
 
 
 
 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 

din 27 ianuarie 2016 
privind adoptarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli  

al Municipiului Arad pe anul 2016 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
      Având în vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de 
motive nr.1870/12 ianuarie 2016;  
- Raportul  nr.1871/12 ianuarie 2016 al Direcţiei Economice; 
- Adresa nr.16987/29.12.2015, înregistrată cu nr.81258/29.12.2015 din partea Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.17155/30.12.2015, înregistrată cu nr.81554/30.12.2015 din partea Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.3072/1/30.12.2015 înregistrată cu nr.653/06.01.2016 din partea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Arad; 
- Propunerile de buget pe anul 2016 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al 
municipiului Arad;  
- Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2016 din partea 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; 
- Adresa nr.1326/27.01.2016 a Consiliului Judeţean Arad; 
- Hotărârea nr.58/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea subvenţiei 
lunare pentru energia termică livrată populaţiei; 
- Hotărârea nr.22/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea 
excedentului bugetar al municipiului Arad, pe anul 2016; 
- Hotărârea nr.993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar; 
- Hotărârea nr.351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2016;  
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
- adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri (23 prezenţi din totalul de 23).  

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), alin. 
(6), lit. a), alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b ) din Legea nr. 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 Veniturile bugetului local pe anul 2016, în sumă de  439.235 mii lei, 
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2016, în sumă de  561.800 mii lei, 
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Se aprobă creditele de angajament şi creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de 
credite de la capitolele: 51„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice 
generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 
„Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia 
mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, 
conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe 
anul 2016, conform Anexelor 1P şi 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016, conform Anexelor 1R – 
1S9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016 cu finanţare din transferuri,  
conform Anexelor 1Ş -1T, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.7.  Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2016, în sumă de 29.275 mii lei, conform Anexelor 2 – 2H, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.8. Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2016, în sumă de  6.170 mii lei, 
conform Anexelor 3 – 3B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.9. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în sumă de 
3.373 mii lei, conform Anexelor 4 – 4E, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.10. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016, la venituri în 
sumă  de 462.490 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 585.055 mii lei. 
 Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 
prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - 
Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor 
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.               
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează 

 S E C R E T A R 
 Lilioara STEPANESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red/Dact I.F./ I.F. Verif. C.M. 
1 ex. Serviciul Buget 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 27.01.2016                                                                                                                                   

 
 

Cod PMA -S1-02 
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R O M Â N I A                           P R O I E C T                          AVIZAT 
JUDEŢUL ARAD                                                                          SECRETAR, 
MUNICIPIUL ARAD                    Nr.         4     /    12.01. 2016      Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL L0CAL 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 
din                            2016 

privind adoptarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli  
al Municipiului Arad pe anul 2016 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
      Având în vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de 
motive nr.1870/12 ianuarie 2016;  
- Raportul  nr.1871/12 ianuarie 2016 al Direcţiei Economice; 
- Adresa nr.16987/29.12.2015, înregistrată cu nr.81258/29.12.2015 din partea Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.17155/30.12.2015, înregistrată cu nr.81554/30.12.2015 din partea Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 
- Adresa nr.3072/1/30.12.2015 înregistrată cu nr.653/06.01.2016 din partea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Arad; 
- Propunerile de buget pe anul 2016 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al 
municipiului Arad;  
- Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2016 din partea 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; 
- Sumele cuprinse în proiectul de buget pe anul 2016 al Consiliului Judeţean Arad pentru 
Municipiul Arad 
- Hotărârea nr.58/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea subvenţiei 
lunare pentru energia termică livrată populaţiei; 
- Hotărârea nr.___________/____________2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad 
privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, pe anul 2015;  
- Hotărârea nr.993/2015 pentru modificarea HGR nr.72/2013 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de 
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din 
sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;  
- Hotărâreanr.351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2016;  
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin. (1), alin. (2) b),  alin.(4), lit. „a”, alin. 
(6), lit. a,alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 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 Veniturile bugetului local pe anul 2016, în sumă de  441.235 mii lei, 
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 Art.2:  Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2016, în sumă de  563.987 mii lei, 
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.3: Se aprobă creditele de angajament şi creditele bugetare defalcate pe ordonatorii 
de credite de la capitolele: 51„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice 
generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61„Ordine publică şi 
siguranţă natională”, 65„Învăţământ”, 66„Sănătate”, 67„Cultură, recreere şi religie”, 
68„Asigurări şi asistenţă socială”, 70„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74„Protecţia 
mediului”, 81„Combustibili şi energie”, 84„Transporturi”, 87„Alte acţiuni economice”, 
conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 
2016, conform Anexelor 1P si 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.5: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016, conform Anexelor  1R – 1S8, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.6: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016 cu finanţare din transferuri, 

conform Anexelor 1Ş -1T, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 Art.7:  Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2016, în sumă de 29.275 mii lei, conform Anexelor 2 – 2H, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2016, în sumă de  6.170 mii lei, 
conform Anexelor 3 – 3B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în sumă de 
3.373 mii lei, conform Anexelor 4 – 4E, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016, la venituri în 
sumă 464.490 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 587.242 mii lei.  
 
 Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 
prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - 
Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor 
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.               
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 S E C R E T A R 
 
 
 
 
 
Direcţia Economică 

cod PMA – S1 – 01 
  



3 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.1870/12 ianuarie 2016 
 
 

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 2016, nr.339 din 2015;  
 Legea nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Fondurile repartizate prin Decizie a şefului Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate; 

 Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, 
respectiv Sume defalcate din TVA, precum şi estimările de Cote defalcate din impozitul 
pe venit, transmise de către AJFP Arad; 

 Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului 
General al Municipiului Arad; 

 Referatele şi Notele de fundamentare privind veniturile şi cheltuielile 
bugetului general pe anul 2016, înaintate de către serviciile şi birourile de specialitate 
din cadrul Primăriei Municipiului Arad; 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;  

 Legislaţia în vigoare privind veniturile şi cheltuielile bugetare; 
 

P R O P U N: 
 

Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2016, format 
din: 

 
a. Bugetul local; 
b. Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii; 
c. Bugetul împrumuturilor externe; 
d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

 
conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate şi având în 

vedere sumele înscrise în anexa la proiectul de hotărâre.  
 
 
 

P R I M A R, 
Gheorghe Falcă 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Serviciul Buget 

Nr.1871/12 ianuarie 2016 
 

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE 
privind Bugetul General de Venituri şi Cheltuieli  

al Municipiului Arad pe anul 2016 
 

  Proiectul Bugetului General de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost întocmit 
în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2016, a Legii privind finanţele publice locale, urmărind 
respectarea legislaţiei în vigoare privind veniturile şi cheltuielile bugetare.  
  Legea bugetară anuală stabileşte structura veniturilor şi destinaţia cheltuielilor 
bugetelor locale, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în 
procesul de execuţie al acestora, iar Legea nr.273 privind finanţele publice locale stabileşte 
principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea 
fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale.  
  Propunerea de buget ţine seama şi de condiţiile actuale generale şi locale, 
precum şi de legislaţia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare.  
 
  Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016 este în sumă de 
587.242mii lei, format din : 
 

1) Bugetul local: 563.987 mii lei; 
2) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii: 

29.275 mii lei; 
3) Bugetul creditelor externe: 6.170 mii lei; 
4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.373 mii lei; 

     Transferuri între bugete (se scad): 15.563 mii lei.  
 

1) B u g e t u l  L o c a l  
 

I. Structura veniturilor bugetare : 
 

Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă totală de 441.235 mii lei, 
formate din : 

 
Venituri propriiîn sumă de 313.388 mii lei, reprezentând 71,1% din bugetul 

total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, 
taxe speciale şi venituri din capital; 

 
Sumele defalcate din TVAsunt în sumă totală de 105.682mii lei,  având 

următoarea componenţă: 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 104.322mii lei, din care 79.451 mii 
lei pentru plata salariilor din învăţământul preuniversitar de stat;  

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale: 1.360mii lei. 
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  Subvenţii de la bugetul de stat: 15.705 mii lei, din care: 
 
 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 
petrolieri: 464 mii lei; 
 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii: 146mii lei; 
 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate 
publică: 3.955 mii lei; 
 Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în  cadrul 
unităţilor de învăţământ de masă: 792 mii lei; 
 Subvenţii de la bugetul de stat pentru Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală: 
9.000 mii lei; 
 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor 
finanţate din FEN postaderare: 1.348 mii lei. 
 
Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 6.460 mii lei. 
 
II. Structura cheltuielilor bugetare : 
 

La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a 
fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiţii începute, inclusiv a cofinanţării 
din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD, precum şi finanţarea iniţială a 
investiţiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiţii s-a urmărit alocarea la un nivel 
strict necesar a cheltuielilor de funcţionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în 
vederea asigurării funcţionării instituţiilor de învăţământ, cultură, asistenţă socială, cheltuieli 
privind întreţinerea oraşului, subvenţionarea energiei termice şi a transportului local în 
comun, s.a. 

Având în vedere structura şi principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, 
rezultă următoarele: 

 
 Cheltuielile de personals-au stabilit la nivelul organigramei aprobate la toţi 

ordonatorii de credite, ţinând cont de solicitările fundamentate în proiectele de buget. La 
capitolul de Învăţământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat au fost repartizate de 
către DGFP Arad ţinând cont de standardele de cost elev/preşcolar pentru anul 2016, aprobate 
prin HGR nr.993/2015. 

 
 Cheltuielile de întreţinere s-au stabilit ţinând cont de necesarul de funcţionare 

pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad şi pentru funcţionarea 
administraţiei publice locale şi a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile 
bugetare aprobate. 

 
 Cheltuielile cu reparaţiileîn sumă totală de 11.667 mii lei, asigură un necesar 

minim de reparaţii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, 
repartizarea acesora pe capitole şi subcapitole bugetare fiind următoarea : 

 
 Autorităţi publice : 450 mii lei; 
 Alte servicii publice generale: 20 mii lei; 
 Ínvăţământ: 6.670 mii lei; 
 Protectie civilă: 40 mii lei; 
 Asistenţă socială: 474 mii lei; 
 Centrul Municipal Cultural: 28 mii lei ; 
 Monumente istorice : 50 mii lei ; 
 Cinematografe : 200  mii lei ; 
 Gospodărire comunală : 1.000 mii lei ; 
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 Fond locativ : 605  mii lei ; 
 Alimentări cu apă: 30 mii lei ; 
 Canalizare : 750  mii lei ; 
 Baze sportive: 800 mii lei ; 
 Poliţia Locală: 550 mii lei; 

 La acestea se adaugă cheltuielile cu reparaţii din subvenţii acordate celor 
două instituţii de cultură: Teatrul de Stat Ioan Slavici Arad (200 mii lei) şi Filarmonica de 
Stat Arad (15 mii lei); 
 

 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi : 6.481 mii lei, sumă 
calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (5.348 mii lei), precum şi a 
comisioanelor aferente împrumuturilor (1.133 mii lei).  

 
 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/ garantate de 

administraţiile publice locale: 2.937 mii lei, sumă egală cu cel puţin suma plăţilor 
principalului, dobânzii şi comisioanelor aplicabile Creditului, datorate şi exigibile la 
următoarea dată a plăţii, cf. Referatului Biroului Datorie Publică, Salarizare.  
 

 Subvenţii pentru energia termică livrată populaţiei: (5.500 mii lei), calculată 
ţinând cont de subvenţia pe gigacalorie de 70,36 lei şi având în vedere suma rămasă de virat în 
anul 2016, în completarea avansului acordat conform HCLM nr.346/2015 (art.2), cantitatea 
estimată pentru un an fiind de 182.024 gigacalorii.  
 

 Subvenţii transport în comun: (9.000 mii lei) se calculează tinând cont de 
costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 
şi de Programul de transport public local în comun cu tramavaiele şi autobuzele urbane pe 
anul 2016, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subvenţii pentru asigurarea protecţiei 
sociale a persoanelor stabilite prin lege (revoluţionari, donatori de sânge, persecutaţi politic), 
precum şi pensionari cu venituri sub 620 lei, respectiv persoane având vârsta peste 70 de ani 
(cf. HCLM Arad nr.223/2006 si HCLM Arad 339/2007).  
 

 Alte transferuri: (15.971 mii lei) reprezintă cofinanţarea din bugetul local a 
unor proiecte culturale, sportive şi de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general , cofinanţarea din bugetul local a unor 
programe cu finanţare nerambursabilă din învătământ şi asistenţă socială, transferuri pentru 
investiţii în domeniul sănătăţii, precum şi cotizaţii la asociaţii de utilitate publică. 
 

 Asistenţă socială: suma alocată este de 11.401 mii lei şi cuprinde 
contravaloarea a 50% din transportul în comun al elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţii persoane cu 
handicap. 
 

 Alte cheltuieli : 5.897 mii lei, din care : 
 
- Burse elevi în sumă totală de 2.760mii lei s-au calculat având în vedere cuantumul actual al 
burselor din învăţământul preuniversitar de stat (burse de studiu -70 lei/persoană; burse de 
merit - 80 lei/persoană; burse sociale -60 lei/persoană; burse de performanţă - 90 
lei/persoană), precum şi numărul de beneficiari aprobat prin Hotărârea CLM Arad 
nr.362/02.12.2015; 
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- Sustinere culte în sumă de 2.737 mii lei, fonduri alocate pentru reparaţii, construcţii, 
consolidări lăcaşuri de cult, respectând legislaţia în vigoare privind alocarea din fonduri publice 
locale de sume cu această destinaţie (OG 82/2001, republicată şi Legea 125/2002);  
-  Despăgubiri civile: suma alocată este de 400 mii lei. 
 

 Rambursări de credite: suma propusă cu această destinaţie este de 26.981mii 
lei şi reprezintă ratele de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor BERD, BIRD şi DEXIA. 

 
 Cheltuieli cu întreţinerea oraşului se propun pentru anul 2016 la nivelul sumei 

de 89.151 mii lei, lucrările ce se vor realiza din aceste fonduri constând în următoarele : 
 
 întreţinere şi reparaţii străzi: 43.300 mii lei; 
 iluminat: 10.200 mii lei; 
 salubrizare stradală: 20.238 mii lei; 
 canalizare: 925 mii lei ; 
 gospodărire comunală: 8.100 mii lei ; 
 baze sportive: 728 mii lei ; 
 alimentări cu apă:180 mii lei ; 
 dezăpeziri: 2.000 mii lei ; 
 întreţinere, reparaţii consum apă fântâni arteziene: 400 mii lei;  
 activităţi de prindere şi punere sub control a animalelor fără stăpân: 720 mii lei;  
 lucrări cadastrale: 750 mii lei; 
 alte cheltuieli: 1.610 mii lei.  
 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se propun la 
nivelul sumei de 9.850 mii lei, în vederea derulării în anul 2016 a proiectelor din FEN 
postaderare, din care : 
 
 Proiect “My European City”: 70 mii lei; 
 Proiect “Easy Towns”: 30 mii lei 
 Proiect “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinte – cererea II” (cheltuieli 
neeligibile): 3.200 mii lei; 
 Proiect “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinte – cererea III” (cheltuieli 
neeligibile): 6.500 mii lei; 
 Proiect “Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităţilor 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”: 50 mii lei. 
 

 Cheltuielile de capitalsunt în sumă totală de 139.484 mii lei (114.178 mii 
lei din excedentul bugetului local), la repartizarea acestora urmărindu-se continuarea 
lucrărilor la obiectivele de investiţii începute în anii anteriori : 

 
 Amenajare Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare Arad; 
 Sală de sport tip I – Şcoala Gimnazială Aron Cotruş Arad; 
 Reabilitare faţade, tâmplărie exterioară şi acoperiş la Colegiul Tehnic de Construcţii şi 
Protecţia Mediului Arad - local str. Haţeg nr.3;  
 Reabilitare învelitoare, faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad; 
 Amplasarea monumentului Marii Uniri; 
 Mărirea capacităţii peluzelor Stadionului UTA – modificări şi completări; 
 Cofinanţare Bazin de înot de polo –Arad, str. Eugen Popa FN-30% din valoarea 
lucrărilor; 
 Capelă Cimitir Pomenirea; 
 Bloc de locuinţe sociale pe structură metalică – str. Tarafului FN (2 blocuri); 
 Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad; 
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 Reabilitare sistem de canalizare pluvială Micalaca 300 SP 5; 
 Amenajare intersecţie prelungire str.Câmpul Liniştii - str.Ovidiu tip giraţie Km.547+740 
m; 
 Transport urban în municipiul Arad etapa a-II-a;  
 Transport urban în municipiul Arad – etapa III-a - Achiziţie tramvaie:TVA pentru 
achiziţie tramvaie (6 tramvaie); 
 Amenajare piste de biciclişti pe Faleza Mureş din municipiul Arad; 
 Reabilitare străzi în municipiul Arad; 
 
precum şi cuprinderea în programul de investiţii pe anul 2016 a unor lucrări noi : 
 
 Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai; 
 Construcţii noi Unitatea Militară zona Gai şi instalaţii apă, canalizare, gaz, termice şi 
sanitare;  
 Reabilitare termică clădire Colegiul Naţional Preparandia-Dimitrie Ţichindeal – localul 
din B-dul Dragalina 5-7; 
 Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad; 
 Complex sportiv zona Câmpul Liniştii; 
 Lucrări de amenajare gazon, instalaţie de încălzire şi instalaţie de irigare Stadionul UTA; 
 Extinderea sistemului de canalizare menajeră în cartierele municipiului Arad; 
 Regenerare urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din carierele Alfa, Faleza 
Mureş, Confecţii, Micalaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad;  
 Modernizare reţele termice aferente PT 32 Alfa; 
 Modernizare reţele termice aferente PT 2 Miron Costin; 
 Amenajare legătură rutieră între strada Cometei şi Centura Nord – Arad. 
 

 Rezerva bugetarăse propune la nivelul sumei de 20.000 mii lei. 
 

 Cheltuielile din taxe specialesunt în sumă de 2.404 mii lei, din care 
1.260mii lei din excedentul anului anterior.  
 
2) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii: 29.275 mii lei reprezintă bugetul instituţiilor de cultură finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul internatelor şi cantinelor de învătământ f inanţate 
din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, bugetul activităţilor autofinanţate din 
învăţământul preuniversitar, activităţi autofinanţate la Centrul de Îngrijire a Persoanelor 
Vârstnice Arad. 
 
3) Bugetul împrumuturilor externe: 6.170 mii lei, cuprinde sumele atrase din 
credite externe, pentru finanţarea unor investiţii de interes public local:  
 « Transport urban în municipiul Arad – etapa a III-a - achiziţie tramvaie»; 
« Transport urban în municipiul Arad – etapa a III-a - reabilitare depou». 

 
4)Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.373 mii lei cuprinde detalierea 
cheltuielilor ce se vor derula în anul 2016 din fonduri nerambursabile de către unităţile de 
învăţământ şi Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad. 
 
  DIRECTOR EXECUTIV,                      SEF SERVICIU BUGET, 
                   Claudia Grozavu 
 
Directia Economică, Serviciul Buget 
Red./Dact. CG/CG 


