
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 243      

 din 10 iulie 2017 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2017 

 

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

exprimată în Expunerea de motive nr. 44839/ 05 iulie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 44840/05 iulie 2017 al Serviciului Buget – Direcția 

Economică,  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 219/27.06.2017 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017, 

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene nr. 3423/23.06.2017, privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea 

lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică, 

  Luând în considerare notele de fundamentare nr. 44810/05.07.2017, nr. 

44639/05.07.2017, nr. 44561/05.07.2017  ale Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile, 

     Analizând Nota de fundamentare nr. 44256/04.07.2017 a Biroului Întreținere și Reparații 

Imobile, 

       Ținând cont Nota de fundamentare nr. 43915/03.07.2017 a Serviciului Baze Sportive, 

Având în vedere Referatul nr. 44557/05.07.2017 al Serviciului Evidență Domeniul 

Public,  

Luând în considerare Referatul nr. 42872/27.06.2017 al Biroului Datorie Publică, 

Salarizare, 

Având în vedere Referatul nr. 43556/30.06.2017 al Serviciului Contracte – Direcția 

Venituri, 

Conform analizei solicitărilor din Nota de fundamentare nr. 40490/19.06.2017 a 

Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, 

Luând în considerare Referatele nr. 44199/04.07.2017 și nr. 44630/05.07.2017 ale 

Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Analizând Referatul nr. 43674/30.06.2017 al Poliției Locale Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 37977/07.06.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 42497/27.06.2017 a Grădiniței PP nr.11 Arad, 

Având în vedere Adresa nr.40967/20.06.2017 a Grădiniței PP „Grădinița Prieteniei” 

Arad; 

Analizând Adresa nr.39927/15.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 41637/22.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” 

Arad, 

Analizând Adresa nr. 42788/28.06.2017 a Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 40358/16.06.2017 a Liceului Național de Informatică Arad, 



Luând în considerare Adresa nr. 40254/16.06.2017 a Colegiului Național „Vasile Goldiș” 

Arad,   

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

Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 1 consilier nu a participat la vot (21 

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, alin. (9), 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, 

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

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

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

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

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aprobată în anul 2017, enumerate în Anexa 3, 

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local.  

Art.5: Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

enumerate la art.4. 

           Art.6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad 

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

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

interesați. 
                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Anca-Patricia STOENESCU Contrasemnează pentru legalitate 

   p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
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R O M Â N I A                                                                          Avizat             

JUDEŢUL ARAD                       P R O I E C T                        S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                             Nr.  229  din 05.07.2017                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. 44839/ 05 iulie 2017; 

Analizând Raportul de specialitate nr. 44840/05 iulie 2017 al Serviciului Buget – Direcția 

Economică;  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 219/27.06.2017 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017; 

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene nr. 3423/23.06.2017, privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea 

lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică, 

  Luând în considerare Notele de fundamentare nr.44810/05.07.2017, nr.44639/05.07.2017, 

nr.44561/05.07.2017  ale Serviciului Investiții, dezvoltare imobile; 

     Analizând Nota de fundamentare nr. 44256/04.07.2017 a Biroului Întreținere și Reparații 

Imobile; 

       Ținând cont Nota de fundamentare nr.43915/03.07.2017 a Serviciului Baze Sportive; 

Având în vedere Referatul nr. 44557/05.07.2017 al Serviciului Evidență Domeniu Public;  

Luând în considerare Referatul nr.42872/27.06.2017 al Biroului Datorie publică, 

Salarizare; 

Având în vedere Referatul nr.43556/30.06.2017 al Serviciului Contracte –Direcția Venituri; 

Conform analizei solicitărilor din Nota de fundamentare nr.40490/19.06.2017 a 

Serviciului Întreținere și Reparații căi de comunicații terestre; 

Luând în considerare Referatele nr.44199/04.07.2017 și nr.44630/05.07.2017 ale 

Centrului Municipal de Cultură Arad; 

Analizând Referatul nr.43674/30.06.2017 al Poliției Locale Arad; 

Având în vedere Adresa nr.37977/07.06.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad; 

Luând în considerare Adresa nr.42497/27.06.2017 a Grădiniței PP nr.11 Arad; 

Având în vedere Adresa nr.40967/20.06.2017 a Grădiniței PP „Grădinița Prieteniei” 

Arad; 

Analizând Adresa nr.39927/15.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad; 

Luând în considerare Adresa nr.41637/22.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” 

Arad; 

Analizând Adresa nr.42788/28.06.2017 a Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad; 

Având în vedere Adresa nr.40358/16.06.2017 a Liceului Național de Informatică Arad; 

Luând în considerare Adresa nr.40254/16.06.2017 a Colegiului Național „Vasile Goldiș” 

Arad   

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

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 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, 

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

 

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

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 

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

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aprobată în anul 2017, enumerate în Anexa 3, 

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 

  

Art.5:  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

enumerate la art.4. 

 

           Art.6:      Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad 

prin serviciile de specialitate și se va comunica Direcţiei 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.44839/ 05 iulie 2017 

 

 
 

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

 
 
Având în vedere: 

 
 

- Modificarea repartizării excedentului bugetar; 
- Alocarea unor sume în cadrul Programului Național „Termoficare 

2006-2020 căldură și confort” în vederea modernizării rețelei termice 
aferente punctului termic PT 2 Miron Costin; 

- Necesitatea modificării Listei programului de investiții aprobată pentru 
anul 2017; 

- Nevoia de a asigura finanțare pentru cheltuieli în domeniul educației și 
sănătății; 

 

 

 

P R O P U N: 

 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si 

cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, cu influenţele 

cuprinse în documentele anexate şi în anexele la proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 
 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 44840/05.07.2017 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 
 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr. 219/27.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.           /05 iulie 2017; 

 Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor 
europene nr. 3423/23.06.2017; 

 Notele de fundamentare nr.44810/05.07.2017,nr.44639/05.07.2017, 
nr.44561/05.07.2017 ale Serviciului Investiții, dezvoltare imobile; 

 Nota de fundamentare nr. 44256/04.07.2017 a Biroului Întreținere și Reparații 
Imobile; 

 Nota de fundamentare nr.43915/03.07.2017 a Serviciului Baze Sportive; 

 Referatul nr. 44557/05.07.2017 al Serviciului Evidență Domeniu Public;  

 Referatul nr.42872/27.06.2017 al Biroului Datorie publică, Salarizare; 

 Referatul nr.43556/30.06.2017 al Serviciului Contracte –Direcția Venituri; 

 Nota de fundamentare nr.40490/19.06.2017 a Serviciului Întreținere și Reparații 
căi de comunicații terestre; 

 Referatele nr.44199/04.07.2017 și nr.44630/05.07.2017 ale Centrului Municipal 
de Cultură Arad; 

 Referatul nr.43674/30.06.2017 al Poliției Locale Arad; 

 Adresa nr.37977/07.06.2017 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad; 

 Adresa nr.42497/27.06.2017 a Grădiniței PP nr.11 Arad; 

 Adresa nr.40967/20.06.2017 a Grădiniței PP „Grădinița Prieteniei” Arad; 

 Adresa nr.39927/15.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad; 

 Adresa nr.41637/22.06.2017 a Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad; 

 Adresa nr.42788/28.06.2017 a Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 
Arad; 

 Adresa nr.40358/16.06.2017 a Liceului Național de Informatică Arad; 

 Adresa nr.40254/16.06.2017 a Colegiului Național „Vasile Goldiș” 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 țe: 

 
 

1) La capitolul 54.02  se propun următoarele influențe: 

 Se diminuează cu suma de 7.180 mii lei Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția autorităților locale, cu suma de 2.050 mii lei 
obiectivul de investiții Construcții noi Unitatea Militară zona Gai și 
instalații apă, canalizare, gaz, termice și sanitare și cu 2.171 mii lei 
obiectivul de investiții Reabilitare clădiri Unitatea militară zona Gai; 



 Se suplimentează cu suma de 40 mii lei și se introduce o poziție 
nouă în Lista programului de investiții cu denumirea Dali- Reabilitare 
clădire spații comerciale str. Ioan Rusu Șirianu; 

 Se alocă suma de 1.100 mii lei pentru Achiziție teren cu clădire str. 
Pădurii nr.2-4, CF 302872, conform solicitării formulate de Serviciul 
Evidență Domeniu Public; 
 

2) La capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională: 

 Se suplimentează cu suma de 2.180 mii lei cheltuielile de personal 
pentru Poliția Locală Arad iar astfel se întregesc cheltuielile 
diminuate prin HCLM 219/27.06.2017; 

 Se suplimentează cu suma de 394 mii lei cheltuielile materiale 
pentru Poliția Locală Arad în vederea: achitării cheltuielilor și 
reparațiilor curente pentru noul sediu, achiziția de mobilier, 
carburant, tehnică de calcul și monitorizarea depozitării deșeurilor; 

 Se suplimentează cu 250 mii lei  obiectivul de investiții “SF – 
Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea 
de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare 
inclus”;  
 

3) La capitolul 65 02 Învățământ  se propun următoarele influențe: 

 Se diminuează cu suma de 1 mii lei obiectivul „Actualizare SF –
Construire Grădiniță cu program prelungit în zona Billa-Micalaca 
Arad- PP2”;  

 Se diminuează cu 1 mii lei  obiectivul „Sală de sport tip I- Școala 
Gimnazială „Aron Cotruș” Arad”; 

 Se suplimentează cu suma de 20 mii lei obiectivul „DALI – 
reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială „Aurel 
Vlaicu” Arad”; 

 Se suplimentează cu suma de 45 mii lei obiectivul < Adaptare la 
teren a documentației „Sală de sport tip I” pentru Colegiul Național 
„Vasile Goldiș” Arad>; 

 Se suplimentează cu suma de 280 mii lei reparațiile curente pentru 
următoarele unități de învățământ: Grădinița PP 11 (40 mii lei), PP 
„Grădinița Prieteniei”(50 mii lei), Școala gimnazială „Adam Nicolae” 
(60 mii lei), Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad (50 mii 
lei), Liceul Național de Informatică (80 mii lei); 

 Se suplimentează cu suma de 135 mii lei cheltuielile cu bunurile și 
serviciile pentru următoarele unități de învățământ preuniversitar de 
stat: Școala Gimnazială „Aron Cotruș”(100 mii lei), Colegiul 
Tehnologic de Industrie Alimentară Arad (15 mii lei), Liceul Național 
de Informatică (20 mii lei); 

  Se modifică prevederile Liste de Dotări la Colegiul Național „Vasile 
Goldiș” Arad, cu încadrarea în valoarea aprobată de 85 mii lei, 
conform solicitării unității de învățământ nr.40254/16.06.2017; 
 

4) Se suplimentează cu suma de 200 mii lei prevederile capitolului 66.02 „Sanatate„ 
transferurile pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, conform solicitării 
acestuia  nr.37977/07.06.2017, în vederea realizării reparațiilor necesare impuse 
de normele igienico-sanitare. Se introduce în Lista programului de investiții  
aprobată pentru anul 2017, suma de 50 mii lei, pentru obiectivul „DALI- 
Reabilitarea și dotarea secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”. Se diminuează cu 166 mii lei 
subvențiile de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile 



de sănătate publică, iar corespunzător se diminuează și cheltuielile de personal 
pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
 
 

5) În cadrul capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie:  

 Se diminuează cu suma de 35 mii lei cheltuielile cu bunurile și 
serviciile reprezentând „Transport pod de pontoane la depozit” și se 
majorează cu aceeași sumă obiectivul „SF- Pasarelă pietonală la 
Insula Mureș”; 

 Se suplimentează cu suma de 400 mii lei obiectivul ”Reabilitare 
învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de 
Stat Arad”; 

 Se diminuează cu suma de 15 mii lei obiectivul „SF – Gazon și 
instalație de irigat spații verzi  în Municipiul Arad”; 

 Se suplimentează cu suma de 1 mii lei obiectivul „SF- Amenajare 
grup sanitar și reabilitare fântână în parcul Sfânta Maria din 
Municipiul Arad”; 

 Se suplimentează cu suma de 10 mii lei prevederile obiectivului 
„Actualizare SF – Amenajarea și punerea în valoare a malurilor 
Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul 
Decebal”; 

 Se introduce o poziție nouă în Lista programului de investiții pentru 
anul 2017, prin suplimentare cu suma de 25 mii lei a obiectivului 
„SF – Amenajare parc și zonă de picnic mal drept râul Mureș în aval 
de Podul rutier Micalaca”; 

 Se introduce o poziție nouă în Lista programului de investiții pentru 
anul 2017, prin suplimentare cu suma de 150 mii lei a Listei de 
investiții pe anul 2017 cu obiectivul „SF- Amenajare zonă dig-mal 
râul Mureș mal drept între Podul Traian și Pod Autostradă”; 

 Se suplimentează cu 59 mii lei  Lista de investiții la obiectivul 
“Capelă Cimitir Pomenirea”; 

 Se diminuează cu 1 mii lei Lista de investiții pentru obiectivul „SF – 
Amenajare Piață de lemne str. Poetului, Arad”; 

 Se diminuează cu suma de 1.846 mii lei Lista de investiții pe anul 
2017 la obiectivul “Complex sportiv zona Câmpul Liniștii” și cu 154 
mii lei  la obiectivul „Achiziție și montaj gazon natural Baza Sportivă 
Motorul” și se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei  pentru 
obiectivul „Achiziție și montaj gazon artificial(sintetic) pentru baza 
sportivă Motorul”; 

 Se modifică prevederile Listei de dotări pe anul 2017 aprobată 
pentru Filarmonica de Stat Arad, cu încadrarea în valoarea de 1.561 
mii lei. 

 La Centrul Municipal de Cultură Arad se suplimentează cu suma de 5.500 mii 
lei prevederile bugetare la transferuri pentru sport și cu 540 mii lei se majorează Lista 
de dotări aprobată pentru anul 2017, în vederea achiziționării unui ecran de proiecție și 
a unui videoproiector de exterior. Se diminuează cu suma de 300 mii lei Acțiunile 
culturale: Sărbătoarea vecinilor, Săptămâna Pământului, Zilele Administrației, Ziua 
Familiei, 1 Iunie-manifestări de sărbătorire a Zilei copilului, Târgul educației, Festival al 
științelor umaniste, Festivalul internațional de literatură, Festivalul internațional de 
teatru-circ Fantastico, Cupa Aradului la ciclism și se suplimentează cu aceeași sumă 
acțiunea „Zilele Aradului”. Se majorează cu suma de 130 mii lei fondurile alocate 
pentru susținerea cultelor religioase la “Parohia Ortodoxă Șega II- Biserica Martirilor” în 
vederea realizării lucrărilor necesare izolării Adăpostului ALA.  
 



6) La Capitolul 70 02  Locuințe, servicii de dezvoltare, se introduce în Lista 
programului de investiții pentru anul 2017 un nou obiectiv „Achiziție și montaj 
marcaje, plăcuțe tactile și sisteme audio pentru accesibilizarea instituțiilor publice 
din subordinea Consiliului Local”  prin alocarea sumei de 75 mii lei și se 
suplimentează cu suma de 105 mii lei bunurile și serviciile pentru achitareai cotei 
ce revine Municipiului Arad către Agenția Națională pentru locuințe ; 
 
 

7) În cadrul capitolul 74 02 Protecția mediului : 
 

 Se suplimentează cu suma de 3 mii lei Lista de investiții pentru anul 
2017 la obiectivul „PUZ- Amenajare depozit pentru deșeuri inerte- 
zona Fântânele”; 
 

 
8) La capitolul 81 02 Combustibili și energie: 

 Se diminuează cu suma de 110 mii lei  prevederile bugetare ale 
obiectivului de investiții „Modernizare rețele termice aferente PT 32 
Alfa” și se suplimentează cu 6 mii lei „Modernizare rețele termice 
aferente PT 2 Miron Costin”; 

 Se diminuează cu suma de 5.234 mii lei prevederile bugetare 
aprobate în anul 2017 pentru proiectul „Program de cooperare 
elvetiano-român privind reducerea disparităților economice și 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”; 

 Se diminuează cu 70 mii lei sumele alocate pentru obiectivul de 
investiții „Actualizare DALI- Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe”; 

 Se suplimentează cu suma de 20 mii lei prevederile bugetare 
obiectivul de investiții „DALI- Modernizarea rețele termice aferente 
punctelor termice PT5 Grădiște, PT 2 Lac, Pt Pasaj și PT 6V”; 
 

9) În cadrul capitolului 84 02 Transporturi  se suplimentează cu suma de 5.000 mii lei 
reparațiile curente la străzi iar cu suma de 60 mii lei se suplimentează Lista de 
investiții la obiectivul de investiții „DALI- Reconfigurare și modernizare Bulevardul 
Revoluției”.  

10)      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 
 
 

     Avizat Juridic 
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