
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 405 

din 31 octombrie 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.  71395/26 octombrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 71396/26 octombrie 2017 al Serviciului Buget – 

Direcţia Economică,  

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 378/2017 privind 

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

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 350/2017, nr. 351/2017 şi nr. 355/2017, 

Având în vedere Adresa nr. 66782/09.10.2017 din partea Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 66690/09.10.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 69887/20.10.2017 din partea Direcţiei de Sănătate 

Publică Arad, 

     Analizând referatul nr. 67484/10.10.2017 al Serviciului Transport Local, Autorizare 

Activităţi Economice, 

       Ţinând cont de referatul nr.69423/19.10.2017 al Serviciului Informare Cetăţeni, 

 Luând în considerare adresa nr.E33720/11.10.2017 a Serviciului de Evidenţă a 

Persoanelor, 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 68725/17.10.2017 a Serviciului Baze Sportive, 

Analizând Nota de fundamentare nr. 71.129/25.10.2017 a Serviciului Investiţii, 

Conform analizei solicitărilor din nota de fundamentare nr.69074/18.10.2017 al 

Serviciului Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre, 

Ţinând cont de referatul nr. 68317/16.10.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, 

Analizând referatele nr. 68311/16.10.2017 şi nr. 68315/16.10.2017 ale Centrului Social 

Cantina Municipală, 

Luând în considerare adresa nr. 68241/13.10.2017 a Centrului Municipal de Cultură 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 66462/06.10.2017 a Grădiniţei PP nr.11 Arad, 

Având în vedere adresa nr. 65653/04.10.2017 a Grădiniţei PP 14 Arad, 

Analizând adresa nr. 66461/06.10.2017 a Grădiniţei PP „Piticot” Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 68694/17.10.2017 a Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” 

Arad, 

Având în vedere adresa nr. 62733/22.09.2017 a Şcolii Gimnaziale „Regina Maria” Arad, 

Analizând adresa nr. 63487/26.09.2017 a Liceului Naţional de Informatică Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 68713/17.10.2017 a Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 63172/25.09.2017 a Colegiului Naţional „Elena Ghiba Birta” 

Arad, 



Având în vedere adresa nr. 69741/20.10.2017 a Liceului tehnologic de Transporturi Auto 

„Henri Coandă”, 

Luând în considerare adresa nr. 63183/25.09.2017 a Liceului Teoretic „Adam Muller 

Guttenbrunn”, 

Conform analizei solicitărilor din adresa nr. 64829/02.10.2017 a Colegiului de Arte 

„Sabin Drăgoi”, 

Luând în considerare adresa nr. 69268/18.10.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Conform analizei solicitărilor din adresa nr. 67749/12.10.2017 a Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici” Arad,  

 Analizând adresa nr. 69275/18.10.2017 a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, 

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

modificările și completările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, 

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (12 prezenți 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 şi 

bugetul de venituri proprii şi subvenţii enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

bugetul de venituri proprii şi subvenţii, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantã din 

prezenta hotãrâre. 

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

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local şi bugetului de venituri proprii şi 

subvenţii. 

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

enumerate la art.3. 

           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  

Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 
 
 

 

 

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

1 ex. Direcţia Economică - Serviciul Buget 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 31.10.2017                                                                                                                                                      Cod PMA -S4-02 

 







































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. 405 din 25.10.2017                    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.  71395/26 octombrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 71396/26 octombrie 2017 al Serviciului Buget – 

Direcţia Economică,  

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 378/2017 privind 

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

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 350/2017, nr. 351/2017 şi nr. 355/2017, 

Având în vedere Adresa nr. 66782/09.10.2017 din partea Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 66690/09.10.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 69887/20.10.2017 din partea Direcţiei de Sănătate Publică 

Arad, 

     Analizând referatul nr. 67484/10.10.2017 al Serviciului Transport Local, Autorizare 

Activităţi Economice, 

       Ţinând cont de referatul nr.69423/19.10.2017 al Serviciului Informare Cetăţeni, 

 Luând în considerare adresa nr.E33720/11.10.2017 a Serviciului de Evidenţă a Persoanelor, 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 68725/17.10.2017 a Serviciului Baze Sportive, 

Analizând Nota de fundamentare nr. 71.129/25.10.2017 a Serviciului Investiţii, 

Conform analizei solicitărilor din nota de fundamentare nr.69074/18.10.2017 al Serviciului 

Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre, 

Ţinând cont de referatul nr. 68317/12.10.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, 

Analizând referatele nr.68311/16.10.2017 şi nr.68315/16.10.2017 ale Centrului Social 

Cantina Municipală, 

Luând în considerare adresa nr. 68241/13.10.2017 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 66462/06.10.2017 a Grădiniţei PP nr.11 Arad, 

Având în vedere adresa nr. 65653/04.10.2017 a Grădiniţei PP 14 Arad, 

Analizând adresa nr. 66461/06.10.2017 a Grădiniţei PP „Piticot” Arad, 

Luând în considerare adresa nr.68694/17.10.2017 a Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 62733/22.09.2017 a Şcolii Gimnaziale „Regina Maria” Arad, 

Analizând adresa nr. 63487/26.09.2017 a Liceului Naţional de Informatică Arad, 

Luând în considerare adresa nr.68713/17.10.2017 a Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 63172/25.09.2017 a Colegiului Naţional „Elena Ghiba Birta” 

Arad, 

Având în vedere adresa nr. 69741/20.10.2017 a Liceului tehnologic de Transporturi Auto 

„Henri Coandă”, 

Luând în considerare adresa nr. 63183/25.09.2017 a Liceului Teoretic „Adam Muller 

Guttenbrunn”, 



Conform analizei solicitărilor din adresa nr. 64829/12.10.2017 a Colegiului de Arte „Sabin 

Drăgoi”, 

Luând în considerare adresa nr. 69268/18.10.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Conform analizei solicitărilor din adresa nr. 67749/12.10.2017 a Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici” Arad,  

 Analizând adresa nr. 69275/18.10.2017 a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, 

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

de Urgenţă nr.63/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, 

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 şi bugetul 

de venituri proprii şi subvenţii enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

bugetul de venituri proprii şi subvenţii, enumerate în Anexa 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 şi bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

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

enumerate la art.3. 

           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 – S4 – 01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 71395/26 octombrie 2017 

 

 

 

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

 

 

 

Având în vedere: 

- Adresa nr.66782/ 09.10.2017 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Arad;  

- Reorganizarea Centrului Municipal de Cultură Arad şi a Centrului Social Cantina 

Municipală Arad prin HCLM nr. 350/29.09.2017 şi  nr.355/29.09.2017; 

- Nevoia de a asigura finanţare pentru cheltuieli în domeniul educaţiei,  sănătăţii şi 

asistenţei sociale; 

 

 

 

P R O P U N: 

 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri şi 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. 71396/26.10.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 

 HCLM nr. 378/29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.71395/26 octombrie 2017; 

 HCLM nr. 355/29.09.2017 cu privire la reorganizarea Cantinei Municipale Arad ca structură 

cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Locala al Municipiului Arad; 

 HCLM nr.350/29.09.2017 privind reorganizarea Centrului Municipal de Cultură Arad ca 

serviciu public de interes local, cu personalitate juridică şi gestiune economică proprie, finanţat din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local; 

 HCLM nr.351/29.09.2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere a logisticii pentru 

evenimente precum şi a tarifului de intrare la acţiunile cultural-artistice, recreative şi sportive 

organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr.66782/09.10.2017 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

 Adresa nr. 66690/09.10.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

 Adresa nr.69887/20.10.2017 din partea Direcţiei de Sănătate Publică Arad; 

 Adresa nr.71295/26.10.2017 din partea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 

 Referat nr.69915/20.10.2017 din partea Direcţiei Venituri; 

 Referatul nr.67484/10.10.2017 al Serviciului Transport Local, Autorizare Activităţi 

Economice; 

 Referatul nr.69423/19.10.2017 al Serviciului Informare Cetăţeni; 

 Adresa nr.E33720/11.10.2017 a Serviciului de Evidenţă a Persoanelor; 

 Nota de fundamentare nr.68725/17.10.2017 a Serviciului Baze Sportive; 

 Nota de fundamentare nr. 71129/25.10.2017 a Serviciului Investiţii; 

 Nota de fundamentare nr.69075/18.10.2017 a Serviciului Întreţinere şi Reparaţii căi de 

comunicaţii terestre; 

 Adresa nr.68241/13.10.2017 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Referatul nr. 68317/16.10.2017  al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad; 

 Referatele nr.68311/16.10.2017 şi nr.68315/16.10.2017 ale Centrului Social Cantina 

Municipală Arad; 

 Adresa nr.66462/06.10.2017 a Grădiniţei PP nr.11 Arad; 

 Adresa nr.65653/04.10.2017 a Grădiniţei PP 14 Arad; 

 Adresa nr.66461/06.10.2017 a Grădiniţei PP „Piticot” Arad; 

 Adresa nr.68694/17.10.2017 a Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad; 

 Adresa nr.62733/22.09.2017 a Şcolii Gimnaziale „Regina Maria” Arad; 

 Adresa nr.63487/26.09.2017 a Liceului Naţional de Informatică Arad; 

 Adresa nr.68713/17.10.2017 din partea Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad; 

 Adresa nr.63172/25.09.2017 a Colegiului Naţional „Elena Ghiba Birta” ; 

 Adresa nr.63183/25.09.2017 a Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”; 

 Adresa nr.69741/20.10.2017 a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”; 

 Adresa nr.64829/02.10.2017 a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”; 



 Adresa nr.69268/18.10.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad; 

 Adresa nr.67749/12.10.2017 a Teatrului Clasic „Ioan Slavici Arad”; 

 Adresa nr. 69275/18.10.2017 din partea S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. 

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 ţ e: 

 

 

1) Se suplimentează cu suma de 3.000 mii lei cotele defalcate din impozitul pe venit, cu 56 

mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale şi  cu suma de 500 mii lei 

veniturile din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, conform 

referatului nr.67484/10.10.2017 întocmit de Serviciul Transport Local; 

 

2) Se suplimentează cu suma de 35 mii lei subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea 

sănătăţii (programul II); 

 

3)   În cadrul capitolului 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe: 

  Se modifică în Lista programului de investiţii aprobată pentru anul 2017, 

denumirea obiectivului „Program informatic pentru gestionarea şi 

actualizarea bazei de date cuprinzând asociaţiile de proprietari şi 

administratori de imobile din Municipiul Arad” în „Achiziţie Modul Asociaţii 

de proprietari din cadrul platformei de management al documentelor”, 

valoarea rămâne aceeaşi respectiv 25 mii lei; 

 

4)   În cadrul capitolului 54.02 Alte servicii publice generale: 

 Se suplimentează cu suma de 50 mii lei Lista de dotări aprobată în anul 2017, 

cu distrugător de documente; se diminuează în mod corespunzător bunurile şi 

serviciile, în conformitate cu referatului nr.E33720/11.10.2017 al Serviciului 

de Evidenţă a Persoanelor; 

 

5) La capitolul 65 02 Învăţământ se propun următoarele influenţe: 

 Se modifică prevederile bugetare aprobate în anul 2017 pentru unităţile de 

învăţământ din Municipiul Arad, conform adresei nr. 66690/09.10.2017 din 

partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

 Se diminuează cu suma de 23 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 

2017, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, la Colegiul „Csiky 

Gergely” şi Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn Arad” şi se 

suplimentează cu aceeaşi sumă prevederile bugetare aprobate la Şcoala 

Gimnazială „Avram Iancu” Arad (2 mii lei), Liceul Tehnologic de 

Transporturi „Henri Coandă” (2 mii lei) şi Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Arad (7 mii lei); 

 

6) La capitolul 66 02 Sănătate se propune modificarea în Lista programului de investiţii pe anul 

2017 cu finanţare din transferuri, a denumirii obiectivului „DALI- Reabilitare clădire Secţia de 

Urologie, Arad, Piaţa Mihai Viteazu nr.7-8”, cu suma de 76 mii lei în „DALI-Reabilitare Bloc 



Operator situat la etajul 1 al clădirii Secţia de Urologie, Piaţa Mihai Viteazu nr.7-8” cu 

valoarea de 20 mii lei;  

 

 

 

 

7) În cadrul capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie:  

 Se introduce o poziţie nouă în Lista programului de investiţii pentru anul 2017, 

cu denumirea obiectivului ”Documentaţie privind scenarii la incendiu pentru 

Stadionul Motorul”, cu suma de 20 mii lei şi se diminuează cu aceeaşi sumă 

obiectivul ”Achiziţie bazin suprateran pentru irigaţii la baza sportivă 

Sânicolaul Mic”; 

 Se diminuează cu suma de 80 mii lei prevederile bugetare aprobate în cadrul 

Listei programului de investiţii la obiectivul Utilităţi –Bazin de înot de polo- 

Arad, str. Eugen Popa FN “.  

  

 La Centrul Municipal de Cultură Arad - instituţie finanţată integral din bugetul local, se 

diminuează cu suma de 13.874 mii lei prevederile bugetare aprobate pentru anul 2017 şi neutilizate 

până la data de 29.09.2017, când se aprobă prin HCLM nr.350/29.09.2017  reorganizarea Centrului 

Municipal de Cultură Arad ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică şi gestiune 

economică proprie, finanţat din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local; se suplimentează cu 

aceeaşi sumă subventiile în completarea veniturilor proprii, în cuantum de 215 mii lei.  

 

8) La capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială: 

 Se diminuează cu suma de 885 mii lei prevederile bugetare ale ordonatorului 

de credite Direcţia de Asistenţă Socială, paragraful Cantine de ajutor social şi 

cu aceeaşi sumă se suplimentează prevederile bugetare la ordonatorul de 

credite Centru Social Cantina Municipală Arad; 

 Se propune majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 91 mii lei, din 

economiile rezultate de la bunuri şi servicii pentru Centru Social Cantina 

Municipală Arad; 

 Se modifică lista de dotări aprobată în anul 2017 la Centru Social Cantina 

Municipală Arad, cu încadrare în valoarea aprobata, după cum urmează: se 

suplimentează cu Maşină de spălat universală (11 mii lei) şi Sistem informatic 

financiar-contabil integrat (15 mii lei) şi se diminuează cu Maşina de spălat 

vase (7 mii lei), Robot de bucătărie industrial (14 mii lei), Licenţă Microsoft 

Windows7 prof.(3 mii lei) şi Licenţă retail Microsoft Office 2016 Home (2 mii 

lei), conform referatului nr.68315/16.10.2017. 

 

9) La capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se suplimentează prevederile 

bugetare aprobate în Lista programului de investiţii pentru anul 2017 cu suma de 60 mii lei la 

obiectivul „ SF- Utilităţi zona de locuinţe Micalaca Est III”; 

 

10) În cadrul capitolului 84.02 Transporturi: 

 Se suplimentează cu suma de 5.000 mii lei reparaţiile curente privind 

drumurile în Municipiul Arad, conform notei de fundamentare 

nr.69074/18.10.2017 a Serviciului Întreţinere şi Reparaţii căi de comunicaţii 

terestre; 

 Se modifică în cadrul Listei programului de investiţii aprobat în anul 2017 a 

obiectivului „Actualizare SF şi schimbarea denumirii în Construirea unui pod 



peste râul Mureş destinat prioritar transportului public de călători care să 

asigure legătura între UTA şi str. Ştefan cel Mare în vederea închiderii inelului 

de transport în comun” în “Amenajare traseu de transport public de călători 

cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA şi 

str. Ştefan cel Mare (se preia inclusiv Actualizare SF Construire pod peste 

Râul Mureş inclusiv legăturile rutiere între Strada Andrei Şaguna-Calea 

Timişorii)”; 

 Se diminuează cu suma de 20 mii lei prevederile bugetare aprobate în cadrul 

Listei programului de Investiţii pe anul 2017, pentru obiectivul  „Cheltuieli 

pentru lucrări de punere în siguranţă şi autorizare în regim de urgenţă lucrări 

carosabil str. Lalelelor, Arad”; 

 La SC Compania de Transport Public SA Arad se propun următoarele:  

- se suplimentează cu suma de 2.100 mii lei subvenţiile pentru 

transportul public în comun cu tramvaiele şi autobuzele pe anul 

2017; 

- se diminuează cu suma de 4.100 mii lei transferurile pentru 

obiectivul „Modernizare tramvaie GT-6 si GT-8 (10 buc)”. 

 

11) În cadrul bugetului de Venituri proprii: 

 La capitolul Învăţământ - internat cantină, se propune suplimentarea 

veniturilor şi a cheltuielilor, cu suma de 83 mii lei, la Colegiului Naţional 

„Elena Ghiba Birta (2 mii lei), Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” 

(23 mii lei), Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” (3 mii lei), Liceului Naţional 

de Informatică Arad (48 mii lei) şi Şcolii Gimnaziale „Regina Maria” Arad  (7 

mii lei); 

 La Filarmonica de Stat Arad, se diminuează cu suma de 340 mii lei alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii şi se majorează corespunzător Lista programului 

de investiţii aprobată în anul 2017, pentru obiectivul „Alimentare cu energie 

electricã si spor de putere la Filarmonica de Stat Arad”; 

  La Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad se propune majorarea veniturilor şi 

cheltuielilor, cu suma de 19 mii lei, din donatii si sponsorizãri, pentru 

finantarea Festivalului International de Teatru Arad – editia 2017. 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV,                                        SEF SERVICIU, 

               Claudia Grozavu                                                          Olimpia Stoica 
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