
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 308 

din 17 august 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. 53567/11 august 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 53569/11 august 2017 al Serviciului Buget – 

Direcția Economică, 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 273/28.07.2017 

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

Luând în considerare Adresa nr. 51746/04.08.2017 din partea Inspectoratului Școlar 

Județean Arad, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 53377/11.08.2017, 53194/10.08.2017, nr. 

53189/10.08.2017, 53192/10.08.2017 și referatul nr. 53974/17.08.2017 ale Serviciului 

Investiții, Dezvoltare Imobile, 

Ținând seamă de Nota de fundamentare nr. 53422/11.08.2017 a Serviciului Edilitar, 

Luând în considerare Referatul nr. 52730/09.08.2017 al UIP BERD III- Transport urban 

în Municipiul Arad Faza III- Reabilitare Depou, 

Analizând Adresa nr. 52381/08.08.2017 a Direcției Venituri –Biroul e-Taxe, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 52771/09.08.2017 a Serviciului Baze 

Sportive, 

Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 53364/11.08.2017 a Biroului Reparații Imobile, 

Luând în considerare Referatul nr. 45441/07.07.2017 a Unității de Implementare a 

Proiectului “Servicii Municipale –partea II”, 

Analizând Adresa nr. 53408/11.08.2017 a  Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 51212/02.08.2017 din partea Companiei de Transport 

Public Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 53361/11.08.2017 a Colegiului „Csiki Gergely” Arad, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 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, 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 influenţele 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, 

enumerate în anexa 2, care 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 și se va comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului- 

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

interesați. 

Art. 6 : (1) Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Venituri, la data de 30 iunie 

2017, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 iunie 

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

  (3) Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Venituri, la data de 30 

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

  (4) Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 

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

  (5) Se aprobă Contul de execuției a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, 

la data de 30 iunie 2017, conform anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (6) Se aprobă Contul de execuție a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, 

la data de 30 iunie 2017, conform anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 iunie 2017, conform anexei 9, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (8) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 iunie 2017, conform anexei 10, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M. 
1 ex. Serviciul Investiții 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 17.08.2017                                                                                                                                                                   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.  296 din 11.08.2017                  Lilioara Stepanescu                                                                                                   

CONSILIUL L0CAL 

 

H O T Ă R Â R E A Nr.______ 

din __________________ 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. 53567/11 august 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 53569/11 august 2017 al Serviciului Buget – 

Direcția Economică, 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 273/28.07.2017 

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

Luând în considerare Adresa nr. 51746/04.08.2017 din partea Inspectoratului Școlar 

Județean Arad, 

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 53377/11.08.2017, 53194/10.08.2017, nr. 

53189/10.08.2017, 53192/10.08.2017 și referatul nr. 53974/17.08.2017 ale Serviciului 

Investiții, Dezvoltare Imobile, 

Ținând seamă de Nota de fundamentare nr. 53422/11.08.2017 a Serviciului Edilitar, 

Luând în considerare Referatul nr. 52730/09.08.2017 al UIP BERD III- Transport urban 

în Municipiul Arad Faza III- Reabilitare Depou, 

Analizând Adresa nr. 52381/08.08.2017 a Direcției Venituri –Biroul e-Taxe, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 52771/09.08.2017 a Serviciului Baze 

Sportive, 

Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 53364/11.08.2017 a Biroului Reparații Imobile, 

Luând în considerare Referatul nr. 45441/07.07.2017 a Unității de Implementare a 

Proiectului “Servicii Municipale –partea II”, 

Analizând Adresa nr. 53408/11.08.2017 a  Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 51212/02.08.2017 din partea Companiei de Transport 

Public Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 53361/11.08.2017 a Colegiului „Csiki Gergely” Arad, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și 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) 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 influenţele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, 

conform 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 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 și se va comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului- 

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

interesați. 

Art.6 : (1) Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Venituri, la data de 30 iunie 

2017, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (2) Se aprobă Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 iunie 

2017, conform Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (3) Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Venituri, la data de 30 

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

  (4) Se aprobă Contul de execuție a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 

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

  (5) Se aprobă Contul de execuției a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, 

la data de 30 iunie 2017, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (6) Se aprobă Contul de execuție a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, 

la data de 30 iunie 2017, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 30 iunie 2017, conform anexei 9, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  (8) Se aprobă Contul de execuției al activităților și instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 iunie 2017, conform Anexei 10, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     S E C R E T A R 
           

 

 

 

 

Serviciul Buget 

Red./Dact. O.S./O.S. 
Cod PMA – S1 – 01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr.  53567/11 august 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 investiții aprobată pentru 
anul 2017; 

- Nevoia de a asigura finanțare pentru cheltuieli în domeniul educației, 
culturii, sportului și protecției mediului; 

 

 

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 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECTIA ECONOMICĂ 
Serviciul Buget 
Nr.  53569/11.08.2017 

 
 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 
 
 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr. 273/28.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 53567/11 august 2017; 

 Adresa nr.51746/04.08.2017 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad; 

 Notele de fundamentare nr. 53377/11.08.2017, 53194/10.08.2017, 
nr.53189/10.08.2017 și 53192/10.08.2017 ale Serviciului Investiții, Dezvoltare Imobile;  

 Nota de fundamentare nr.53422/11.08.2017 a Serviciului Edilitar; 

 Referatul nr.52730/09.08.2017 al UIP BERD III- Transport urban în Municipiul 
Arad Faza III- Reabilitare Depou; 

 Adresa nr.52381/08.08.2017 a Direcției Venituri –Biroul e-Taxe; 

 Nota de fundamentare nr.52771/09.08.2017 a Serviciului Baze Sportive; 

 Nota de fundamentare nr.53364/11.08.2017 a Biroului Reparații Imobile; 

 Referatul nr.45441/07.07.2017 a Unității de Implementare a Proiectului “Servicii 
Municipale –partea II”; 

 Adresa nr. 53408/11.08.2017 a  Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr.51212/02.08.2017 din partea Companiei de Transport Public Arad; 

 Adresa nr.53361/11.08.2017 a Colegiului „Csiki Gergely” 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) Se majorează cu suma de 63 mii lei veniturile din dividende de la societățile și 

companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat; 
 
2) Se diminuează fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale cu suma de 14 

mii lei; 
 
3) Se diminuează cu  706 mii lei  sumele aferente creditelor externe; 
 
4) La capitolul 51.02 : 

 Se diminuează cu suma de 30 mii lei prevederile aprobate în 
Lista programului de investiții pe anul 2017, pentru obiectivul 
„DALI - Refuncționalizare apartament nr.27B, B-dul Revoluției 
nr.82, ca și Centru de informare, comunicare și promovare”; 

 Se diminuează cu suma de 10 mii lei prevederile aprobate în 
Lista programului de investiții pe anul 2017, pentru obiectivul 



“Servicii de actualizare a Strategiei de dezvoltare a 
municipiului Arad 2007-2013/2014-2020”; 

 Se propune schimbarea denumirii în cadrul Listei de dotări 
aprobate pentru anul 2017 la Direcția Venituri, din „Laptop” în 
„Notebook cu utilitar Office”, valoarea nefiind modificată, 
conform solicitării nr.52381/08.08.2017; 

 
 

5) La capitolul 61.02 Ordine publică și apărare națională : 
 Se diminuează cu suma de 759 mii lei prevederile bugetare 

aprobate pentru ordonatorul de credite Poliția Locala Arad în 
anul 2017, iar cu aceeași sumă vor fi majorate creditele 
bugetare ale Municipiului Arad; 
 

6) În cadrul capitolului 65 02 „Învățâmânt” se propun următoarele: 

 redistribuirea între unitățile de învățământ a sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru plata salariilor, sporurilor, 
indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani și contribuțiile 
aferente acestora, conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre, în 
baza adresei Inspectoratului Școlar Județean Arad 
nr.51746/04.08.2017; 

 Se majorează cu suma de 25 mii lei cheltuielile curente la Școala 
Gimnazială “Ilarion Felea”, în vederea achiziționării obiectelor de 
inventar;  

 Se suplimentează cu suma de 62 mii lei transferurile între unități ale 
administrației publice pentru Colegiul „Csiki Gergely” Arad; 
 

7) La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, se propune:  

 la subcapitolul “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei” 
se majorează cu suma de 80 mii lei cheltuielile pentru următoarele 
Acțiuni cultural-sportive: Cupa Europeană de Judo, juniori (10 mii 
lei), Festivalul Internațional de Teatru tânăr francofon Amifram (50 
mii lei), Dialogul celor două viori (20 mii lei) și se diminuează cu 
aceeași sumă alte transferuri curente (70 mii lei) și Voci în cetate, 
ed. a- III-a (10 mii lei), așa cum este solicitat prin adresa Centrului 
Municipal de Cultură Arad nr.53408/11.08.2017; 

 se majorează cu suma de 500 mii lei, Lista Programul de investiții 
aprobată pentru anul 2017, prin introducerea unui nou obiectiv de 
investiții „Amenajare Piața de Lemne str. Poetului, Arad”; 

 se suplimentează cu suma de 100 mii lei, cheltuielile cu bunuri și 
servicii la bazele sportive și de agrement, în vederea achiziționării 
de piatră fărâmițată și concasată, amestec de nisip și pietriș, etc. 

 se majorează cu suma de 25 mii lei, transferurile de capital pentru 
SC Gospodărirea Comunală Arad SA, în vederea realizării 
documentației „DALI - Reabilitare împrejmuire la Cimitirul 
Eternitatea”;  

 
8) În cadrul capitolului 70 02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se propun 

următoarele: 

  diminuarea cu suma de 459 mii lei a prevederilor bugetare 
aprobate în cadrul Listei programului de investiții pentru obiectivele: 
„Bloc de locuințe sociale pe structură metalică str, Tarafului FN” 
(429 mii lei) și „SF – Construire și amenajare toalete publice în 
Municipiul Arad” (30 mii lei); 



 
9) La capitolul 74 02 Protecția mediului se propun următoarele: 

  suplimentarea Listei de investiții cu suma de 100 mii lei prin 
includerea unui nou obiectiv de investiții „Servicii de revizuire a 
harților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea 
zgomotului ambiant în municipiul Arad”; 

 modificarea Listei programului de investiții prin transferul creditelor 
bugetare aprobate pentru anul 2017 la obiectivul „Reabilitarea 
zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din 
municipiul Arad, inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent”, în 
valoare de 8 mii lei, de la litera C – Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli la litera A - Lucrări în continuare; 
 

10) În cadrul capitolului 84 02 Transporturi se propun următoarele 

  diminuarea cu suma de 110 mii lei a prevederilor bugetare 
aprobate în cadrul Listei programului de investiții pentru obiectivul 
„Achiziție teren zona Micalaca Piața Soarelui”, identificată în CF 
311181;  

 Suplimentarea cu suma de 500 mii lei a subvenției pentru 
transportul public în comun și diminuarea cu aceeași sumă a 
Transferurilor de capital pentru Compania de Transport Public Local 
Arad;  

 Se suplimentează cu suma de 10 mii lei Lista programului de 
investiții aprobată în anul 2017 și se introduce un nou obiectiv de 
investiții „DALI- Demolare Construcții amplasate în Piața Solară”; 

 Suplimentarea creditelor de angajament  cu suma de 3346 mii lei 
pentru obiectivul de investiții „Amenajare legătură rutieră între strada 
Cometei și centura Arad”; 

 Defalcarea pe Listă de dotări a sumelor aprobate pentru obiectivul 
“Modernizarea infrastructurii depoului principal de tramvaie UTA”; 

 Diminuarea cu suma de 136 mii lei a prevederilor Listei de 
programului de investiții pentru obiectivul “Transport urban în 
municipiul Arad- etapa a III a: Reabilitare depou”; 
 

 
11) În cadrul bugetului de Venituri proprii - internat cantină, se propune suplimentarea 

veniturilor și a cheltuielilor, cu suma de 62 mii lei - subvenții din bugetul local 
pentru completarea veniturilor proprii, la Colegiul “Csiki Gergely” Arad, în vederea 
asigurării fondurilor necesare reparațiilor curente pentru această unitate de 
învățământ. 

 
 

      

   DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 
                  Claudia Grozavu                                         Olimpia Stoica 
 
 

 

 

      Avizat Juridic 
 

 

 

 

Directia Economică 

Red./Dact.OS/OS 

 


