
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 202 

din 14 iunie 2017 

privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2017 
 

 

 

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

în expunerea de motive nr. 38.929/10 iunie 2017, 

Analizând raportul de specialitate nr. 38.930/10.06.2017 al Serviciului Buget – Direcția 

Economică,  

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

adoptarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

În baza Notelor de fundamentare nr. 38.895/10.06.2017 și nr. 38.897/10.06.2017 ale 

Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile şi a Notei de fundamentare nr. 36.599/30.05.2107 a 

Biroului Întreținere și Reparații Imobile, 

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 38.914/10.05.2017 a Unității de 

implementare a proiectului “Servicii Municipale – partea II” şi Adresa nr. 37.133/31.05.2017 a 

Colegiului „Csiki Gergely”, 

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

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu 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 22 de voturi pentru și un consilier nu participă la vot (23 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, 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 și în bugetul 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul și structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii. 



Art. 4: Preşedintele de şedință va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

menționate la articolul 3. 

Art. 5: 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, precRum și tuturor celor interesați. 

               

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 ex. Serviciului Buget – Direcția Economică,  

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţă CLMA 14.06.2017   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                              Cod PMA -S1-02 

 

 



























































































































































































































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

JUDEŢUL ARAD                     Nr. 199 din 10.06.2017 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 iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată 

în Expunerea de motive nr. 38.929/10 iunie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 38.930/10.06.2017 al Serviciului Buget – Direcția 

Economică,  

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

adoptarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

În baza Notelor de fundamentare nr. 38.895/10.06.2017 și nr. 38.897/10.06.2017 ale 

Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile şi a Notei de fundamentare nr. 36.599/30.05.2107 a 

Biroului Întreținere și Reparații Imobile, 

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 38.914/10.05.2017 a Unității de 

implementare a proiectului “Servicii Municipale – partea II” şi Adresa nr. 37.133/31.05.2017 a 

Colegiului „ Csiki Gergely, 

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

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu 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. 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 si în bugetul 

instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul și structura bugetului local si bugetului instituțiilor publice și  activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii. 

Art. 4: Preşedintele de şedință va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor menționate la 

articolul 3. 

Art. 5:  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, preum și tuturor celor interesați. 

               

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              S E C R E T A R 

            
Cod PMA – S1 - 01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.38929/10 iunie 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

 

- Necesitatea operării unor modificări în Lista Programului de investiții aprobată 

pentru anul 2017; 

- Aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru realizarea de investiții; 

- Necesitatea rectificării bugetului activitătilor autofinanțate la Colegiul C. Gergely 

Arad; 

 

P R O P U N: 

 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2017, cu influențele cuprinse în referatele serviciilor de specialitate și în anexe la proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 

  



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICĂ 

Serviciul Buget 

Nr.38930/10.06.2017 
 

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; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.38929/10.06.2017; 

 Notele de fundamentare nr.38895/10.06.2017 și nr.38897/10.06.2017, ale Serviciului 

Investiții, dezvoltare imobile; 

 Nota de fundamentare nr.36599/30.05.2107 a Biroului Întreținere și Reparații Imobile; 

 Nota de fundamentare nr.38914/10.06.2017 a Unității de implementare a proiectului Servicii 

Municipale – partea II; 

 Adresa nr. 37133/31.05.2017 a Colegiului „ Csiki Gergely”; 

 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 țe: 
 

1) La capitolul 67.02 Cultură, recreere si religie: 

 Se suplimentează cu suma  de 110 mii lei obiectivul “Achiziție tabelă 

electronică pentru afișaj la Baza sportivă Motorul” și cu 60 mii lei „Achiziția de echipamente 

mobile de irigat (6 bucăți)” și se diminuează cu suma de 170 mii lei prevederile bugetare aprobate 

obiectivului de investitii „Mărirea capacitătii peluzelor Stadionului UTA – modificări si 

completări”; 

 Se modifică denumirea obiectivului  de investiții „Achiziție și montaj gazon 

sintetic Baza sportivă Motorul” în „Achiziție și montaj gazon natural Baza sportivă Motorul” ;  

 Se modifică denumirea contractului de servicii din “Transport și montaj pod 

de pontoane” în “Transport pod de pontoane la depozit”; 

 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 în completarea veniturilor proprii la Filarmonica de Stat Arad, pentru 

realizarea obiectivului de investitii “Amplasare instrument muzical – orgă în sala de concert a 

Palatului Cultural Arad (Filarmonica de Stat Arad)”, cf. Notei de fundamentare 

nr.38895/10.06.2017 din partea Serviciului Investitii, Dezvoltare Imobile. 
 

2) La Colegiul Csiki Gergely se majorează  cu suma de 2 mii lei veniturile proprii 

reprezentând taxe și alte venituri în învățământ și corespunzător cheltuielile cu bunuri si servicii. 
        

                 DIRECTOR EXECUTIV,                           SEF SERVICIU, 

                               Claudia Grozavu                                          Olimpia Stoica 
Directia Economică 

Red./Dact.OS/OS                                                                                                                                                 

 


