
 

 
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 212 

din 22 iunie 2016  

privind rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Arad pentru anul 2016 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Arad,  

Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 

42474/22.06.2016; 

- raportul comun al Direcţiei Comunicare şi Direcţia Economică  nr. 42476/22.06.2016; 

- Ordonanţa Guvernului nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termica a populaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 5^2; 

-  Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, art.40; 

- Ordinul nr.1.121/1.075/01.07.2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 

administraşiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea Schemei de ajutor 

de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes 

public economic general de producere, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice in 

sistem centralizat către populaţie, art. 26, alin. (2), lit. b); 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.401/2015 pentru acoperirea pierderilor 

induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET 

Hidrocarburi SA Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 212 din 22.06.2016, pentru modificarea 

Hotărârii nr. 22/2016 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, cu 

modificările ulterioare; 

-adoptarea hotărârii cu 12  voturi pentru  şi 5 abţineri (17 prezenţi din totalul de 22). 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin.(4) lit. a), alin.9)  şi art. 45 alin.(2) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, adoptă prezenta 

  



H O T Ă R Â R E 

 

Art.1: Se aprobă influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, 

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

Art.2:  Suma invocată la art.1 se va asigura din excedentul bugetului local al 

Municipiului Arad. 

Art.3: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin serviciile de specialitate şi se va comunica tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului 

Administraţie Publică Locală.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ  

OvidiuMoşneag Contrasemneazã 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Dact. CP/CPVerif. C.M. 

1 ex. Direcţia Economică – Serviciul Buget 

1 ex.InstituţiaPrefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosarşedinţă CLMA 22.06.2016 

 

 

Cod PMA -S1-02          

 





























































































































   

ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  LilioaraStepănescu 

CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. ______ 

din ________________ 2016  

privind rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al 

 Municipiului Arad pentru anul 2016 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Arad,  

Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 42474/22.06.2016; 

- raportul comun al Direcţiei comunicare şi Direcţia Economică  nr. 42476/22.06.2016; 

- Ordonanţa Guvernului nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termica a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5^2; 

-  Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, art.40; 

- Ordinul nr.1.121/1.075/01.07.2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 

2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes public economic general de producere, 

transport, distribuţie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat către populaţie, art. 26, alin. (2), lit. 

b); 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.401/2015 pentru acoperirea pierderilor induse de 

prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie 

în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad ____din 22.06.2016, pentru modificarea Hotărârii nr. 

22/2016 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin.2, lit. „d” si alin.6, lit. „a”  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

               H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1: Se aprobă influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în 

Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2:  Suma invocată la art.1 se va asigura din excedentul bugetului local al Municipiului Arad; 

Art.3: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile 

de specialitate şi se va comunica Direcţiei economice, Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, Administraţiei 

Finanţelor Publice Arad şi se va comunica tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică 

Locală.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

S E C R E T A R 

 

  



   

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. 42474 din 22.06.2016  

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 

 Având în vedere :  

 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.401 din 22.12.2015 pentru 

acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, 

înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

- Schema de ajutor de stat, aprobata prin Ordinul nr. 1.121/1.075/01.07.2014 privind 

compensarea costurilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general în sectorul 

producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic, în sistem centralizat, astfel încat 

acest serviciu să se desfăşoare în condiţii de siguranta, către populaţie; 

- Necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare a populatiei cu energie 

termica în sistem centralizat; 

 

 

PROPUN: 

 

 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, 

cu influenţele cuprinse în referatele de specialitate şi în anexa la proiectul de hotărâre. 

 
 

 

  

 
P R I M A R 

 ing. Gheorghe Falcă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Primăria Municipiului Arad  

Direcţia comunicare 

Directia economica 

Nr.42476 din 22.06.2016 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Referitor la:rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2016; 

 

Având în vedere:  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 

termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările si completările ulterioare, art. 5^2 :  

 "ART. 5^2 

(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de operatorii 

economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale 

ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

(2) Prin derogare de la prevederile art.58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificările şi completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin.(1) pot fi acoperite şi din excedentul 

anual al bugetului local înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 

 

 - prevederile Legii nr. 325/2006, art. 40:pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administraţiei publice 

locale, având in vedere o documentaţie elaborată pe baza bilanţului energetic, întocmită de operatorul economic care 

are şi calitatea de furnizor şi avizată de autoritatea competentă; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.401 din 22.12.2015 pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

- faptul ca prin Schema de ajutor de stat aprobata prin Ordinul nr. 1.121/1.075/01.07.2014 publicat în Monitorul 

Oficial nr.667/11.09.2014, cap. VIII art. 26, unitatea administrativ teritoriala poate aloca sume de la bugetul local pentru 

acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie si furnizare a energiei 

termice pentru populaţie, în sistem centralizat, neacceptate în preţ/tarif, către operatorul economic care prestează 

serviciul public de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad; 

-În scopul asigurării continuităţii serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica în sistem 

centralizat; 

 

PROPUNEM: 

 

Aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, cu 

următoarele influenţe: 

1) Se suplimentează cu suma de 5 milioane lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 81.02 Combustibili 

şi energie, cu titlul de “Alte subvenţii„– Subvenţii pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în 

sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; Suma se 

asigură din excedentul bugetar, în conformitate cu prevederile art. 5.2 du OG 36/2006 privind unele măsuri 

pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                               SEF SERVICIU,                                       

  Claudia GROZAVU                                Olimpia STOICA 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,  ŞEF SERVICIU, 

   BARBURA Eliza  NEAMTIU Corneliu  
 


