
 

 

  
  

 

 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 477 

din 5 decembrie 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. 80.233/ 29 noiembrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 80.234/29 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. 456/28.11.2017 

privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2017, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 475/2017 

pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate 

în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad, 

Analizând Referatul nr. 79811/29.11.2017 al Direcţiei Tehnice- Serviciul Investiţii, 

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

modificările şi completările ulterioare, 

  Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenți din totalul de 23), 

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, 

conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local. 



          Art. 3:   Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetului 

astfel cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 4:  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  

Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 ex. Direcția Economică 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 5.12.2017                                                                                                                      

Cod PMA -S4-02 

 





                                                                                                                                                 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 80233/ 29 noiembrie 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

- Necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie 

termică la nivelul municipiului Arad; 

- Modificarea prevederilor Listei Programului de investiţii aprobate pentru anul 2017; 

 

 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2017, cu influenţele cuprinse în referatele serviciilor de specialitate şi în anexele la proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 80234/29.11.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

 

Având în vedere: 

 HCLM nr. 456/28.11.2017 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 80233/29.11.2017; 

 HCLM nr……./2017 pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de 

producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat 

şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; 

 Referatul nr. 79311/29.11.2017 al Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii; 

 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 urmãtoarele i n f l u e n ţ e: 

 

 

 

1) La capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, se diminuează Lista programului de 

investiţii aprobată în anul 2017 cu suma de 7.000 mii lei, la obiectivul „Construcţii noi 

Unitatea Militara zona Gai şi instalatii apă, canalizare, gaz, termice si sanitare” (4.000 mii 

lei) şi de la “Reabilitare clădiri unitatea militară Gai”(3.000 mii lei); 

 

2) În cadrul capitolului 65.02 Învaţământ se propune diminuarea Listei programului de 

investiţii aprobată în anul 2017 cu suma de 886 mii lei, la obiectivul “ Reabilitarea termică 

clădire Colegiul Naţional Preparandia- Dimitrie Tichindeal Arad- localul din B-dul 

Dragalina nr.5-7”; 

 

3) Se suplimentează cu suma de 7.886 mii lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 81.02 

“Combustibili şi energie”, articolul 40.30 „Alte subvenţii” – Subvenţii pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat. 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF SERVICIU, 

                     Claudia Grozavu                                                    Olimpia Stoica 

 

 
Directia Economicã 

Red./Dact.OS/OS 
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