
 

 

 
 
 

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 480 

din 27 decembrie 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 nr. 84596/23 decembrie 2016, 

Analizând raportul Direcției Economice nr. 84597/23.12.2016, 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 469/2016 

privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, 

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 976/21.12.2016 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, 

Având în vedere execuția veniturilor bugetului local, la data de 22 decembrie 2016, 

Analizând nota de fundamentare nr. 84334/23.12.2016 a Serviciului Societăți 

Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 84484/23.12.2016 a Serviciului Investiții, 

Dezvoltare Imobile, 

Având în vedere nota de fundamentare nr.84471/23.12.2016 a Serviciului Întreținere și 

Reparații Căi de Comunicații Terestre, 

Analizând adresa nr.1829/19.12.2016 a Colegiului Național „ELENA GHIBA BIRTA” 

Arad, 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 476/2016 

privind aprobarea pierderilorinduse de prestareaserviciului public de producție, transport, 

distribuțieșifurnizare a energieitermicepentrupopulațieînsistemcentralizat, înregistrate de 

operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, înperioada 2014-2016, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 477/2016 pentru 

acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și 

furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, 

înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad, 

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, 

Adoptareahotărâriicu 18voturipentruși un consilier nu participă la vot (19 prezenţi din 

totalul de 22), 

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 nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 



 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  

Art.1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și 

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

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

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

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului activității finanțate integral  

sau parțial din venituri proprii. 

Art.4. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului 

astfel cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre. 

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

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

Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și altor persoane interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

 Mariana CISMAȘIU Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Sorin CONTRAȘ  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M. 
1 ex.  Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţă CLMA 27.12.2016     
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MUNICIPIUL ARAD Anexa 1 la Hotărârea nr. 480/27.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENŢE 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2016

 mii lei 
Nr. 
crt. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influenţe

0 1 2 3 4 5 6
1 VENITURILE BUGETULUI  LOCAL 17,756
2 Secţiunea de Funcţionare 16,146
3 11.02.06 16,000
4 36.02.32.03 4
5 37.02.03 142
6 Secţiunea de Dezvoltare 1,610
7 37.02.04 -142

8 39.02.07 40

9 42.02.65 1,600
10 45.02.01 112
11 45.02.01.02 112
12 CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL 17,756
13 pe titluri de cheltuieli:
14 16,000
15 146
16 1,610
17 pe ordonatori de credite şi capitole bugetare:
18 Secţiunea de Funcţionare 16,146
19 54.02 Municipiul Arad fonduri de rezervă 50.04 Fond de rezervă bugetară la 

dispoziţia autorităţilor locale 146

20 81.02 Municipiul Arad subvenții 40.30

Subvenții acordate operatorului 
de termoficare SC CET 

Hidrocarburi SA Arad, pentru 
acoperirea parțială a pierderilor 
induse de prestarea serviciului 
public de producție, transport, 

distribuție și furnizare a energiei 
termice pentru populație în sistem 

centralizat și neacceptate în 
preț/tarif

16,000

21 Secţiunea de Dezvoltare 1,610

22 67.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01
Reabilitare învelitoare, faţadă 

principală şi sală spectacole la 
Filarmonica de Stat Arad

10

23 84.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01

Reabilitare străzi în municipiul 
Arad

(Finanțarea Programului Național 
de Dezvoltare Locală)

1,600

24 VENITURILE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII 8

25 Secţiunea de Funcţionare 8
26 37.10.01 Colegiul Naţional "ELENA 

GHIBA BIRTA" Arad 8

27 CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII 8

28 8
29 Secţiunea de Funcţionare 8
30 65.10 Colegiul Naţional "ELENA 

GHIBA BIRTA" Arad bunuri şi servicii 20.01 Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 8

31 TOTAL INFLUENŢE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2016,
din care pe titluri de cheltuieli: 17,764

32 8
33 16,000
34 146
35 1,610active nefinanciare

fonduri de rezervă
active nefinanciare

bunuri şi servicii

bunuri şi servicii

Donaţii şi sponsorizări

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Contrasemnează

Sorin CONTRAȘ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 Mariana CISMAȘIU

Fondul European de Dezvoltare Regională
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

subvenţii

subvenţii
fonduri de rezervă



MUNICIPIUL ARAD Anexa 2 la Hotărârea nr. 480/27.12.2016
 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENŢE 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PE ANUL 2016
CREDITE DE ANGAJAMENT

 mii lei 
Nr. 
crt. Capitol Ordonator de 

credite Titlu Articol Continut Influente

0 1 2 3 4 5 6

1 CHELTUIELI BUGET LOCAL 1,600

2 84.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Reabilitare străzi în municipiul Arad 1,600

3 TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT 1,600

Contrasemnează
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Sorin CONTRAȘ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 Mariana CISMAȘIU



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

JUDEȚUL ARAD                      Nr. 443/23.12.2016 S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                                                       Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr.___________ 

din ________________________ 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 nr. 84596/23 decembrie 2016, 

Analizând raportul Direcției Economice nr. 84597/23.12.2016, 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 469/2016 privind adoptarea bugetului 

rectificat de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, 

Hotărârea Guvernului nr. 976/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat a populației, 

Execuția veniturilor bugetului local, la data de 22 decembrie 2016, 

Nota de fundamentare nr. 84334/23.12.2016 a Serviciului Societăți Comerciale, 

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Nota de fundamentare nr. 84484/23.12.2016 a Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile, 

Nota de fundamentare nr.84471/23.12.2016 a Serviciului Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicații Terestre, 

Adresa nr.1829/19.12.2016 a Colegiului Național „ELENA GHIBA BIRTA” Arad;  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _____/_______2016 privind aprobarea 

pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET 

Hidrocarburi SA Arad, în perioada 2014-2016, 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _____/_______2016 pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de SC 

CET Hidrocarburi SA Arad, 

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, 

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 Ș T E: 

   

Art.1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  enumerate în 

Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare 

în volumul și structura bugetului local și bugetului activității finanțate integral  sau parțial din 

venituri proprii. 

         Art. 4:   Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului astfel 

cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre. 

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

comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Arad, precum și altor persoane interesate. 

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              S E C R E T A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cod PMA – S1 - 01 

 

 

 

Directia Economicã 

Red./



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 84495/23 decembrie 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; 

- Necesitatea suplimentării prevederilor bugetare la “Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 

976/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea 

asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a 

populației; 

- Execuția veniturilor bugetului general de venituri la data de 22.12.2016; 

 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2016, cu influențele cuprinse în referatele serviciilor de specialitate și în anexele la proiectul 

de hotărâre. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 84597/23.12.2016 

 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr. 469/20.12.2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2016; 

 Hotărârea Guvernului nr. 976/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat a populației; 

 Execuția veniturilor bugetului local, la data de 22 decembrie 2016; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 84495/23.12.2016; 

 Nota de fundamentare nr. 84334/22.12.2016 a Serviciului Societăți Comerciale, 

Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice; 

 Nota de fundamentare nr. 84484/23.12.2016 a Serviciului Investiții, dezvoltare imobile; 

 Nota de fundamentare nr.84471/23.12.2016 a Serviciului Întreținere și reparații căi de 

comunicații terestre; 

 Adresa nr.1829/19.12.2016 a Colegiului Național ’’ELENA GHIBA BIRTA’’ Arad; 

  HCLM nr. _____/_______2016 privind aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului 

public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem 

centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada 2014-2016; 

 HCLM nr. _____/_______2016 pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului 

public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem 

centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

 Legea nr.273/2006 privind finanțele 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 următoarele  i n f l u e n ț e: 

 

1) Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 17.756 mii lei, după cum urmează: 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 

16.000 mii lei; 

 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 1.600 mii lei; 

 Fondul European de Dezvoltare Regională: 112 mii lei; 

 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al 

unităților administrativ-teritoriale: 40 mii lei; 

 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de 

funcționare: 4 mii lei; 



 

2) Se suplimentează cu suma de 30 mii lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale, la capitolul 54.02 ’’Alte servicii publice generale’’; 

 

3) Se suplimentează cu suma de 16.000 mii lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 81.02 

“Combustibili și energie”, articol 40.30 ‘’Alte subvenții’’ – Subvenții pentru acoperirea pierderilor 

induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei 

termice pentru populație în sistem centralizat, conform referatului serviciului de specialitate; 

 

4) La capitolul 67.02 ’’Cultură, recreere și religie’’ se suplimentează cu suma de 10 mii lei 

prevederile bugetare pentru anul 2016  ale obiectivului de investiții ’’Reabilitare învelitoare, fațadă 

principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad”, conform referatului de specialitate; 

 

5) La capitolul 84.02 „Transporturi” se suplimentează cu suma de 1.600 mii lei prevederile 

bugetare pentru obiectivul “Reabilitare străzi în municipiul Arad’’, conform referatului de 

specialitate; 

 

6) Se suplimentează cu suma de 8 mii lei veniturile și cheltuielile bugetelor autofinanțate la 

unitățile de învățământ – Colegiul Național ’’ELENA GHIBA BIRTA’’ Arad, conform solicitării 

din partea instituției; 

 

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

bugetul local cu suma de 1.600 mii lei, conform Anexei nr.2. 

 

 

              p. DIRECTOR EXECUTIV,                                    p. SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                            Olimpia Stoica 
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