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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 354 

din 21 octombrie 2016 

privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2016 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, 

exprimată în Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 69316/20.10.2016, 

Luând în considerarereferatul nr.69288/20.10.2016 al Serviciului Societăți Comerciale, 

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Luând în considerare raportul nr. 69317din 20 octombrie 2016 al Direcției Economice, 

Analizând Hotărârea nr. 353/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind 

modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, 

Luând în considerare referatul nr.69313/20.10.2016 al Serviciului Investiții, 

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

Analizând Hotărârea nr. 401/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad 

privindacoperireapierderilorinduse de prestareaserviciului public de producție, transport, 

distribuțieșifurnizare a energieitermiceînsistemcentralizatşineacceptateînpreț/tarif, înregistrate de 

SC CET Hidrocarburi SA Arad, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.36/2006 privind 

unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 

populației, aprobată prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei 

de ajutor de stat acordat în perioada 2012-2019 operatorilor economici care prestează serviciul 

de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în 

sistem centralizat către populație, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, 

Ținând seama de adresele C - GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE înregistrate la Primăria 

Municipiului Arad cu nr.66421/07.10.2016, nr. 68913/20.10.2016, nr. 68914/20.10.2016, nr. 

69112/20.10.2016, nr. 69113/20.10.2016, nr. 69287/20.10.2016 privind urgentarea unor 

demersuri pentru asigurarea stingerii soldului aferent gazelor consumate pentru asigurarea 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,   

Adoptareahotărârii cu 13 voturiși 2 abțineri (15 prezenți din totalul de 23), 

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

(6) lit. a) pct.14, art. 45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



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, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 

                         (2) Preşedintele de şedință va contrasemna anexele cu influențele asupra 

bugetului local. 

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

se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județului Arad, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilioara STEPANESCU 

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M. 

1 ex. Serviciul Buget 
1 ex. InstituțiaPrefectului-Județul Arad 

1 ex. Dosar şedință CLMA 21.10.2016                                                                                                                                   

 

 
Cod PMA -S1-02 

 



































































































































































































 

 

R O M Â N I A                                           P R O I E C T AVIZAT 

JUDETUL ARAD                                    Nr. 332/20.10.2016 S E C R E T A R, 

MUNICIPIUL ARAD                                                                                    LilioaraStepanescu 

CONSILIUL LOCAL   

 

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 

 

 

Având în vedereInițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în 

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.69316/20.10.2016, 

Luând în considerare Referatul nr.69288/20.10.2016 al Serviciului Societăți Comerciale, 

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Luând în considerare raportul nr. 69317din 20 octombrie 2016 al Direcției Economice, 

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ____/______2016 privind 

modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, 

Luând în considerare Referatul nr.69313/20.10.2016 al Serviciului Investiții, 

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.401/2015 

privindacoperireapierderilorinduse de prestareaserviciului public de producție, transport, 

distribuțiesifurnizare a energieitermice in sistemcentralizatşineacceptate in preț/tarif, inregistrate de 

SC CET Hidrocarburi SA Arad, 

În conformitate cu prevederile Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică, cu modificările şi completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului României nr.36/2006 privind unele 

măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, 

aprobată prin legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Ordinul nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de stat acordat în perioada 2012-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de 

interes economic general de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în sistem 

centralizat către populație, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, 

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6) 

lit. a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 

(2) Preşedintele de şedință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local. 



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

va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județului Arad, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Arad. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ S E C R E T A R, 

 LilioaraStepanescu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Cod PMA – S1 - 01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 69316/20.10.2016 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

  Necesitatea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică 

la nivelul municipiului Arad; 

  Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

 

 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe 

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

de hotărâre. 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



Primăria Municipiului Arad                       DE ACORD  

Direcția Comunicare                                                                                              PRIMAR  

Serviciul Societăți Comerciale,                                                                       Gheorghe FALCA    

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice 

Nr. 69288/20.10.2016 

 

REFERAT 

 

Referitor la: rectificare buget  

 

 

In vederea asigurării respectării obligațiilor stabilite pentru autoritățile administrației publice 

locale cu privire la asigurarea continuității serviciului public de alimentare centralizată cu energie 

termică, prevăzute înLegea nr. 325/2006  

 

Şi ținând cont de 

- Hotărârea nr. 317/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea si 

completarea Hotărârii nr. 230/2010 pentru aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie 

termica livrata populației si costurile aferente acesteia, necesare fundamentarii compensarii conform 

Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare 

- Hotărârea nr. 401/22.12.2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica a populației, in 

sistem centralizat si neacceptate in preț/tarif , înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad,   

 

Având in vedere adresele C – GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE înregistrate la Primăria 

Municipiului Arad cu nr. 66421/07.10.2016, 68913/20.10.2016, 68914/20.10.2016, 

69112/20.10.2016, 69113/20.10.2016, 69287/20.10.2016 privind demararea unor demersuri pentru 

asigurarea stingerii soldului aferent gazelor consumate pentru asigurarea serviciului public de 

alimentare cu energie termica in sistem centralizat.   

Soldul inițial, în valoare de 21.101.929 lei, datorat furnizorului de gaz a fost parțial acoperit 

prin sumele alocate pentru transferul cu plată al bunurilor ce alcătuiesc infrastructura SACET din 

patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad în domeniul public al Municipiului Arad, la această dată 

soldul rămas fiind de 12.105.289 lei. 

 

In considerarea faptului ca sumele alocate pana la aceasta data nu au fost suficiente pentru 

stingerea obligațiilor restante de plata ale operatorului de termoficare către furnizorul de gaze 

naturale  C – GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE, 

 

P R O P U N E M: 

 

Alocarea sumei de 10.600 mii lei pentru acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație 

in sistem centralizat si neacoperite în preț/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad. 

Diferența până la acoperirea integrală a soldului va fi achitată de către operatorul de 

termoficare din venituri proprii, până la sfârşitul lunii. 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV,                                         ŞEF SERVICIU, 

                              BARBURA Eliza                                             NEAMȚIU Corneliu 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICĂ 

Serviciul Buget 

Nr. 69317/20.10.2016 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

Având în vedere: 

 

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

municipiului Arad; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.69316/20.10.2016; 

 Referatul nr.69288/20.10.2016 al Serviciului Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor 

de Utilități Publice; 

 Referatul nr.69313/20.10.2016 al Serviciului Investiții; 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. nr.401/2015 

privindacoperireapierderilorinduse de prestareaserviciului public de productie, transport, 

distribuțiesifurnizare a energieitermiceînsistemcentralizatşineacceptate in preț/tarif, înregistrate de 

SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

 Legea nr.325 din 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică; 

 OG nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică a populației; 

 Ordinul nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 

2012-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de 

producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație; 

 Legea nr.273/2006 privind finanțele 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 țe: 

 

 

1)     Se suplimentează cu suma de 10.600 mii lei prevederile bugetare aprobate la  capitolul 

81.02 “Combustibili şi energie”, articol 40.30 „Alte subvenții” – Subvenții pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție şi furnizare a 

energiei termice pentru populație în sistem centralizat; 

2)   Suma invocată la pct.1) se asigură din excedentul bugetar al municipiului Arad; 

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

aprobate prin HCLM nr.____/______2016 privind modificarea repartizării excedentului bugetar. 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                SEF SERVICIU, 

                Claudia GrozavuOlimpia Stoica 

 
Directia Economică 

Red./Dact.OS/OS 
 


