotărârea nr. 606/2.12.2019
a Consiliului Local al Municipiului Arad

MUNICIPIUL ARAD

INFLUENŢE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL
AL MUNICIPIULUI ARAD
PE ANUL 2019
CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei
Nr.
crt.
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CHELTUIELI BUGET LOCAL
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Titlu
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Mărirea capacităţii peluzelor
Stadionului UTA - modificări
şi completări

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

16.787

16.787

16.787

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

