
 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 273 

din 28 iulie 2017 

 

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 

2017 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de 

motive nr.  48863/24.07.2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 48864/24.07.2017 al Serviciului Buget – Direcţia 

Economică, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 243/2017 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 48790/24.07.2017 a Serviciului Investiţii, 

Dezvoltare Imobile, 

Luând în considerare referatul nr. 45312/07.07.2107 al Direcţiei Economice - Biroul 

Datorie Publică, Salarizare, 

Analizând execuţia preliminată la data de 31 iulie 2017 şi adresa nr. 4725/21.07.2017, 

înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 48502/21.07.2017 a Poliţiei Locale Arad, 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48706/24.07.2017 a Direcţiei Tehnice - 

Serviciului Edilitar, Mediu, 

Luând în considerare referatul nr. 14042/17.07.2017, înregistrat la Primăria Municipiului 

Arad cu nr. 47481/18.07.2017 al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, 

Având în vedere adresa nr. 1377/11.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 

cu nr. 46361/12.07.2017 a Şcolii Gimnaziale "Aurel Vlaicu Arad", 

Ţinând cont  de adresa nr. 1404/06.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 

cu nr. 45230/07.07.2017 a Colegiului de Arte "Sabin Drăgoi" Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

Adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 6 abțineri, 1 consilier nu a participat la vot (20 

prezenţi din totalul de 22),  

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

alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

     

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

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



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

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

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 

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

de la articolul 2. 

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

prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - 

Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor 

interesaţi prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. 

           

 

     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează 

  p.SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact. GLB/GLB Verif. C.M. 

1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.07.2017                                                                                                                                           Cod PMA -S1-02   

 

 







































































































































































































































































































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. 253 din 24.07.2017                  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 iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă; 

exprimată în Expunerea de motive nr.  48863/24 iulie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 48864/24 iulie 2017 al Serviciului Buget – Direcţia 

Economică, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 243/2017 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48790/24.07.2017 a Serviciului Investiţii, 

Dezvoltare Imobile, 

Luând în considerare referatul nr. 45312/07.07.2107 al Direcţiei Economice - Biroul 

Datorie Publică, Salarizare, 

Analizând execuţia preliminată la data de 31 iulie 2017 şi Adresa nr. 48502/21.07.2017 a 

Poliţiei Locale Arad, 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48706/24.07.2017 a Direcţiei Tehnice-

Serviciului Edilitar mediu, 

Luând în considerare referatul nr. 47481/18.07.2017 al Direcţiei de Dezvoltare şi 

Asistenţă Comunitară Arad, 

Având în vedere adresa nr. 46361/12.07.2017 a Şcolii Gimnaziale Aurel Vlaicu Arad, 

Ţinând cont  de adresa nr. 45230/07.07.2017 a Colegiului de Arte Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

  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) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
     

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

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

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

conform Anexei 2, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 

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

de la articolul 2. 

           Art. 5:      Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului 

Arad prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului 

- Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor 

interesaţi. 
               

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     S E C R E T A R 
          Cod PMA – S1 - 01 

 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 48863/ 24 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 

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

- Nevoia de a asigura finanţare pentru cheltuieli în domeniul apărării 
naţionale educaţiei şi asistenţei sociale; 

 

 

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 anexa la proiectul de 

hotărâre. 

 
 

 
 

P R I M A R, 
Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 48864/24.07.2017 

 
 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 
 

 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr. 243/10.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 48863/24 iulie 2017; 

 Nota de fundamentare nr. 48790/24.07.2017 a Serviciului Investiţii, Dezvoltare 
Imobile;  

 Referatul nr.45312/07.07.2107 al Direcţiei Economice-Biroul datorie publică, 
salarizare; 

 Execuţia preliminată la data de 31 iulie 2017 şi Adresa nr.48502/21.07.2017 a 
Poliţiei Locale Arad; 

 Nota de fundamentare nr.48706/24.07.2017 a Direcţiei Tehnice-Serviciului 
Edilitar mediu; 

 Referatul 47481/18.07.2017 al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 
Arad; 

 Adresa nr.46361/12.07.2017 a Şcolii Gimnaziale Aurel Vlaicu Arad; 

 Adresa nr.45230/07.07.2017 a Colegiului de Arte Arad; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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 ţe: 

 
 

1) Se majorează cu suma de 26 mii lei veniturile din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice şi cu suma de 453 mii lei veniturile din vânzarea unor bunuri 

aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale; 
 
2) Se majorează cu suma de 319 mii lei fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor 

locale; 
 
3) În cadrul capitolului 55 02 “Tranzacţiile privind datoria publică şi împrumuturi”, 

se diminuează cu suma de 45 mii lei dobânzile aferente datoriei publice externe 
directe; 

 
4) La capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională: 

 Se diminuează cu suma de 3.370 mii lei cheltuielile totale 

(de personal, materiale şi de capital) aprobate în anul 2017 
pentru Poliţia Locală Arad, iar cu aceeaşi sumă vor fi 
majorate creditele bugetare ale Municipiului Arad, ca urmare 
a reorganizării aparatului de specialitate al primarului; 



 

 

5) În cadrul capitolului 65 02 „Învăţâmânt” se propun următoarele: 

 Se diminuează cu suma de 1.000 mii lei prevederile Listei de 
investiţii pentru obiectivul „Reabilitare instalaţie termică la Liceul 
Tehnologic Iuliu Moldovan Arad”; 

 Se majorează cu suma de 30 mii lei reparaţiile curente la Şcoala 
Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad; 

 Se modifică în cadrul listei de dotări la Colegiul de Arte „Sabin 
Drăgoi”, cantitatea si preţul pianinei, de la doua bucăţi a câte 8 mii 
lei fiecare la o bucată cu preţul de 16 mii lei; 
 

6) La capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, se propune:  

 la subcapitolul “Întreţinere grădini publice parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement” se majorează cu suma de 130 mii lei 

cheltuielile cu obiectele de inventar, în vederea  achiziţionării a 100 
de bucăţi de staţii de intoxicare a rozătoarelor conform Notei de 
fundamentare  nr.48706/24.07.2017; 

 la paragraful Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice, se 
diminuează cu suma de 500 mii lei Lista programului de investiţii 
pentru obiectivul „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 
etapa I – restaurare şi reabilitare exterioară”; 

 se majorează cu suma de 1.500 mii lei, Lista Programul de investiţii 
aprobată pentru anul 2017, prin introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii „Gazon şi instalaţie de irigat spaţii verzi în Municipiul Arad”; 

 în cadrul Programului de investiţii se modifică denumirea 
obiectivului de investiţii din „SF-Amenajare parc şi zona de picnic 
mal drept râul Mureş în aval de podul rutier Micalaca” în „SF-
Reconversia funcţională şi reutilizarea terenului din zona Micalaca 
(pod zona V) şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea 
timpului liber”, valoarea acestuia rămâne neschimbată; 

 
7) În cadrul capitolului 68 02 Asigurări şi asistenţă socială se propune majorarea cu 5 

mii lei a Listei de dotări în vederea achiziţionării unei centrale termice iar cu 
aceeaşi sumă se diminuează cheltuielile cu obiectele de inventar; 

 
8) Se majorează cu suma de 45 mii lei prevederile bugetare aprobate la 

cap.70.02 Locuinţe servicii şi dezvoltare publică , la titlul rambursări de credit; 
 

      
   DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                         Olimpia Stoica 
 
 
 

      Avizat Juridic 
 
 

Directia Economicã 
Red./Dact.OS/OS                                                                                                                                                 
 


	H O T Ă R Â R E A  nr. 273

