
 

 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 456 

din 28 noiembrie 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. 78611/23 noiembrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 78612/23 noiembrie 2017 al Serviciului Buget – Direcţia 

Economică, 
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 433/2017 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat 

pentru anul 2017, 

Luând în considerare Adresa nr. 78451/23.11.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, 

Analizând Adresele nr. 78279/22.11.2017 și nr. 78405/23.11.2017 din partea Administraţiei Judeţene 
a Finanţelor Publice Arad, 

Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 77488/20.11.2017 a Biroului Reparaţii Imobile, 

Analizând Referatul nr. 77942/21.11.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, 
Ţinând cont de Referatul nr. 77719/21.11.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 72253/31.10.2017 din partea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” 

Arad, 
Analizând Adresa nr. 78012/22.11.2017 din partea Grădiniţei cu Program Prelungit „Palatul 

Fermecat” Arad; 

Analizând  Adresa nr. 68692/17.10.2017 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 74955/09.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, 
Ţinând cont de Adresa nr. 73138/2.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad, 

Luând în considerare Adresele nr. 74481/7.11.2017 şi nr. 78599/23.11.2017 din partea Şcolii 

Gimnaziale „Caius Iacob” Arad, 
Având în vedere Adresa nr. 73922/6.11.2017 a Filarmonicii de Stat Arad, 

Ţinând cont de Adresa nr. 76778/16.11.2017 a Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului 

Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 75968/13.11.2017 a Liceului Tehnologic ”Iuliu Moldovan” Arad, 
În conformitate cu prevederile Legii 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, 
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri nu au participat la 

vot (22 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, bugetul 

activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
conform Anexei 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, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 
volumul şi structura bugetului local, a bugetului de venituri proprii şi subvenţii şi  în bugetul fondurilor 

externe nerambursabile. 

Art. 4: Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor de la 
articolul 3. 

Art. 5: Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, la data de 30 septembrie 2017, 

conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6: Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7: Se aprobă Contul de execuţie a creditelor externe - Venituri, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 8: Se aprobă Contul de execuţie a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9: Se aprobă Contul de execuţiei a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 
30 septembrie 2017, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10: Se aprobă Contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 

30 septembrie 2017, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 11: Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii - Venituri, la data de 30 septembrie 2017, conform Anexei 9, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 12: Se aprobă Contul de execuţiei al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2017, conform Anexei 10, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 13: 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 
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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. 440 din 23. 11.2017                 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. 78611/23 noiembrie 2017, 
Analizând Raportul de specialitate nr. 78612/23 noiembrie 2017 al Serviciului Buget – Direcţia 

Economică, 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 433/2017 privind rectificarea 

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

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat 

pentru anul 2017, 
Luând în considerare Adresa nr. 78451/23.11.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, 

Analizând Adresele nr. 78279/22.11.2017 și nr. 78405/23.11.2017 din partea Administraţiei Judeţene 

a Finanţelor Publice Arad, 
Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 77488/20.11.2017 a Biroului Reparaţii Imobile, 

Analizând Referatul nr. 77942/21.11.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, 

Ţinând cont de Referatul nr. 77719/21.11.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 72253/31.10.2017 din partea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” 
Arad, 

Analizând Adresa nr. 78012/22.11.2017 din partea Grădiniţei cu Program Prelungit „Palatul 

Fermecat” Arad; 
Analizând  Adresa nr. 68692/17.10.2017 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 74955/09.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, 

Ţinând cont de Adresa nr. 73138/2.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad, 
Luând în considerare Adresele nr. 74481/7.11.2017 şi nr. 78599/23.11.2017 din partea Şcolii 

Gimnaziale „Caius Iacob” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 73922/6.11.2017 a Filarmonicii de Stat Arad, 

Ţinând cont de Adresa nr. 76778/16.11.2017 a Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului 
Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 75968/13.11.2017 a Liceului Tehnologic ”Iuliu Moldovan” Arad, 

În conformitate cu prevederile Legii 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. 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, bugetul 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

conform Anexei 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, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul şi structura bugetului local, a bugetului de venituri proprii şi subvenţii şi  în bugetul fondurilor 

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

articolul 3. 



Art. 5: Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, la data de 30 septembrie 2017, 

conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6: Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7: Se aprobă Contul de execuţie a creditelor externe - Venituri, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 8: Se aprobă Contul de execuţie a creditelor externe - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 

2017, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9: Se aprobă Contul de execuţiei a fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 
30 septembrie 2017, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10: Se aprobă Contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 

30 septembrie 2017, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 11: Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii - Venituri, la data de 30 septembrie 2017, conform Anexei 9, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 12: Se aprobă Contul de execuţiei al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2017, conform Anexei 10, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 13: 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. 78611/23 noiembrie 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

 

- Rectificare bugetului de stat pe anul 2017, conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.83/2017; 

- Nevoia de a asigura finanţare în domeniul educaţiei, culturii, asistenţei sociale şi 

ordinii publice; 

 

 

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. 78612/23.11.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

Având în vedere: 

 

 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2017; 

 HCLM nr. 433/13.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 78611/23 noiembrie 2017; 

 Adresa nr. 78451/23.11.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

 Adresele nr. 78279/22.11.2017 si nr. 78405/23.11.2017 din partea Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

 Nota de fundamentare nr.77488/20.11.2017 a Biroului reparaţii imobile; 

 Adresa nr.72680/ 01.11.2017 din partea Biroului reparaţii imobile; 

 Referat nr.62564/21.09.2017 al Serviciului Învăţământ, Sănătate; 

 Referatul nr.77940/21.11.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad; 

 Referatul nr.77719/21.11.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad; 

 Adresa nr.77887/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad; 

 Adresa nr.72253/31.10.2017 din partea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad; 

 Adresa nr.78012/22.11.2017 din partea Grădiniţei cu Program Prelungit „Palatul 

Fermecat” Arad; 

 Adresa nr. 68692/17.10.2017 din partea Colegiului „Csiky Gergely”Arad;  

 Adresa nr.74955/09.11.2017 din parteaŞŞcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad; 

 Adresa nr.73138/2.11.2017 din partea ŞŞcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad; 

 Adresa nr.78596/23.11.2017 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” 

Arad; 

 Adresele nr.74481/7.11.2017 şi nr.78599/23.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale 

„Caius Iacob” Arad; 

 Adresa nr.73922/6.11.2017 a Filarmonicii de Stat Arad; 

 Adresa nr.76778/16.11.2017 a Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului 

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 majorează cu suma de 62 mii lei veniturile din cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale,  



2) Se diminuează cu suma de 13 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

autorităţilor locale; 

 

3) Se suplimentează cu suma de 12.209,10 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani şi 

contribuţiile aferente acestora (5.854,10 mii lei) precum şi pentru plata hotărârilor judecătoreşti 

conform OUG nr.83/2017 (6.355 mii lei), reprezentând finanţarea de bază a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, conform adreselor din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

 

4) La capitolul 65 02 Învăţământ se propun următoarele: 

 

 Se suplimentează cu suma de 12 mii lei prevederile bugetare aprobate la 

Colegiul Csiky Gergely pentru achiziţia de bunuri de natura obiectelor de 

inventar (tabla, alba, scaune laborator de chimie, detector de fum) şi cu 

suma de 11 mii lei prevederile Listei de dotări aprobată pentru anul 2017, 

în vederea achiziţionării unei imprimante multifuncţionale; 

 Se suplimentează cu suma de 38 mii lei alte transferuri curente interne 

pentru Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad în 

vederea asigurării cofinanţării Proiectului “Erasmus”; 

 Se aloca suma de 70 mii lei Liceului Tehnologic Iuliu Moldovan Arad, în 

vederea achiziţionării şi montajului unui cazan pe gaz şi se diminuează în 

mod corespunzător prevederile bugetare aprobate la reparaţii unităţi de 

învăţământ; 

  Se modifică prevederile Listei de dotări aprobate la Colegiul Naţional 

Moise Nicoară Arad  prin diminuarea cu 4 mii lei a valorii Softului pentru 

bibliotecă şi utilizarea sumei pentru achiziţionarea unui copiator; 

 

5) La capitolul 68 02 Asigurări şi asistenţă socială, se propune: 

 suplimentarea cu suma de 150 mii lei la cheltuieli de personal, pentru 

Direcţia de Asistenţă Socială şi se diminuează cu aceeaşi sumă prevederile 

bugetare cu bunurile şi serviciile în cadrul aceleaşi instituţii; 

 în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad se suplimentează cu 

suma de 54 mii lei cheltuielile cu bunurile si serviciile şi se diminuează cu 

40 mii lei cheltuielile de personal, iar în cadrul listei de dotări se 

diminuează economia rezultată din achiziţia masinii de spălat rufe 

industrială şi se propune achiziţionarea de Licenta si Desktop all- in- one; 

 

6) Se modifică bugetul autofinanţatelor la unitãtile de învãtãmânt, dupã cum urmeazã: 

 La Grădiniţa cu Program Prelungit „Palatul Fermecat” Arad se majorează  

cu suma de 3 mii lei veniturile proprii reprezentând donaţii şi sponsorizări iar 

corespunzător se majorează cheltuielile cu bunurile şi serviciile; 

 La Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad se majorează cu suma de  

7 mii lei veniturile proprii reprezentând alte venituri iar corespunzător se majorează 

cheltuielile de personal; 

 La Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad se majorează cu suma de 

11 mii lei veniturile proprii reprezentând alte venituri iar corespunzător se majorează 

cheltuielile de personal; 

 La Şcoala Gimnazială „Caius Iacob” Arad se majorează cu suma de  

15 mii lei veniturile proprii reprezentând alte venituri iar corespunzător se majorează 

cheltuielile de personal; 

 



7) La Filarmonica de Stat Arad, se modifică bugetul de venituri proprii prin majorare cu 

suma de 9 mii lei la „Alte venituri” iar corespunzător se majorează şi cheltuielile cu 

deplasările în străinătate, conform Notei de Fundamentare nr.73922/06.11.2017; 

 

8) În cadrul bugetului fondurilor externe nerambursabile: 

 Se alocă suma de 38 mii lei pentru bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, la Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţie a 

Mediului – proiect ERASMUS. 

 

 

      

   DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                                   Olimpia Stoica 

 

 

 

 

      Avizat Juridic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia Economicã 

Red./Dact.OS/OS                                                                                
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