
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.469 

din 20 decembrie 2016 

privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2016 

 

Având în vedere: 

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

motive nr. 81974/14 decembrie 2016; 

-HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Arad nr. 437/06.12.2016 privind adoptarea 

bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016; 

-Execuția veniturilor bugetului local, la data de 13 decembrie 2016; 

-Referatul nr.81932/14.12.2016 al Direcției Venituri;  

-Referatul nr.80513/08.12.2016 al Direcției Patrimoniu-Serviciul Evidență domeniul public; 

-Referatele nr.81898/14.12.2016 si nr.81335/13.12.2016 ale Serviciului Întreținere și reparații căi 

de comunicații terestre –Direcția tehnică; 

-Referatul nr.81659/14.12.2016 al Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

-Referatul nr.81921/14.12.2016 al Direcției Economice-Biroul Datorie publică, salarizare; 

-Referatul nr.81803/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului „My European City”- 

Orașul meu european; 

-Referatul nr.81470/12.12.2016 al Unității de implementare a Proiectului “EASY TOWNS”; 

-Referatul nr. 79780/06.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului BERD IV- 

“Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierul Alfa, Faleza Mureș, Confecții, 

Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad”; 

-Referatul nr.81831/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului “Program de 

cooperareelvețiano-

românvizândreducereadisparitățiloreconomiceșisocialeîncadrulUniuniiEuropeneextinse”;  

-Adresa nr.78732/29.11.2016 a S.C. Companiei de Transport Public S.A. Arad; 

-Adresa nr.79159/05.12.2016 a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Arad;  

-Nota de fundamentare nr. 81934/14.12.2016 a Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

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

modificările și completările ulterioare, 

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

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenţi 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) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 



 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

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

instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii sau parțial din venituri 

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

Art.2.Se aprobã influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și cel al 

creditelor externe, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.3.Se aprobã influențele asupra Listei programului de investiții cu finanțare din Fonduri 

externe nerambursabile, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.4.(1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare 

în volumul şi structura bugetului local, bugetul activității finanțate integral din venituri proprii 

sau parțial din venituri proprii și bugetul creditelor externe. 

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

enumerat la alin.(1). 

Art.5.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va 

comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului Judetului Arad, Administratiei Județene a 

Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

       Mariana CISMAȘIU   Contrasemnează 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M. 

1 ex. Serviciul Buget 
1 ex. InstituţiaPrefectului-JudeţulArad 
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 20.12.2016                                                                                                                                   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cod PMA -S1-02 

 



















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

JUDEŢUL ARAD                       S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                                                      Nr. 416/15.12.2016 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 

 

 

Având în vedere: 

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

motive nr. 81974/14 decembrie 2016; 

 HCLM nr. 437/06.12.2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2016; 

 Execuția veniturilor bugetului local, la data de 13 decembrie 2016; 

 Referatul nr.81932/14.12.2016 al Direcției Venituri;  

 Referatul nr.80513/08.12.2016 al Direcției Patrimoniu-Serviciul Evidență domeniul public; 

 Referatele nr.81898/14.12.2016 si nr.81335/13.12.2016 ale Serviciului Întreținere și 

reparații căi de comunicații terestre –Direcția tehnică; 

 Referatul nr.81659/14.12.2016 al Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

 Referatul nr.81921/14.12.2016 al Direcției Economice-Biroul Datorie publică, salarizare; 

 Referatul nr.81803/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului „My European 

City”- Orașul meu european; 

 Referatul nr.81470/12.12.2016 al Unității de implementare a Proiectului “EASY 

TOWNS”; 

 Referatul nr. 79780/06.12.2016 al Unității de Implemnetare a Proiectului BERD IV- 

“Regenerare urbana a spatiilor dintre blocuri din cartierul Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, 

Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad”; 

 Referatul nr.81831/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului “Program de 

cooperareelvetiano-

românvizândreducereadisparitățiloreconomiceșisocialeîncadrulUniuniiEuropeneextinse”;  

 Adresa nr.78732/29.11.2016 a S.C. Companiei de Transport Public S.A. Arad; 

 Adresa nr.79159/05.12.2016 a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Arad;  

 Nota de fundamentare nr. 81934/14.12.2016 a Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

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

modificările și 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) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  



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

instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii sau parțial din venituri 

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

Art.2:  Se aprobã influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și cel 

al creditelor externe, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 

Art.3: Se aprobã influențele asupra Listei programului de investiții cu finanțare din Fonduri 

externe nerambursabile, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 

Art.4: (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local, bugetul activității finanțate integral din 

venituri proprii sau parțial din venituri proprii și bugetul creditelor externe. 

 

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

enumerat la alin.(1). 

 Art.5:    Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se 

va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului Judetului Arad, Administratiei Județene a 

Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              S E C R E T A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.  81974  /14 decembrie 2016 

 

 

 

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

 

 

 

Având în vedere: 

 

- Necesitatea suplimentării fondurilor alocate cu titlul de subvenții pentru transportul 

public urban de călători; 

- Necesitatea diminuării prevederilor bugetare la “Cote defalcate din impozitul pe 

venit”, ținând cont de execuția pe anul 2016 la această categorie de venit; 

- Necesitatea modificării Listei de investiții cu finanțare de la titlul 56; 

- Execuția veniturilor bugetului general de venituri la data de 13.12.2016; 

 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri și 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr.  81975/14.12.2016 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 HCLM nr. 437/06.12.2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2016; 

 Execuția veniturilor bugetului local, la data de 13 decembrie 2016; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 81974/14.12.2016; 

 Referatul nr.81932/14.12.2016 al Direcției Venituri;  

 Referatul nr.80513/08.12.2016 al Direcției Patrimoniu-Serviciul Evidență domeniul public; 

 Referatele nr.81898/14.12.2016 si nr.81335/13.12.2016 ale Serviciului Întreținere și reparații 

căi de comunicații terestre –Direcția tehnică; 

 Referatul nr.81659/14.12.2016 al Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

 Referatul nr.81921/14.12.2016 al Direcției Economice-Biroul Datorie publică, salarizare; 

 Referatul nr.81803/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului „My European 

City”- Orașul meu european; 

 Referatul nr.81470/12.12.2016 al Unității de implementare a Proiectului “EASY TOWNS”; 

 Referatul nr. 79780/06.12.2016 al Unității de implemnetare a Proiectului BERD IV- 

“Regenerare urbana a spatiilor dintre blocuri din cartierul Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, 

Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad”; 

 Referatul nr.81831/14.12.2016 al Unității de Implementare a Proiectului “Program de 

cooperareelvetiano-

românvizândreducereadisparitățiloreconomiceșisocialeîncadrulUniuniiEuropeneextinse”;  

 Adresa nr.78732/29.11.2016 a S.C. Companiei de Transport Public S.A. Arad; 

 Adresa nr.79159/05.12.2016 a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Arad;  

 Nota de fundamentare nr. 81934/14.12.2016 a Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 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 urmãtoarele i n f l u e n țe: 

 

 

1) Se diminuează veniturile bugetului local cu suma de 18.676 mii lei, după cum urmează : 

 Impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 

personal -200 mii lei; 

 Cote defalcate din impozitul pe venit  -18.743 mii lei; 

 Alte impozite și taxe pe proprietate 1 mii lei; 

 Taxe hoteliere -48 mii lei; 

 Impozit pe spectacole 10 mii lei; 

 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 150 mii lei; 

 Alte impozite și taxe -250 mii lei; 



 Alte venituri din proprietate -100 mii lei; 

 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate 

200 mii lei; 

 Alte amenzi, penalități și confiscări 200 mii lei; 

 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente secțiunii de 

funcționare 4 mii lei; 

 Alte venituri 20 mii lei; 

 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau 

unității administrativ teritoriale 80 mii lei. 

 

2)    Se majorează creditele de angajament  aferente obiectivelor de investiții finanțate din 

bugetul local cu suma de 200.812 mii lei iar cele finanțate din credite externe cu suma de 1.840 mii 

lei, conform Anexei nr.2;   

 

3)   La capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează cu suma de     183 

mii lei creditele bugetare aprobate la titlul 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare, iar cu 

aceeași sumă se suplimentează creditele bugetare la Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16) pentru proiectele „My European 

City-Orasul meu european” si “EASY TOWNS”; 

 

4)   Se suplimentează cu suma de 7.472 mii lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

autorităților locale, la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale; 

 

5)   Se diminuează cu suma de 3.700 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2016, 

reprezentând dobânzi aferente datoriei publice externe, la capitolul 55.02 

“Tranzacțiiprivinddatoriapublicășiîmprumuturi”, conform referatuluiserviciului de specialitate; 

 

6)   La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie se aprobă următoarele influențe: 

  se diminuează cu suma de 400 mii lei creditele bugetare aferente obiectivului de 

investiții “Reabilitarea clădirii Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad”; 

 se suplimentează cu suma de 400 mii lei prevederile bugetare pentru anul 2016  ale 

obiectivului de investiții „Utilitățile la Bazinul de înot polo –Arad, str. Eugen Popa 

FN”;  

 

7)   În cadrul capitolului 81.02 “Combustibili și energie” se aprobă următoarele influențe: 

 se suplimentează cu suma de 101 mii lei cheltuielile proiectului 

“Termoficareîn Arad – reabilitarearețelei de transport șidistribuție a 

energieitermiceșitransformareapunctuluitermic din cartierulAradulNou“ și cu 

aceeașisumă se suplimenteazăvaloareaListei de investiții cu finanțare de la 

titlul 56 – Proiecte cu finanțare din fonduriexternenerambursabile, conform 

referatului UIP;  

 

8)    La capitolul 84.02 „Transporturi” se aprobă următoarele influențe: 

 se suplimentează cu suma de 70 mii lei prevederile bugetare pentru obiectivul 

“Achizițieteren zona Micalaca- CF 318402 (parte din Vrancei nr.63) conform 

solicităriiDirecțieiPatrimoniu; 

 se suplimentează cu suma de 900 mii lei 

cheltuielileprivindsubvențiilepentruacoperireadiferențelor de prețșitarif la 

S.C. Compania de Transport Public Arad S.A, așa cum a fostsolicitatînadresa 

nr.78732/29.11.2016; 



 se diminueazăcreditelebugetareaprobateînanul 2016 la Reparațiicurente, cu 

suma de 25.000 mii lei; 

 

9)         Se suplimenteazã cu suma de 7 mii lei veniturile și cheltuielile bugetelor autofinanțate 

la unitãțile de învãtãmânt – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Arad, conform 

solicitării din partea instituției; 

 

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

influențele aprobate prin HCLM nr.____/______2016 privind modificarea repartizării 

excedentului bugetar. 

 

 

 

p.DIRECTOR EXECUTIV,                                    p. SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                            Olimpia Stoica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DirectiaEconomicã 

Red./Dact.OS/OS 

 

 








































































































































































































































































































