
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 188 

din 31 mai 2016 

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli  

al municipiului Arad pentru anul 2016 

 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 

Având în vedere: 

- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de 

motive nr.36475/25 mai 2016; 

- Raportul Direcţiei Economice nr.36480/25 mai 2016; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 

- Hotărârea nr.26/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind adoptarea bugetului 

rectificat de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2016; 

- Execuţia veniturilor bugetului local, la finele lunii mai 2016; 

- Referatul comun nr.23807/07.04.2016 al Serviciului Financiar - Contabilitate şi al Serviciului 

Juridic; 

- Referatul nr. 31594/6.05.2016 al Serviciului Evidenţa Domeniului Public; 

- Referatul nr.34002/16.05.2016 al Serviciului Buget; 

- Referatul nr.17891/16.03.2016 al Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea serviciilor de 

utilităţi publice; 

- Notele de fundamentare nr.13995/02.03.2016 şi nr.36084/24.05.2016 ale Biroului Învăţământ, 

Sănătate; 

- Referatele nr. 22318/01.04.2016 şi nr. 28349/22.04.2016 ale Biroului Întreţinere şi Reparaţii şi 

Imobile; 

- Notele de fundamentare nr.27066/19.04.2016, nr.36195/25.05.2016, nr.36196/25.05.2016, 

nr.36366/25.05.2016 şi nr.36398/25.05.2016 ale Serviciului Investiţii, Dezvoltare Imobile; 

- Referatele nr. 19530/23.03.2016 şi nr.32832/11.05.2016 ale Direcţiei de Dezvoltare şi 

Asistenţă Comunitară; 

- Nota de Fundamentare nr.26708/18.04.2016 şi Referatul nr.34611/18.05.2016 ale Serviciului 

Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre;  

- Nota de fundamentare nr. 35968/24.05.2016 a Biroului Administrare Cinematografe; 

- Notele de Fundamentare nr.36203/25.05.2016, nr.28002/21.04.2016, nr.35980/24.05.2016, 

precum şi Referatul nr.14041/2.03.2016 al Serviciului Edilitar; 

- Adresa nr.28200/21.04.2016 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

- Adresa nr.17021/14.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad; 

- Adresa nr.22613/04.04.2016 din partea Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad; 

- Adresa nr.19278/22.03.2016 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu” Arad; 

- Adresa nr.20055/24.03.2016 din partea Colegiului „Csiki Gergely” Arad; 

- Adresele nr.27568/20.04.2016 şi nr.14161/07.03.2016 din partea Liceului de Arte „Sabin 

Drăgoi” Arad; 



- Adresa nr.34953/19.05.2016 din partea SC Recons SA Arad; 

- Adresa nr.14975/04.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale nr.5 Arad; 

- Adresa nr.19402/22.03.2016 din partea Grădiniţei Prietenia Arad; 

- Referatul nr.37548/31.05.2016 al Serviciului Baze Sportive; 

- Hotărârea nr.95/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea suplimentarii 

sumei alocate pentru organizarea acţiunii „Manifestări culturale şi sărbători ale minorităţii 

rromilor”; 

- Hotărârea  nr.111/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui 

mandate special reprezentanţilor în AGA la SC Gospodărire Comunală SA Arad, în vederea 

exercitării dreptului de preemţiune al municipiului Arad pentru acceptarea cesiunii unor acţiuni; 

- Hotărârea nr.187/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea 

repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.19, alin. (1) din 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 17 voturi pentru şi două abţineri (19 prezenţi din totalul de 22). 

În temeiul drepturilor conferite prin art.36alin.(1), alin.(4), lit. a) şi art. 45 alin. (2) şi art. 115 

alin. (1) lit. b)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 influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul 

instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul fondurilor 

externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

bugetul instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul 

fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3: Se aprobă Lista de dotări detaliată, la capitolul 65.02 Învăţământ, conform Anexei 

3A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4: Se aprobă Lista unităţilor de învăţământ cuprinse în Programul de reparaţii curente 

pe anul 2016 la capitolul 65.02 Învăţământ, conform Anexei 3B, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5:(1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local, bugetului instituţiilor şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile; 

                    (2) Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

enumerate la alin. (1). 

 Art.6: (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, la data de    31 

Martie 2016, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (2) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli, la data de  31 

Martie 2016, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (3) Se aprobă Contul de execuţie a creditelor externe – Cheltuieli, la data de 31 

Martie 2016, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (4) Se aprobă Contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile – Venituri, 

la data de 31 Martie 2016, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (5) Se aprobă Contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli, 

la data de 31 Martie 2016, conform anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (6) Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor si instituţiilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii – Venituri, conform Anexei 9, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 































































































































































































































































































































































































































































































































R O M Â N I A                                                                      Avizat             
JUDEŢUL ARAD                     P R O I E C T                    S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD                                                     LilioaraStepanescu 

CONSILIUL L0CAL 
H O T Ă R Â R E A Nr.______ 
din __________________ 2016 

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 
municipiului Arad pentru anul 2016 

 
Consiliul Local al Municipiului Arad; 

Având în vedere:  

 Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în 
Expunerea de motive nr.36475/25 mai 2016; 

    Raportul Directiei Economice nr.36480/25 mai 2016 ; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale CLM Arad; 

 HCLM nr.26/5.02.2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri si 
cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2016; 

 Executia veniturilor bugetului local, la finele lunii mai 2016; 

 Referatul comun nr.23807/07.04.2016 al Serviciului Financiar-Contabilitateşi 
al Serviciului Juridic; 

 Referatul nr. 31594/6.05.2016 al Serviciului Evidenţa Domeniului Public; 

 Referatul nr.34002/16.05.2016 al Serviciului Buget; 

 Referatul nr.17891/16.03.2016 al Serviciului Societăţi Comerciale, 
Monitorizarea serviciilor de utilităţi publice; 

 Notele de fundamentare nr.13995/02.03.2016 si nr.36084/24.05.2016 ale 
Biroului Învăţământ, Sănătate; 

 Referatele nr. 22318/01.04.2016 si nr. 28349/22.04.2016 ale Biroului 
Întreţinere şi Reparaţii şi Imobile; 

 Notele de fundamentare nr. 27066/19.04.2016, nr.36195/25.05.2016, 
nr.36196/25.05.2016, nr.36366/25.05.2016 si nr.36398/25.05.2016 ale Serviciului 
Investiţii, Dezvoltare Imobile; 

 Referatele nr. 19530/23.03.2016 şi nr.32832/11.05.2016 ale Direcţiei de 
Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară; 

 Nota de Fundamentare nr.26708/18.04.2016 şiReferatul 
nr.34611/18.05.2016 ale ServiciuluiÎntreţinereşiReparaţiiCăi de ComunicaţiiTerestre;  

 Nota de fundamentare nr. 35968/24.05.2016 a Biroului Administrare 
Cinematografe; 

 Notele de Fundamentare nr.36203/25.05.2016, nr.28002/21.04.2016, 
nr.35980/24.05.2016, precum şi Referatul nr.14041/2.03.2016 al Serviciului Edilitar; 

 Adresa nr.28200/21.04.2016 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr.17021/14.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 
Arad; 

 Adresa nr.22613/04.04.2016 din partea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu„ 
Arad; 

 Adresa nr.19278/22.03.2016 din partea Liceului Tehnologic “Iuliu Maniu” 
Arad; 

 Adresa nr.20055/24.03.2016 din partea Colegiului „Csiki Gergely” Arad; 

 Adresele nr.27568/20.04.2016 şi nr.14161/07.03.2016 din partea Liceului de 
Arte „Sabin Drăgoi” Arad; 

 Adresa nr.34953/19.05.2016 din partea SC Recons SA Arad; 

 Adresa nr.14975/04.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale nr.5 Arad; 

 Adresa nr.19402/22.03.2016 din partea Gradinitei Prietenia Arad; 

 HCLM Arad nr.95/07.04.2016 privind aprobarea suplimentarii sumei alocate 
pentru organizarea acţiunii “Manifestăriculturaleşisărbători ale minorităţiirromilor”; 

 HCLM nr.111/7.04.2016 privindacordareaunui mandate special 
reprezentantilorîn AGA la SC GospodãrireComunalã SA Arad, 



învedereaexercitãriidreptului de preemtiune al 
municipiuluiAradpentruacceptareacesiuniiunoractiuni; 

 HCLM Arad nr.____/______2016 privind modificarea repartizãriiexcedentului 
bugetar al municipiului Arad, cu modificãrile ulterioare; 

   Legea nr.273/2006 (art.19, alin1), privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

   Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
 

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 influenţele asupra alocatiilor bugetare aprobate în bugetul local, 
bugetul institutiilor si activitãtilorfinantate integral sau partial din venituri proprii, 
bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se aprobã influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul 
local, bugetul institutiilor si activitãtilorfinantate integral sau partial din venituri proprii, 
bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 2, ce face parte 
integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.3:Se aprobã Lista de dotãridetaliatã, la capitolul 65.02 Învãtãmânt,     
cf.Anexei 3A, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.4: Se aprobã Lista unitãtilor de învãtãmânt cuprinse în Programul de 
reparatii curente pe anul 2016 la capitolul 65.02 Învãtãmânt, cf. Anexei 3B, ce face 
parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.5: (5.1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 
corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local, bugetului institutiilor si 
activitãtilorfinantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe 
nerambursabile; 
(5.2) Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 
enumerate la pct.5.1. 
 Art.6: (6.1) Se aprobã Contul de executie a bugetului local – Venituri, la data de    
31 Martie 2016, cf. Anexei 4, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre; 
  (6.2) Se aprobã Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli, la data de  
31 Martie 2016, cf. Anexei 5, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre; 
  (6.3) Se aprobã Contul de executie a creditelor externe – Cheltuieli, la data 
de 31 Martie 2016, cf. Anexei 6, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre; 
  (6.4) Se aprobã Contul de executie a fondurilor externe nerambursabile – 
Venituri, la data de 31 Martie 2016, cf. Anexei 7, ce face parte integrantã din prezenta 
hotãrâre; 
  (6.5) Se aprobã Contul de executie a fondurilor externe nerambursabile – 
Cheltuieli, la data de 31 Martie 2016, cf. anexei 8, ce face parte integrantã din prezenta 
hotãrâre; 
  (6.6) Se aprobã Contul de executie al activitãtilor si institutiilorfinantate 
integral sau partial din venituri proprii – Venituri, cf. Anexei 9, ce face parte integrantã 
din prezenta hotãrâre; 
  (6.7) Se aprobã Contul de executie al  
activitãtilor si institutiilorfinantate integral sau partial din venituri proprii – Cheltuieli, cf. 
Anexei 10, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.7: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi 
se va comunica Direcţiei Economice, Prefecturii Judetului Arad, AdministratieiJudetene a 
Finantelor Publice Arad. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              S E C R E T A R 
Cod PMA – S1 - 01 



ICIPIULUI ARA 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.36475/25 mai 2016 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

-   Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

- Necesitatea alocării unor fonduri suplimentare la capitolul de Învătământ; 

- Necesitatea aprobării unor modificări în Lista Programului de investitii aprobat pe 

anul 2016; 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2016, cu influenţele cuprinse în referatele serviciilor de specialitate şi în anexe la 

proiectul de hotărâre. 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICĂ 

Serviciul Buget 

Nr.36480/25.05.2016 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr.26/5.02.2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Arad pe anul 2016; 

 Execuţia veniturilor bugetului local, la finele lunii mai 2016; 

 Referatul comun nr.23807/07.04.2016 al Serviciului Financiar-Contabilitate şi al 

Serviciului Juridic; 

 Referatul nr. 31594/6.05.2016 al Serviciului Evidenţa Domeniului Public; 

 Referatul nr.34002/16.05.2016 al Serviciului Buget; 

 Referatul nr.17891/16.03.2016 al Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea 

serviciilor de utilităţi publice; 

 Notele de fundamentare nr.13995/02.03.2016 si nr.36084/24.05.2016 ale Biroului 

Învăţământ, Sănătate; 

 Referatele nr. 22318/01.04.2016 si nr. 28349/22.04.2016 ale Biroului Întreţinere şi 

Reparaţii şi Imobile; 

 Notele de fundamentare nr. 27066/19.04.2016, nr.36195/25.05.2016, 

nr.36196/25.05.2016, nr.36366/25.05.2016 si nr.36398/25.05.2016 ale Serviciului Investiţii, 

Dezvoltare Imobile; 

 Referatele nr. 19530/23.03.2016 şi nr.32832/11.05.2016 ale Direcţiei de Dezvoltare şi 

Asistenţă Comunitară; 

 Nota de Fundamentare nr.26708/18.04.2016 şi Referatul nr.34611/18.05.2016 ale 

Serviciului Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre;  

 Nota de fundamentare nr. 35968/24.05.2016 a Biroului Administrare Cinematografe; 

 Notele de Fundamentare nr.36203/25.05.2016, nr.28002/21.04.2016, 

nr.35980/24.05.2016, precum şi Referatul nr.14041/2.03.2016 ale Serviciului Edilitar; 

 Adresa nr.28200/21.04.2016 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr.17021/14.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad; 

 Adresa nr.22613/04.04.2016 din partea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu„ Arad; 

 Adresa nr.19278/22.03.2016 din partea Liceului Tehnologic “Iuliu Maniu” Arad; 

 Adresa nr.20055/24.03.2016 din partea Colegiului „Csiki Gergely” Arad; 

 Adresele nr.27568/20.04.2016 şi nr.14161/07.03.2016 din partea Liceului de Arte „Sabin 

Drăgoi” Arad; 

 Adresa nr.34953/19.05.2016 din partea SC Recons SA Arad; 

 Adresa nr.14975/04.03.2016 din partea Şcolii Gimnaziale nr.5 Arad; 

 Adresa nr.19402/22.03.2016 din partea Gradinitei „Prietenia” Arad; 

 HCLM Arad nr.95/07.04.2016 privind aprobarea suplimentarii sumei alocate pentru 

organizarea acţiunii “Manifestări culturale şi sărbători ale minorităţii rromilor”; 

 HCLM nr.111/7.04.2016 privind acordarea unui mandate special reprezentantilor în AGA 

la SC Gospodărire Comunală SA Arad, în vederea exercitării dreptului de preemtiune al 

municipiului Arad pentru acceptarea cesiunii unor actiuni; 

 HCLM Arad nr.____/______2016 privind modificarea repartizării excedentului bugetar 

al municipiului Arad, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 



 

 

P R O P U N E M: 

aprobarea rectificării  Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2016, cu următoarele i n f l u e n ţe: 

 

 

1) Se suplimentează cu suma de 665 mii lei veniturile bugetului local, având în vedere 

executia la zi pentru unele categorii de venituri, care, potrivit legii se suplimentează după 

încasarea efectivă; 

2) Se introduc pe lista de dotări aprobată la capitolul 51.02 Autorităti publice si actiuni 

externe pozitii suplimentare, după cum urmează: 

 2 bucăti Imprimante laser de retea pentru Directia Economică:       40 mii 

lei; 

 1 bucată Laptop la Serviciul Evidentă domeniu public: 7 mii lei; 

 Program de rulare devize de lucrări Win Doc la Directia Patrimoniu: 20 

mii lei. 

3) La capitolul 65.02 Învătământ, se aprobă următoarele suplimentări: 

 Reparatii curente Gădinita Prieteniei: 20 mii lei; 

 Dotări Scoala Gimnazială nr.5 cu 31 bucăti calculatoare: 106 mii lei; 

 Obiecte de inventar Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului: 

42 mii lei; 

 Materiale sportive de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar 

pentru dotarea unitătilor din învătământul preuniversitar de stat: 789 mii lei,                conform 

Referatului nr.36084/24.05.2016 al Biroului Învătământ, Sănătate. 

4) În bugetul Centrului Municipal de Cultură, se propun următoarele influente: 

 Se suplimentează în Programul actiunilor social-culturale si sportive pe anul 

2016, actiunea „Manifestări culturale şi sărbători ale minorităţii rromilor”: 40 mii lei; 

 Se suplimentează cu suma de 5 mii lei cheltuielile aprobate pentru Tipărirea 

programului cultural al municipiului Arad pe anul 2016; 

 Se suplimentează cu suma de 10 mii lei lista de dotări aprobată pe anul 2016, în 

vederea achizitionării a 25 bucăti „Program antivirus” si cu suma de 4 mii lei în vederea 

achizitionăriiaplicatiei informatice „Proceduri manageriale SCIM DOCS”; 

 Se suplimentează cu suma de 45 mii lei Programul actiunilor culturale si 

sportive, aprobat pe anul 2016, în vederea desfăsurării „Târgului sportului arădean”; 

 Se diminuează cu suma de 104 mii lei Actiunile nenominalizate. 

5) La capitolul 67.02 Cultură, recreere si religie, se suplimentează cu suma de        150 mii 

lei prevederile bugetare aprobate pentru achizitia de mobilier urban de natura obiectelor de 

inventar si se diminuează cu aceeasi sumă cheltuielile de functionare,          conform Referatului 

Serviciului Edilitar; 

6) La capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, se alocă suma de 64 mii lei, 

reprezentând contravaloarea indemnizatiilor consilierilor AGA la SC Recons SA Arad, aferent 

anului 2015, care, conform contractului de reprezentare se retine din masa dividendelor sau 

direct de reprezentat, în functie de rezultatul exercitiului; se diminuează cu aceeasi sumă rezerva 

bugetară; 

7) La capitolul 70.02, subcapitolul de Iluminat, se suplimentează cu suma de          50 

miilei cheltuielile cu bunuri si servicii si se diminuează cu aceeasi sumă cheltuielile de 

functionare, în vederea achizitiei serviciului de realizare a documentatiei de atribuire a 

contractelor de furnizare energie electrică pentru consumatorii din municipiul Arad, conform 

Notei de fundamentare nr.35980/24.05.2016 din partea Serviciului Edilitar; 

8) Având în vedere solicitarea din partea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, însotită de 

Nota privind fundamentarea cheltuielilor, se suplimentează cu suma de 60 mii lei lista de dotări 

aprobată pe anul 2016, în vederea achizitionării unui Sistem de securitate – supraveghere video 

si alarmare antiefractie; 



9) În bugetul Directiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară, se aprobă următoarele 

influente: 

- Se suplimentează cu suma de 23 mii lei lista de dotări aprobată pe anul 2016, în vederea 

achizitionării unui Sistem de detectie incendiu; se diminuează cu aceeasi sumă cheltuielile de 

functionare; 

- În cadrul proiectului Europe Direct,  se suplimentează cu suma de 7 mii lei lista de 

dotări, în vederea achizitionării unei autoutilitare, conform Referatului nr.13120/10.05.2016 din 

partea institutiei; 

10) Se suplimentează bugetele autofinantate la unitătile de Învătământ, după cum urmează: 

 Liceul de Arte Sabin Drăgoi: venituri din donatii si sponsorizări: 3 mii lei; 

 Liceul de Arte Sabin Drăgoi: alte venituri: 13 mii lei; 

 Colegiul „Csiky Gergely”: venituri din donatii si sponsorizări: 10 mii lei; 

 Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”: venituri proprii: 16 mii lei; 

 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”: venituri din donatii si sponsorizări: 5 mii lei. 

 

11) Se introduc în bugetul general influentele propuse în Referatul Directiei Tehnice, 

nr.36398/25.05.2016 privind rectificarea Listei Programului de investitii pe anul 2016; 

12) Se introduc în Bugetul General de venituri si cheltuieli adoptat pe anul 2016, influentele 

aprobate prin HCLM nr.____/______2016 privind modificarea reapartizării excedentului 

bugetar. 

 

 

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                         Olimpia Stoica 
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