
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 191 

din 8 iunie 2017 

privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2017 
     

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

exprimată în Expunerea de motive nr. 37374/31 mai 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 37375/31.05.2017 al Serviciului Buget – Direcția 

economică, 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86/2017 privind 

adoptarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2016, 

Luând în considerare execuția veniturilor bugetului local la data de 30 aprilie 2017, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 35417/24.05.2017, 34823/23.05.2017, 

35103/23.05.2017, 35185/24.05.2017, nr. 35183/24.05.2017 ale Serviciului Investiții, 

Dezvoltare Imobile, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 35254/24.05.217 și nr.35344/24.05.2017 a 

Biroului Întreținere și Reparații Imobile, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 35410/24.05.2017 a Serviciului Întreținere și 

reparații căi de comunicații terestre, 

Luând în considerare referatul nr. 34494/22.05.2017 al Biroului Datorie Publică, 

Salarizare, 

Luând în considerare referatul nr. 22911/06.04.2017 al Direcției Venituri, Serviciul e-

Taxe, 

Luând în considerare referatul nr. 35431/24.05.2017 al Serviciului Contracte, Direcția 

Venituri, 

Având în vedere adresa nr. 33657/17.05.2017 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Având în vedere adresa nr. 29376/03.05.2017 a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 23040/06.04.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, 

Având în vedere adresa nr. 24945/14.04.2017 a Liceului Național de Informatică, 

Având în vedere adresa nr. 35770/25.05.2107 a Liceului Tehnologic de Electronică și 

Automatizări „Caius Iacob” Arad, 

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 35352/24.05.2017 a Liceului Tehnologic de 

Electronică și Automatizări „Caius Iacob” Arad,  

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 178/2017 privind 

aprobarea accesului liber al elevilor în curțile și pe terenurile de sport din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Arad,   

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 190/2017 privind 

modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 



Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

Adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 4 consilieri nu au participat 

la vot  (22 prezenţi din totalul de 23),  

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

alin. (6) lit. a) pct.14, alin. (9), 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 Ş T E 
     

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

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă influențele asupra Listei de dotări aprobată în anul 2017, conform 

Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului instituțiilor publice și  

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile. 

Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor 

menționate la articolul 4. 

          Art. 6: Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Venituri, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7: Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8: Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Venituri, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 9: Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 10: Se aprobă Contul de execuție a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la 

data de 30 martie 2017, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 11: Se aprobă Contul de execuție a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la 

data de 30 martie 2017, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 12: Se aprobă Contul de execuție a activităților și instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 martie 2017, conform Anexei 10, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 13: Se aprobă Contul de execuție a activităților și instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 martie 2017, conform Anexei 11, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.14: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin serviciile de specialitate și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului- 

Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor 

interesați. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN   Contrasemnează 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

  Lilioara STEPANESCU 
 

 
 

 
 

 

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

1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţă CLMA 08.06.2017                                                                                                                                   
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R O M Â N I A                                                                       

 

P R O I E C T 

 

Avizat 

JUDEŢUL ARAD                     Nr. 178 din 31.05.2017 S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara STEPANESCU 

CONSILIUL L0CAL   

 

H O T Ă R Â R E A Nr.______ 

din __________________ 2017 

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2017 

     

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

exprimată în Expunerea de motive nr. 37374/31 mai 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 37375/31.05.2017 al Serviciului Buget – Direcția 

economică, 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86/2017 privind 

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

Luând în considerare execuția veniturilor bugetului local la data de 30 aprilie 2017, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 35417/24.05.2017, 34823/23.05.2017, 

35103/23.05.2017, 35185/24.05.2017, nr. 35183/24.05.2017 ale Serviciului Investiții, 

Dezvoltare Imobile, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 35254/24.05.217 și nr.35344/24.05.2017 a 

Biroului Întreținere și Reparații Imobile, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 35410/24.05.2017 a Serviciului Întreținere și 

reparații căi de comunicații terestre, 

Luând în considerare referatul nr. 34494/22.05.2017 al Biroului Datorie Publică, 

Salarizare, 

Luând în considerare referatul nr. 22911/06.04.2017 al Direcției Venituri, Serviciul e-

Taxe, 

Luând în considerare referatul nr. 35431/24.05.2017 al Serviciului Contracte, Direcția 

Venituri, 

Având în vedere adresa nr. 33657/17.05.2017 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Având în vedere adresa nr. 29376/03.05.2017 a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 23040/06.04.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, 

Având în vedere adresa nr. 24945/14.04.2017 a Liceului Național de Informatică, 

Având în vedere adresa nr. 35770/25.05.2107 a Liceului Tehnologic de Electronică și 

Automatizări „Caius Iacob” Arad, 

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 35352/24.05.2017 a Liceului Tehnologic de 

Electronică și Automatizări „Caius Iacob” Arad,  

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/____2017 

privind aprobarea accesului liber al elevilor în curțile și pe terenurile de sport din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Arad,   

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2017 

privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

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

alin. (6) lit. a) pct.14, alin. (9), 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 Ş T E 

     

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

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă influențele asupra Listei de dotări aprobată în anul 2017, conform 

Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local bugetului instituțiilor publice și  

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile. 

Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor 

menționate la articolul 4. 

          Art. 6: Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Venituri, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7: Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8: Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Venituri, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 9: Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 martie 

2017, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 10: Se aprobă Contul de execuției a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la 

data de 30 martie 2017, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 11: Se aprobă Contul de execuție a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la 

data de 30 martie 2017, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 12: Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 martie 2017, conform Anexei 10, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 13: Se aprobă Contul de execuției al activităților și instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 martie 2017, conform Anexei 11, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.14: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin serviciile de specialitate și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului- 

Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor 

interesați. 

               

           

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              S E C R E T A R 

            

 
 

Cod PMA – S1 - 01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 37374/31 mai 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

- Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

- Necesitatea redimensionării bugetului conform contractului încheiat cu  Direcția de 

Sănătate Publică Arad, pentru finanțarea cabinetelor medicale din unitățile școlare 

și preșcolare de stat; 

- Nevoia  de a asigura finanțarea unor cheltuieli de capital din transferuri de la 

bugetul local pentru S.C. Recons S.A. Arad; 

- Necesitatea aprobãrii unor modificãri în Lista Programului de investitii aprobată 

pentru anul 2017; 

 

 

P R O P U N: 

 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2017, 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. 37375/31.05.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

Având în vedere: 

 HCLM nr.86/17.03.2017 privind adoptarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Execuția veniturilor bugetului local la  data de 30 aprilie 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.37374/31.05.2017; 

 Notele de fundamentare nr.35417/24.05.2017, nr.34823/23.05.2017, 

nr.35103/23.05.2017, nr.35185/24.05.2017, nr.35183/24.05.2017 ale Serviciului Investiții, 

Dezvoltare Imobile; 

 Notele de fundamentare nr. 35254/24.05.217 și nr.35344/24.05.2017 ale Biroului 

Întreținere și Reparații Imobile; 

 Nota de fundamentare nr.35410/24.05.2017 a Serviciului Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicații Terestre; 

 Referatul nr.34494/22.05.2017 al Biroului Datorie Publică, Salarizare; 

 Referatul nr.22911/06.04.2017 al Direcției Venituri, Serviciul e-Taxe; 

 Referatul nr.35431/24.05.2017 al Serviciului Contracte, Direcția Venituri; 

 Adresa nr.33657/17.05.2017 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr.29376/03.05.2017 a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad; 

 Adresa nr.23040/06.04.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad; 

 Adresa nr. 24945/14.04.2017 a Liceului Național de Informatică; 

 Adresa nr.35770/25.05.2107 a Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări 

„Caius Iacob” Arad; 

 Nota de Fundamentare nr.35352/24.05.2017 a Liceului Tehnologic de Electronică și 

Automatizări „Caius Iacob” Arad; 

 Hotărârea CLM Arad nr.____/____2017 privind aprobarea accesului liber al elevilor în 

curțile și pe terenurile de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Arad;   

 HCLM Arad nr.____/______2017 privind modificarea repartizării excedentului bugetar 

al Municipiului Arad; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 

 

P R O P U N E M: 

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

2017, cu următoarele  i n f l u e n ț e: 

 

 

1) La capitolul 51.02 Alte servicii publice generale, se diminuează prevederile Listei de 

dotări la Program soft de monitorizare a rețelei și a serverelor – Direcția Venituri cu 

suma de 85 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă Lista de Dotări, în vederea 

achiziționării de „Licență antivirus, server security, mail security, mobile security” și  

„Licență mail, messagerie” pentru Direcția Venituri. 

 



 

 

2) La capitolul 65.02 Învãtãmânt, se aprobã urmãtoarele influențe: 

 Se suplimentează cu suma de 504 mii lei creditele bugetare aprobate pentru anul 

2017, la unitățile de învățământ preșcolar de pe raza municipiului Arad, așa cum 

sunt prevăzute în Anexa 2 la HCLM Arad nr._____/______2017, în vederea 

aprobării accesului liber al elevilor în curțile și terenurile de sport din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat și se diminuează cu aceeași sumă prevederile 

bugetare la titlul 51.01 transferuri curente;  

 Se diminuează cu suma de 6 mii lei prevederile Listei de investiții la Colegiul de 

Arte Arad, obiectivul „Sistem de intrare cu cartelă” și se suplimentează cu 

aceeași sumă obiectivul „Sistem de supraveghere video”, conform solicitării 

Colegiului de Arte Arad nr.29376/03.05.2017; 

 Se diminuează cu suma de 95 mii lei prevederile bugetare ale obiectivului de 

investiții “Reabilitarea termică clădire Grădinița PP3”, conform notei de 

fundamentare nr.35417/24.05.2017 a Serviciului investiții, Dezvoltare Imobile; 

 Se introduce în Lista programului de investiții, un nou obiectiv de investiții  

“Actualizare DALI  - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din 

Municipiul Arad (unități de învățământ preșcolar)”,  cu suma de 5 mii lei; 

 Se suplimentează Lista programului de investiții cu suma de 60 mii lei 

reprezentând „DALI-Reabilitare și extindere clădire Grădinița PP 14 Arad ” ; 

 Se modifică denumirea obiectivului „Actualizare SF- Construire Grădiniță cu 

program prelungit în zona Billa-Micalaca” în „Actualizare SF- Construire 

Grădiniță cu program prelungit în zona Billa-Micalaca-PP2” iar suma de 2 mii de 

lei alocată rămâne neschimbată; 

 Se diminuează cu suma de 90 mii lei alocările bugetare aprobate pentru 

obiectivul de investiții “Sală de sport tip I - Școala Gimnazială Aron Cotruș 

Arad“ conform notei de fundamentare nr.35417/24.05.2017 a Serviciului 

investiții, Dezvoltare Imobile; 

 Se diminuează cu suma de 100 mii lei, obiectivul de investiții „Servicii de 

consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru 

reabilitarea termică a clădirilor de învățământ secundar inferior prin Programul 

Operațional Regional”; 

 Se introduce în Lista programului de investiții un nou obiectiv de investiții  

„Actualizare DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din 

municipiul Arad ( unități de învățământ secundar inferior)”, cu suma de 3 mii lei; 

 Se suplimentează cu suma de 5 mii lei obiectivul „Reabilitare termică clădiri 

unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar 

superior)”; 

 Se introduce în Lista programului de investiții un nou obiectiv  „Actualizare 

DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad 

(internate și cantine pentru elevi)”, cu suma de 2 mii lei;  

 Se suplimentează cu suma de 210 mii lei obiectivul  de investiții “Achiziție și 

montaj container cu destinația de sala de mese pentru Școala Gimnazială Ilarion 

Felea Arad”; 

 

3) La capitolul 66.02 Sănătate: 

 Se diminuează cu suma de 1.706 mii lei veniturile reprezentând subvenții 

de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile 

de sănătate publică și corespunzător se diminuează și cheltuielile de 

personal (cabinete medicale școlare), conform referatului nr. 

34494/22.05.2017 al Biroului Datorie Publică, Salarizare; 



 La Lista de dotări din transferuri pentru Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Arad se modifică obiectivul “Masă examinare tratament-terapie 

(Secția recuperare, medicină fizică și balneologie și Compartimentul de 

recuperare neurologică)”, de la 6 buc.cu preț unitar de 2 mii lei la 4 buc. 

cu preț unitar de 3 mii lei, conform adresei nr.10889/06.04.2017 din 

partea Spitalului Clinic Județean de Urgentă Arad; 

 Se modifica în Lista programului de investiții denumirea obiectivului 

„Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie; Oncologie; 

Dermatologie” în „RK- Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, 

Oncologie, Dermatologie”; 

 

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

  În cadrul  Programului acțiunilor social-culturale si sportive pe anul 2017, se 

diminuează cu suma de 50 mii lei acțiunea „Activități cultural-artistice și 

sportive luna decembrie”, cu 150 mii lei acțiunea „‚STREET FOOD –Festival-

Arad”, cu 75 mii lei acțiunea „Cartea absolventului de liceu”, cu 265 mii lei 

„Acțiunile nenominalizate” și se suplimentează cu 540 mii lei valoarea 

„Serviciilor religioase (500 mii lei Arhiepiscopia Aradului-Catedrala Sfânta 

Treime și 40 mii lei Parohia Ortodoxă Arad-Grădiște I)”, conform adresei 

nr.2495/17.05.2017; 

 

5) La capitolul 67.02 Culturã, recreere si religie: 

  Se diminuează cu suma de 204 mii lei obiectivul de investiții „Complex 

sportiv zona Câmpul Liniștii”, cf. Notei de fundamentare 

nr.35254/24.05.2017; 

 Se suplimentează cu suma de 154 mii lei obiectivul  de investiții 

„Achiziție și montaj gazon sintetic Baza sportivă Motorul”, cf. Notei de 

fundamentare nr.35254/24.05.2017;  

 Se diminuează cu suma de 35 mii lei prevederile bugetare aprobate la 

reparații curente Baze Sportive  și se suplimentează cu aceeași sumă alte 

bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare pentru transport și 

montaj pod de pontoane la Insula Mureș, conform Notei de fundamentare 

nr.35344/24.05.2017 întocmită de Biroul întreținere și reparații imobile; 

 Se suplimentează cu suma de 50 mii lei obiectivul de investiții “SF- 

Executarea unui foraj vertical de mare adâncime cu H=1.800-2.000 m 

pentru apă geotermală la Ștrandul Neptun”, așa cum este prevăzut în Nota 

de fundamentare nr.35254/24.05.2017 a Biroului Întreținere și Reparații 

Imobile; 

 Se diminuează cu suma de 400 mii lei obiectivul de investiții “Reabilitare 

învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat 

Arad” și se suplimentează cu aceeași sumă transferurile între unități ale 

administrației publice pentru Filarmonica de Stat Arad;  

 Se alocă suma de 190 mii lei reprezentând Transferuri pentru investiții 

către S.C. RECONS S.A. în vederea realizării: “DALI- Reabilitare stație 

tratare, centrale termice și sistem panouri solare aferente bazinelor din 

Ștrandul Neptun (120 mii lei)” și „DALI-Modernizare zone de acces în 

zona de agrement Ștrandul Neptun (70 mii lei)”;   

 În cadrul Listei de investiții se modifică denumirea obiectivului 

„Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad” în „Reabilitare 

clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad-etapa I-Restaurare și reabilitare 

exterioară” și se diminuează cu suma de 190 mii lei prevederile bugetare 

aprobate pentru acest obiectiv în anul 2017; 

 Se detaliază în cadrul Listei de dotări cheltuielile pentru obiectivul 

“Achiziție și montaj tobogane la Ștrandul Neptun Arad”, următoarele: 



tobogan serpentină (1bucată), Tobogan Black Hole și Flying boats 

(1bucată), Tobogan cu tubulatură închisă (1bucată), cf. Notei de 

Fundamentare nr.35103/23.05.2017 a Serviciului Investiții, Dezvoltare 

Imobile;  

 

6) În cadrul capitolului 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se suplimentează cu 

suma de 15 mii lei alte cheltuieli cu bunurile și serviciile reprezentând dezvoltarea sistemului de 

locuințe și se diminuează corespunzător obiectivul de investiții „Bloc de locuințe sociale pe 

structură metalică-str. Tarafului FN (2 blocuri)”; 

 

7) La capitolul 74 Protecția mediului, se suplimentează cu suma de 30 mii lei, valoarea  

obiectivului de investiții „SF- Perdele verzi pentru minimizare impact negativ al transportului” 

și se diminuează cu aceeași sumă valoarea obiectivului „Extinderea sistemului de canalizare 

menajeră în cartierele municipiului Arad”; 

 

8) În cadrul capitolului 84 Transport, se propun următoarele influențe: 

 Includerea în Lista de investiții a obiectivului de investiții                             

„Actualizarea Studiului de Fezabilitate - Amenajare intersecție 

semaforizată strada Ion Câmpineanu” cu suma de 5 mii lei, cf. Notei de 

fundamentare nr.35410/24.05.2017; 

 Se diminuează cu suma de 522 mii lei prevederile bugetare aprobate în 

anul 2017, pentru obiectivul “Construire pod peste râul Mureș, inclusiv 

legăturile rutiere între străzile Andrei Șaguna- Calea Timișorii”; 

 Se alocă suma de 422 mii lei obiectivului nou de investiții „Actualizare 

SF și schimbare denumire în Construirea unui pod peste Râul Mureș 

destinat prioritar transportului public de călători care să asigure legătura 

între UTA și str. Ștefan cel Mare în vederea închiderii inelului de 

transport în comun”;   

 Se modifică denumirea în Lista de investiții a Municipiului Arad a 

obiectivului „SF- Refacție linie cale de tramvai a rețelei aeriene de 

contact aferent în municipiul Arad” în „SF- Refacție linie cale de tramvai 

și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul I, 

tronsonul II, tronsonul III, tronsonul IV”, și se alocă acestui obiectiv nou 

suma de 100 mii lei; 

 Se suplimentează Lista de investiții cu suma de 480 mii lei, prin 

introducerea unei noi poziții reprezentând „Studiu de oportunitate pentru 

investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători 

(achiziție tramvaie, autobuze electrice și hibrid, reabilitare tramvaie și 

dotare e-ticketing); 

 Se diminuează cu suma de 985 mii lei, prevederile bugetare ale 

obiectivului de investiții „Amenajare trecere la nivel cu liniile de cale 

ferată pe strada Câmpul Liniștii”; 

 Se suplimentează cu suma de 500 mii lei Lista de investiții prin 

includerea unui nou obiectiv de investiții „Studiu de trafic-Municipiul 

Arad”; 

 

9) Se modifică bugetul autofinanțatelor la unitãtile de învãtãmânt, dupã cum urmeazã: 

 La Liceul Național de Informatică se majorează  cu suma de 9 mii lei 

veniturile proprii reprezentând taxe și alte venituri în învățământ și corespunzător 

cheltuielile - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii; 

 La Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob” Arad 

se majorează cu suma de 20 mii lei veniturile proprii-alte venituri și cu aceeași sumă se 

majorează și reparațiile curente; 



 

10) La Filarmonica de Stat Arad, se modifică bugetul de venituri proprii prin majorarea cu 

suma de 400 mii lei  a veniturilor reprezentând subvenții pentru instituțiile publice și 

corespunzător se majorează și cheltuielile de capital cu obiectivul:  “DALI privind 

amplasarea unui instrumentului muzical-orgă în sala de concerte a Palatului Cultural 

Arad (Filarmonica de Stat Arad)”, conform Notei de Fundamentare 

nr.35183/24.05.2017; 

 

 

 

 

11) În cadrul bugetele fondurilor nerambursabile, se propun următoarele modificări: 

 Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări “Caius Iacob” derulează 

în perioada 2017-2018 un nou proiect Erasmus II în baza contractului de 

finanțare RO01-KA102-023467, ca urmare se suplimentează cu suma de 

519 mii lei  venituri și cheltuielile fondurilor nerambursabile, cf. adresei 

nr. 794/24.05.2017  a Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări 

“Caius Iacob”; 

 

12)   Se introduc în Bugetul General de venituri si cheltuieli adoptat pe anul 2017, influentele 

aprobate prin HCLM nr.____/______2017 privind modificarea repartizării excedentului bugetar. 

            

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                                  Olimpia Stoica 
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