
  

 
  

  

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 489 
din 12 decembrie 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.  82012/08.12. 2017, 

Luând în considerare   Raportul Direcţiei Economice nr. 82013/08.12.2017, 
Ţinând cont de adresa nr. 22528/07.12.2017 din partea Consiliului Judeţean Arad, 

Având în vedere referatul nr. 81673/07.12.2017 din partea Serviciului Buget, 

Luând în considerare referatul nr. 81622/07.12.2017 al Serviciului Contabilitatea Bugetului 
General, datorie publică, 

Având în vedere referatul nr. 82013/08.12.2017 din partea Direcţiei Venituri, 

Ţinând cont de adresele nr. 72680/01.11.2017 şi nr. 77887/24.11.2017 din partea Biroului 
Întreţinere şi Reparaţii Imobile, 

Ţinând cont de adresa nr. 62564/21.09.2017 din partea Serviciului Învăţământ, Sănătate, 

Având în vedere adresa nr. 91/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 1 Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 92/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP Elefănţelul Alfa Arad, 
Ţinând cont de adresa nr. 99/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 14 Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 79/19.10.2017 din partea Grădiniţei PP Prieteniei Arad, 

Având în vedere adresa nr. 646/16.10.2017 din partea Grădiniţei PP Căsuţa Piticilor Arad, 
Luând în considerare adresa nr. 971/13.10.2017 a Grădiniţei PP Palatul Fermecat Arad, 

Ţinând cont de solicitarea nr. 821/29.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Adam Nicolae Arad, 

Având în vedere adresa nr. 786/30.08.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad, 
Luând în considerare solicitarea nr. 987/05.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş” 

Arad, 

Ţinând cont de adresele nr. 2181/29.11.2017 şi nr. 1662/20.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale 

„Aurel Vlaicu” Arad, 
Având în vedere solicitările nr. 1469/14.09.2017 şi nr. 1919/23.11.2017 din partea Liceului 

Tehnologic Caius Iacob Arad; 

Ţinând cont de adresa nr. 1158/29.10.2017 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” 
Arad 

Luând în considerare adresa nr. 2982/04.09.2017 din partea Liceului Naţional de Informatică 

Arad 

Ţinând cont de adresa nr. 2721/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, 
Având în vedere adresele nr. 1195/20.08.2017 şi nr. 1385/23.11.2017 din partea Colegiului 

Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 1515/12.09.2017 din partea Colegiului Tehnologic de Industrie 
Alimentară Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 1403/04.10.2017 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad, 

 
Având în vedere adresa nr. 870/06.12.2017 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” 

Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 2252/18.10.2017 din partea Liceului Teoretic „A.M.Guttenbrunn” 

Arad; 
Ţinând cont de adresa  nr. 1766/29.11.2017 din partea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 110/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional Preparandia – „Dimitrie 

Ţichindeal” Arad, 



Luând în considerare adresa nr.  2733/29.11.2017 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 2439/23.11.2017 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” 
Arad, 

Având în vedere referatele nr. 8626/04.12.2017, nr. 8610/04.12.2017 şi nr. 8904/08.12.2017 ale 

Centrul Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare adresele nr. 1621/27.11.2017, nr.1653/05.12.2017 şi nr. 1671/08.12.2017 ale 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 740/08.12.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Ţinând cont de referatul nr. 509/05.12.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, 
Având în vedere referatul nr. 81853/07.12.2017 din partea Serviciului Edilitar, 

Luând în considerare referatele nr. 81567/07.12.2017 şi nr. 81569/07.12.2017 ale Serviciului 

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

completările ulterioare, 

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

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

Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (17 prezenți din totalul 

de 23), 
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 

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii si în bugetul creditelor externe, enumerate în 
Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi în bugetul creditelor externe, enumerate în 

Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul şi structura bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, 

bugetul creditelor externe si creditelor de angajament. 
                        

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  

Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 

 
 

 

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

1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 12.12.2017                                                                                                                                                  

   

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. 468 din 8.12.2017                              Lilioara STEPANESCU                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL 

 

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.  82012/08.12. 2017, 
Luând în considerare   Raportul Direcţiei Economice nr. 82013/08.12.2017, 

Ţinând cont de adresa nr. 22528/07.12.2017 din partea Consiliului Judeţean Arad, 

Având în vedere referatul nr. 81673/07.12.2017 din partea Serviciului Buget, 

Luând în considerare referatul nr. 81622/07.12.2017 al Serviciului Contabilitatea Bugetului General, 
datorie publică, 

Având în vedere referatul nr. 82013/08.12.2017 din partea Direcţiei Venituri, 

Ţinând cont de adresele nr. 72680/01.11.2017 şi nr. 77887/24.11.2017 din partea Biroului Întreţinere 
şi Reparaţii Imobile, 

Ţinând cont de adresa nr. 62564/21.09.2017 din partea Serviciului Învăţământ, Sănătate, 

Având în vedere adresa nr. 91/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 1 Arad, 
Luând în considerare adresa nr. 92/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP Elefănţelul Alfa Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 99/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 14 Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 79/19.10.2017 din partea Grădiniţei PP Prieteniei Arad, 

Având în vedere adresa nr. 646/16.10.2017 din partea Grădiniţei PP Căsuţa Piticilor Arad, 
Luând în considerare adresa nr. 971/13.10.2017 a Grădiniţei PP Palatul Fermecat Arad, 

Ţinând cont de solicitarea nr. 821/29.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Adam Nicolae Arad, 

Având în vedere adresa nr. 786/30.08.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad, 
Luând în considerare solicitarea nr. 987/05.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş” 

Arad, 

Ţinând cont de adresele nr. 2181/29.11.2017 şi nr. 1662/20.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale 

„Aurel Vlaicu” Arad, 
Având în vedere solicitările nr. 1469/14.09.2017 şi nr. 1919/23.11.2017 din partea Liceului 

Tehnologic Caius Iacob Arad; 

Ţinând cont de adresa nr. 1158/29.10.2017 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad 
Luând în considerare adresa nr. 2982/04.09.2017 din partea Liceului Naţional de Informatică Arad 

Ţinând cont de adresa nr. 2721/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, 

Având în vedere adresele nr. 1195/20.08.2017 şi nr. 1385/23.11.2017 din partea Colegiului Tehnic 
de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 1515/12.09.2017 din partea Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 1403/04.10.2017 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad, 
 

Având în vedere adresa nr. 870/06.12.2017 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, 

Luând în considerare adresa nr. 2252/18.10.2017 din partea Liceului Teoretic „A.M.Guttenbrunn” Arad; 
Ţinând cont de adresa  nr. 1766/29.11.2017 din partea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad, 

Având în vedere adresa nr. 110/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional Preparandia – „Dimitrie 

Ţichindeal” Arad, 
Luând în considerare adresa nr.  2733/29.11.2017 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad, 

Ţinând cont de adresa nr. 2439/23.11.2017 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, 

Având în vedere referatele nr. 8626/04.12.2017, nr. 8610/04.12.2017 şi nr. 8904/08.12.2017 ale Centrul 

Municipal de Cultură Arad, 
Luând în considerare adresele nr. 1621/27.11.2017, nr.1653/05.12.2017 şi nr. 1671/08.12.2017 ale 

Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, 



Având în vedere adresa nr. 740/08.12.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Ţinând cont de referatul nr. 509/05.12.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, 
Având în vedere referatul nr. 81853/07.12.2017 din partea Serviciului Edilitar, 

Luând în considerare referatele nr. 81567/07.12.2017 şi nr. 81569/07.12.2017 ale Serviciului Investiţii, 

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

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

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

Arad, 
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 

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii si în bugetul creditelor externe, enumerate în Anexa 
1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2: Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, bugetul 
instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi în bugetul creditelor externe, enumerate în Anexa 

2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în 
volumul şi structura bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, 

bugetul creditelor externe si creditelor de angajament. 

                        
          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 

 

 

 

 

 
Directia Economică 

Serviciul Buget            

Red/Dact.  M.B                                                                                          

Cod PMA – S4 – 01 



RIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 82012/08.12.2017 

 

 

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

 

 

     Având în vedere: 

 

 Subvenţiile primite de la bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special   prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 325/24.11.2017; 

 Necesitatea suplimentării unor categorii de venituri, ţinând cont de execuţia la zi a 

acestora; 

 Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

 Necesitatea operãrii unor modificãri în Lista Programului de investiţii aprobat pe anul 

2017; 

 Modificarea bugetului alocat Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Necesitatea operării unor modificări în bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din 

venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad şi 

Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad; 

 Necesitatea diminuării Bugetului creditelor externe, 

 

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 anexe la proiectul de 

hotărâre. 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Falcă 



PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ECONOMICÃ 

Serviciul Buget 

Nr. 82013/08.12.2017 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

Având în vedere: 

 Adresa nr. 22528/07.12.2017 din partea Consiliului Judeţean Arad; 

 Referat nr. 81673/07.12.2017 din partea Serviciului Buget; 

 Referatul nr. 81622/07.12.2017 al Serviciului Contabilitatea Bugetului General, datorie 

publică; 

 Referatul nr.82013/08.12.2017 din partea Direcţiei Venituri;  

 Adresele nr. 72680/01.11.2017 şi nr. 77887/24.11.2017 din partea Biroului Întreţinere şi 

Reparaţii Imobile; 

 Adresa nr. 72680/01.11.2017 din partea Biroului Reparaţii Imobile; 

 Adresa nr. 62564/21.09.2017 din partea  Serviciului Învăţământ, Sănătate; 

 Adresa nr. 91/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 1 Arad 

 Adresa nr. 92/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP Elefănţelul Alfa Arad; 

 Adresa nr. 99/21.11.2017 din partea Grădiniţei PP 14 Arad; 

 Adresa nr. 79/19.10.2017 din partea Grădiniţei PP Prieteniei Arad; 

 Adresa nr. 646/16.10.2017 din partea Grădiniţei PP Căsuţa Piticilor Arad; 

 Adresa nr. 971/13.10.2017 a Grădiniţei PP Palatul Fermecat Arad; 

 Solicitarea nr. 821/29.11.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Adam Nicolae Arad; 

 Adresa nr. 786/30.08.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Avram Iancu Arad; 

 Solicitarea nr. 987/05.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Aron Cotruş Arad; 

 Adresele nr. 2181/29.11.2017 şi nr. 1662/20.10.2017 din partea Şcolii Gimnaziale Aurel 

Vlaicu Arad; 

  Solicitările nr. 1469/14.09.2017 şi nr. 1919/23.11.2017 din partea Liceului Tehnologic 

Caius Iacob Arad; 

 Adresa nr. 2982/04.09.2017 din partea Liceului Naţional de Informatică Arad; 

 Adresa nr. 1158/29.10.2017 din partea Liceului Tehnologic Iuliu Moldovan Arad; 

 Adresa nr. 2721/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional Vasile Goldiş Arad; 

 Adresele nr. 1195/20.08.2017 şi nr. 1385/23.11.2017 din partea Colegiului Tehnic de 

Construcţii şi Protecţia Mediului Arad; 

 Adresa nr. 1515/12.09.2017 din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Arad; 

 Adresa nr. 1403/04.10.2017 din partea Colegiului Csiki Gergely Arad; 

 Adresa nr. 870/06.12.2017 din partea Liceului Tehnologic Francisc Neuman Arad; 

 Adresa nr. 2252/18.10.2017 din partea Liceului Teoretic A.M.Guttenbrunn Arad; 

 Adresa nr.  nr. 1766/29.11.2017 din partea Colegiului Naţional Moise Nicoară Arad; 

 Adresa nr. 110/21.11.2017 din partea Colegiului Naţional Preparandia – Dimitrie Ţichindeal 

Arad; 

 Adresa nr.  2733/29.11.2017 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad; 

 Adresa nr. 2439/23.11.2017 din partea Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici Arad; 

 Referatele nr. 8626/04.12.2017,  nr. 8610/04.12.2017 şi nr. 8904/08.12.2017 ale Centrul 

Municipal de Cultură Arad; 

 Adresele nr. 1621/27.11.2017, nr. 1653/05.12.2017 şi 1671/08.12.2017 ale Teatrului Clasic 

Ioan Slavici Arad; 

 Adresa nr. 740/08.12.2017 din partea Filarmonicii de Stat Arad; 

 Referatul nr. 509/05.12.2017 al Centrului Social Cantina Municipală Arad; 

 Referatul nr. 81853/07.12.2017 din partea Serviciului Edilitar; 



 Referatele nr. 81567/07.12.2017 şi nr. 81569/07.12.2017 ale Serviciului Investiţii; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 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 13 mii lei subvenţiile primite de la bugetul judeţului pentru clasele 

de învăţământ special  şi se majorează cu această sumă cheltuielile de personal la Şcoala 

Gimnazială Avram Iancu pentru învăţământul special, cf. Adresei nr. 22528/07.12.2017 din 

partea Consiliului Judeţean Arad; 

2) Se suplimentează cu suma de  4.771  mii lei veniturile bugetului local, ţinând cont de execuţia la 

zi şi de estimarea încasărilor până la finele anului, conform influenţelor propuse în Anexa 1, 

după cum urmează: 

- Impozit pe clădiri persoane fizice: + 500 mii lei; 

- Impozit pe clădiri persoane juridice: + 2.000 mii lei; 

- Impozit pe terenuri persoane fizice: +500 mii lei; 

- Impozit pe terenuri persoane juridice: +700 mii lei; 

- Taxa judiciară de timbru: +400 mii lei; 

- Taxe hoteliere: +9 mii lei; 

- Impozit asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. fizice: +500 mii 

lei; 

- Impozit asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. fizice: +900 mii 

lei; 

- Venituri din concesiuni şi închirieri: -1.000 mii lei; 

- Taxa extrajudiciară de timbru: +15 mii lei; 

- Venituri din amenzi şi alte sancţiuni: +350 mii lei; 

- Alte amenzi, penalităţi şi confiscări: +185 mii lei; 

- Alte impozite şi taxe fiscale: +200 mii lei; 

- Impozit venit transfer proprietăţi: -650 mii lei; 

- Vărsăminte din veniturile sau disponibilităţile inst. publice: +12 mii lei; 

- Taxe  pt. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare: +150 mii lei 

3) Se majorează cu suma de 86 mii lei prevederile bugetare ale ordonatorilor de credite ai 

bugetului local pentru achiziţionarea programului informatic „Modul raportare ForExeBug 

(extindere soft contabilitate)”, cu influenţele cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre, cf. 

referatului din partea Serviciului buget; 

4) Se majorează cu suma de 220 mii lei sumele aprobate pentru reparaţii curente la capitolul 65.02 

„Învăţământ”, cf. solicitărilor din partea instituţiilor de învăţământ, după cum urmează: 

- Grădiniţa PP Prieteniei:  20 mii lei; 

- Şcoala Gimnazială Aron Cotruş: 45 mii lei; 

- Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu: 65 mii lei; 

- Şcoala Gimnazială Adam Nicolae: 30 mii lei; 

- Colegiul Naţional Vasile Goldiş Arad: 60 mii lei. 



5) Se suplimentează cu suma de 1.453 mii lei  prevederile bugetare alocate la capitolul  65.02 

„Învăţământ” pentru cheltuieli necesare platii contravalorii facturilor de utilităţi, sumă 

repartizată pe ordonatorii de credite din învăţământ, cf.  Anexei 1 şi  adreselor din partea 

instituţiilor; 

6) Se alocă suma de 55 mii lei la capitolul 65.02 „Învăţământ” pentru Colegiul Naţional 

Preparandia – Dimitrie Ţichindeal Arad  în vederea achiziţionării unui sistem de proiecţie şi 

audio de conferinţă profesional pentru asigurarea sonorizării la evenimentele educative şi 

cultural artistice organizate de şcoală, cf. adresei din partea instituţiei; 

7) La capitolul 65.02 „Învăţământ” se modifică bugetul alocat  Liceului Tehnologic Caius Iacob şi 

Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici prin diminuarea sumelor alocate la dotări ca urmare a 

economiei realizate şi majorarea cu sumele respective a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la 

propunerea instituţiilor de învăţământ; 

8) Se modifică bugetul aprobat la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru Centrul 

Municipal de Cultură Arad, cf. influenţelor enumerate în Anexa la proiectul de hotărâre şi  

referatelor din partea instituţiei, după cum urmează: 

                   - Acţiuni nenominalizate:  -813 mii lei; 

                  -  Module platformă cu picioare reglabile:     -100 mii lei; 

                  -  Acţiuni cultural-artistice şi sportive luna decembrie: +250 mii lei; 

                   - Cheltuieli pentru utilităţi luna decembrie:  +13 mii lei; 

                   - Sprijin financiar pentru unităţi de cult (biserici): +650 mii lei;     

9) Se diminuează cu suma de 500 mii lei creditele alocate la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi 

religie”, ordonator de credite Municipiul Arad şi se majorează cu aceeaşi sumă cheltuielile 

pentru iluminatul public, în vederea întreţinerii sistemului de iluminat festiv, cf. referatului din 

partea Serviciului Edilitar;   

10) Se modifică bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, aprobat pe capitolul 68.02 

„Asigurări şi Asistenţă Socială” prin majorarea cheltuielilor salariale cu suma de 14 mii lei şi 

diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu influenţele cuprinse în    

Anexa 1; 

11) Se suplimentează cu suma de 20 mii lei bugetul alocat pe capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică”, pentru achiziţionarea de marcaj tactil şi plăcuţe tactile; 

12) Se modifică Programul de Investiţii pe anul 2017 cu influenţele cuprinse în Anexa 1, la 

solicitarea Serviciului Investiţii;  

13) Se suplimentează cu suma de 2.363 mii lei fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale; 

14) Se suplimentează bugetul alocat Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad prin majorarea veniturilor 

din donaţii şi sponsorizări  şi a cheltuielilor materiale, cu suma de 2 mii lei, cf. solicitării din 

partea Teatrului Ioan Slavici Arad; 

15) Se  modifică Lista de dotări aprobată  Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, cu influenţele cuprinse 

în Anexa 1, cf. solicitării din partea instituţiei de cultură;  

16) Se modifică bugetul alocat Filarmonicii de Stat Arad , prin diminuarea cheltuielilor cu bunurile 

şi serviciile cu suma de 2 mii lei şi majorarea cu această sumă a dotărilor pentru achiziţionarea  

programului informatic Modul de raportare ForExeBug (extindere soft contabilitate); 

17) Se majorează veniturile proprii cu suma de 3 mii lei la Colegiul Tehnic de Construcţii şi 

Protecţia Mediului Arad, suplimentând veniturile din concesiuni şi închirieri şi cheltuielile cu 

bunuri şi servicii cf. adresei din partea instituţiei; 

18) Se modifică bugetul creditelor externe aprobate la capitolul 70.06 „Locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică” prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 33.000 mii lei, cf. 

referatului din partea Serviciului Contabilitatea bugetului general, datorie publică.                             

               

    DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 

       Claudia Grozavu                                           Olimpia Stoica                                       
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