
 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 519 

din 21 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. 85007/19 decembrie 2017, 

Analizând raportul Serviciului Buget nr. 85008/19.12.2017, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 498/2017 privind adoptarea 
bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.7110/12.12.2017 pentru modificarea anexei Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor europene nr. 
3423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului “Termoficare 

2006-2020 căldură şi confort”, 
Luând în considerare Adresele nr. 83534/14.12.2017 şi nr. 84964/19.12.2017 din partea 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, 

Conform Adresei nr. 83569/14.12.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

Având în vedere Referatul nr. 84965/19.12.2017 din partea Serviciului Investiţii, 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 350/20.12.2017 privind sumele primite 

de la bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special din Municipiul Arad, 

Analizând Referatul nr. 84071/15.12.2017 din partea UIP “Planificarea strategică şi management 
al performanţei la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scoreboard-Tablou de Bord 

Echilibrat”, 

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad nr. 3677/19.12.2017, 
înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 84086/2012.2017, 

Luând în considerare adresa nr. 23677/20.12.2017 a Consiliului Judeţean Arad, înregistrată la 

Primăria Municipiului Arad cu nr. 85060/20.12.2017, 

Analizând Referatul nr. 85344/20.12.2017 Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiţii, 
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 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (19 

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 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,  enumerate în 

Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local,  
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. 
Art. 4:  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetului astfel cum 

au fost aprobate prin prezenta hotărâre. 

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. SML/SML. Verif. CM 

1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 21.12.2017   

                                                                                                                                                   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. 477 din 19. 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. 85007/19 decembrie 2017, 

Analizând raportul Serviciului Buget nr. 85008/19.12.2017, 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 498/2017 privind adoptarea 

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

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.7110/12.12.2017 pentru modificarea anexei Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor europene nr. 
3423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului “Termoficare 

2006-2020 căldură şi confort”, 
Luând în considerare Adresele nr. 83534/14.12.2017 şi nr. 84964/19.12.2017 din partea 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, 

Conform Adresei nr. 83569/14.12.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 
Având în vedere Referatul nr. 84965/19.12.2017 din partea Serviciului Investiţii, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.…../20.12.2017 privind sumele primite de la 

bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special din Municipiul Arad, 

Analizând Referatul nr. 84071/15.12.2017 din partea UIP “Planificarea strategică şi management al 
performanţei la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scoreboard-Tablou de Bord Echilibrat”, 

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 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

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 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,  enumerate în 
Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

          Art.4:  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetului astfel cum au 

fost aprobate prin prezenta hotărâre. 
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.   85007/19 decembrie 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Având în vedere: 

 

- Adresele nr. 83534/14.12.2017 şi nr. 84964/19.12.2017 din partea Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

- Adresa nr. 83569/14.12.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

- Ordinul nr.7110/12.12.2017 pentru modificarea anexei Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor europene nr. 

3423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii in 

vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 

localităţilor conform Programului “Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”; 

- Necesitatea asigurării finanţării proiectului “Planificarea strategică şi management al 

performanţei la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard-Tablou 

de Bord” SIPOCA 86; 

- Necesitatea modificării Listei programului de investiţii aprobată 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 raportul serviciului 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. 85008/19.12.2017 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 HCLM nr.489/12.12.2017 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Arad pe anul 2017; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad nr. 85007/19.12.2017; 

 Ordinul nr.7110/12.12.2017 pentru modificarea anexei Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor europene nr. 3423/2017 privind 

alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii in vederea reabilitării sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului “Termoficare 

2006-2020 căldură şi confort” 

 Adresele nr. 83534/14.12.2017 şi nr. 84964/19.12.2017 din partea Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Arad; 

 Adresa nr. 83569/14.12.2017 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.…..../20.12.2017 privind sume primite de la bugetul 

judeţului pentru clasele de învăţământ special din Municipiul Arad; 

 Referatul nr. 84965/19.12.2017 din partea Serviciului Investiţii; 

 Referatul nr. 84071/15.12.2017 din partea UIP “Planificarea strategică şi management al 

performanţei la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scoreboard-Tablou de Bord 

Echilibrat”; 

 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) Se diminuează cu suma de 277 mii lei “Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor şi Municipiului Bucureşti”, reprezentând hotărâri judecătoreşti pentru plata 

salariilor din învăţământ (-169 mii lei) şi drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

integraţi în învăţământul de masa (-108 mii lei), iar corespunzător se diminuează şi 

cheltuielile la aceste categorii conform adresei Administraţie Judeţeană a Finanţelor Publice 

Arad nr.83534/14.12.2017; 

 

2) Se suplimentează cu suma de 3.091 mii lei fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale; 

 

3) Se aloca suma de 50 mii lei la capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 

58.02, pentru proiectul “Planificarea strategică şi management al performanţei la nivelul 

Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard-Tablou de Bord” SIPOCA 86, 

finanţat prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă, Axa prioritară 2, 

Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, şi se diminuează cu aceeaşi 



suma fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. Totodată se suplimentează 

creditele de angajament din cadrul capitolului 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”, 

pentru acelaşi proiect cu suma de 423 mii lei; 

 

4) La capitolul 65.02 se propun următoarele: 

 

 Se suplimentează cu suma de 1.423 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 

2017, pentru plata cheltuielilor de personal (835 mii lei) şi sentinţe judecătoreşti    

(588 mii lei), din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Arad, conform adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, adreselor 

Administraţie Judeţene a Finanţelor Publice Arad şi Anexei nr.1; 

 Se modifică între unităţile de învăţământ, prevederile bugetare aprobate pentru 

plata cheltuielilor de personal din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din Municipiul Arad, conform adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad şi 

Anexei nr.1; 

 Se suplimentează cu suma de 2 mii lei subvenţiile primite de la bugetul judeţului 

pentru clasele de învăţământ special  şi se majorează cu această sumă cheltuielile 

cu sentinţele judecătoreşti la Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, pentru 

învăţământul special, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad  din 

20.12.2017; 

 

5) Se alocă suma de 272 mii lei la capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, în 

vederea suplimentării Listei programului de investiţii aprobată în anul 2017, cu obiectivul             

“Amenajare intrărilor în municipiul Arad, pe căi rutiere, dinspre Nădlac, Oradea, Deva”; 

 

6) La capitolul 81.02 “Combustibili şi energie”, se diminuează cu suma de 134 mii lei creditele 

bugetare aprobate în cadrul obiectivului de investiţii “Modernizarea reţele termice aferente 

punctului termic PT2 Miron Costin”, ca urmare a aprobării Ordinului nr.7110/12.12.2017, iar 

corespunzător se diminuează şi veniturile din “Subvenţii de la bugetul de stat pentru 

retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare”; 

 

7) Se propune modificarea creditelor bugetare aprobate în anul 2017 în Bugetul General al 

Municipiului Arad la titlul de cheltuieli bugetare 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent” (cu semnul minus), iar corespunzător se modifică  şi rezerva 

bugetară, la următoarele capitole bugetare: 

 

 Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”      - 51 mii lei; 

 Capitolul 61.02”Ordine publica si siguranta nationala”   -  1 mii lei; 

 Capitolul 65.02”Învăţământ”                                             - 31 mii lei; 

 Capitolul 67.02”Cultură, recreere şi religie”                    - 43 mii lei; 

 Capitolul 68.02” Asigurări şi asistenţă social”                 - 19 mii lei; 

 Capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - 3.268 mii lei. 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF SERVICIU, 

                  Claudia Grozavu                                                      Olimpia Stoica 

 
Directia Economicã 

Red./Dact.OS/OS                                                                                                                                   

 
 


	ROMÂNIA

