
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  nr .111 

din  31 martie 2009 
privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli  

al Municipiului Arad pentru anul 2009 
 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere: 

-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive 
nr.16930/24.03.2009; 
-adresa nr.7899/09.03.2009 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad; 
-adresa nr.3290/20.03.2009 din partea Consiliului Judeţean Arad; 
-raportul nr.16930/24.03.2009 al Direcţiei Economice; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Direcţiei Venituri; 
-referatele nr.50275/27.08.2008 si nr.72114/10.12.2008 ale Serviciului Autorizaţii; 
-referatul nr.50275/2.09.2008 si nr.69597/28.11.2008 al Serviciului Administrare Patrimoniu; 
-referatul nr.52136/15.12.2008 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor; 
-adresele nr.3/9.01.2009 si nr.10/12.03.2009 din partea Cantinei Municipale Arad; 
-adresa nr.16444/20.03.2009 din partea Casei Izvor; 
-adresa nr.287/17.03.2009 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad; 
-adresele nr.10065/11.12.2008, nr.471/21.01.2009 si nr.987/11.02.2009 din partea SC Compania de 
Transport Public SA Arad; 
-adresa nr.164/23.01.2009 din partea SC TOP Arad SA; 
-adresa nr.78/21.01.2009 din partea SC Gospodărirea Comunală SA Arad; 
-adresa nr.57/22.01.2009 din partea SC Recons SA Arad; 
-adresa nr.158/23.01.2009 din partea RADM Arad; 
-adresa nr.1918/26.02.2009 din partea Spitalului Clinic Municipal Arad; 
-adresa nr.17616/17.03.2009 din partea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinţei; 
-adresa nr.503/4.12.2008 din partea Centrului de Transfuzie Sanguină Arad; 
-referatele nr.69111/26.11.2008, nr.16174/19.03.2009 si nr.16464/20.03.2009 ale Serviciului Datorie 
Publicã, Salarizare, Analize Economice; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Serviciului Financiar-Contabilitate; 
-referatul nr.3229/20.03.2009 al Direcţiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad; 
-referatele nr.1635/18.12.2008 si nr.2431/20.03.2009 ale Politiei Comunitare; 
-referatele nr.16930/24.03.2009 ale Serviciului Reparaţii si Întreţinere Imobile; 
-referatele nr.16930/24.03.2009 si nr.12603/6.03.2009 ale Direcţiei Strategii Publice si Comunicare; 
-referatul nr.16397/20.03.2009 al Biroului Protecţie Civilă, Apărare; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Biroului Contabilitatea Proiectelor; 
-referatul nr.68387/24.11.2008 al Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002; 
-referatul nr.3714/26.01.2009 al Serviciului Fond Locativ; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Biroului Întreţinere si Reparaţii Fond Locativ; 
-referatele nr.16930/24.03.2009 ale Serviciului Edilitar; 
-referatul nr.71678/8.12.2008 al Biroului Activităţi culturale si sportive; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Biroului Administrare Zone Industriale; 
-referatul nr.16930/24.03.2009 al Biroului Transporturi, Întreţinere si Reparaţii Căi de Comunicaţii 
Terestre; 



-referatul nr.16373/20.03.2009 al Serviciului Administrare Parcări; 
-referatele nr.16930/24.03.2009 ale Serviciului de Investiţii; 
-referatul nr.12674/6.03.2009 al Serviciului Programe de Dezvoltare şi Integrare Europeană; 
-referatul nr.15881/2.03.2009 din partea Serviciului Stare Civilă; 
-referatul nr.15519/18.03.2009 al Compartimentului Acord Unic; 
-referatul nr.15756/13.03.2009 din partea Serviciului Administraţie Publică Locală; 
-referatul nr.18723/31.03.2009 şi nr.18927/31.03.2009 al Serviciului Autorizaţii 
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;  
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.19/2009 privind repartizarea fondului de rulment 
al municipiului Arad; 
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.110/31.03.2009 privind modificarea repartizării 
fondului de rulment al municipiului Arad pe anul 2009; 
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.54/13.02.2009 privind finanţarea Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenţă Arad pentru transportul unor echipamente specifice si mobilier spitalicesc; 
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
-Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009; 
      În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.”a” si art.45 din Legea  215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
      
Art.1.Se  aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2009, în sumă 
de 327.030 mii lei, defalcat conform anexei1, ce 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 si 
împrumuturi”, 56 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, 61 „Ordine 
publică si siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 
„Asigurări si asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 
„Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, cf. anexelor 1A – 1P, ce fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2009, cf. anexelor 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate  integral sau parţial din venituri 
proprii, în sumă de 25.050 mii lei, conform anexelor 2, 2A – 2N, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.5.Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 159.586 mii lei, conform anexelor 3, 3A – 3D, ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6.Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 2.264 mii lei, conform anexelor 
4, 4A – 4G, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Se aprobă Veniturile si cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în sumă de 36.206 mii lei, 
conform anexelor 5, 5A – 5L, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8.Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pentru anul 2009, în sumă totală de 538.512 mii 
lei. 
Art.9. Se aprobă numărul  posturilor permanente si temporare pe anul 2009, pentru instituţiile publice de 
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, conform anexei  6, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.10.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va 
comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Instituţiei Prefectului -Judeţul 
Arad. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 
Ovidiu MOŞNEAG Doina PAUL 

 
Red/Dact IF/IF, Verif..SL 
1 ex. Serviciul Buget  
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex..Dosar şedinţa CLMA 31.03.2009                                                                                                                                           cod:PMA– S1-02 
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