
 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 480 
din 7 decembrie 2017 

privind rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad  

pentru anul 2017 
 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în 
Expunerea de motive nr. 81488/06 decembrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 81490/6 decembrie 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. 477/2017 privind adoptarea 
bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

Luând în considerare alocarea de fonduri către autorităţile locale din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului în şedinţa din data de 06.12.2017, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 479/2017 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, 
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, 
 Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 de voturi pentru şi 1 consilier nu a participat la 

vot (22 prezenţi din totalul de 23), 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) 

pct. 14, art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 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,  enumerate în 

Anexa, 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 Primăria Municipiului Arad 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. SML/SML. Verif. CM 

1 ex. Serviciul Biget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 7.12.2017   

                                                                                                                                                   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. 456 din 6. 12.2017                 Lilioara Stepanescu                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL 

 

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. 81488/06 decembrie 2017, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 81490/6 decembrie 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. 477/2017 privind 

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

Luând în considerare alocarea de fonduri către autorităţile locale din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului în şedinţa din data de 06.12.2017, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 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, 

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. d), alin. (4) lit. a), alin. 

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

enumerate în Anexa, 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 Primăria Municipiului Arad 

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. 81488/ 6 decembrie 2017 

 

 

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

 

 

 

Având în vedere: 

- Alocarea de fonduri către autorităţile locale din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului în şedinţa din data de 06.12.2017; 

- Necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie 

termică la nivelul municipiului Arad; 

 

 

 

P R O P U N: 

 

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe 

anul 2017, cu influenţele cuprinse în raportul serviciului de specialitate şi în anexa la proiectul 

de hotărâre. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 81490/06.12.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

 

 

Având în vedere: 

 HCLM nr. 477/05.11.2017 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Alocarea de fonduri către autorităţile locale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului în şedinţa din data de 06.12.2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr.81488/06.12.2017; 

 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; 

 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 ţe: 

 

 

 

1) Se suplimentează cu de 5.000 mii lei “Sumele din taxa pe valoare adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017, în vederea asigurării alimentării populaţiei cu 

energie termică”, iar în mod corespunzător se majorează 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                                                                                                                                                 

 

 


	ROMÂNIA

