ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 76
din 19 februarie 2018
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2018
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă,
exprimată în Expunerea de motive nr. 11666/15.02. 2018,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 11667/15.02.2018,
Ținând cont de Adresa nr. 8888/06.02.2018 din partea Administrația Județeana a
Finanțelor Publice Arad,
Având în vedere Adresa nr. 3683/18.01.2018 din partea Direcției Generale de Sinteză a
Politicilor Bugetare - Ministerul Finanțelor Publice;
Analizând Referatul nr. 11631/15.02.2018 al Serviciului Investiții și Referatul nr.
12178/19.02.2018 al Serviciului Evidență Inventar și Gestiune Administrativ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au 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, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă influenţele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local,
enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobã influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local,
enumerate în Anexa 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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
prevăzut la art.3.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad,
prin Direcția Economică şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului - Județul
Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și tuturor celor interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. CM
1 ex. Direcția Economică
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 19.02.2018
Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 75/15.02.2018

Avizat
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Â R E A Nr.______
din __________________ 2018
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2018
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă,
exprimată în Expunerea de motive nr. 11666/15.02. 2018,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 11667/15.02.2018,
Ținând cont de Adresa nr. 8888/06.02.2018 din partea Administrația Județeana a
Finanțelor Publice Arad,
Având în vedere Adresa nr. 3683/18.01.2018 din partea Direcției Generale de
Sinteză a Politicilor Bugetare - Ministerul Finanțelor Publice;
Analizând Referatul nr. 11631/15.02.2018 al Serviciului Investiții,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Analizând 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, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă influenţele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local,
enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobã influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul
local, 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.
Art. 4 Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra
bugetului prevăzut la art.3.
Art. 5: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului
Arad, prin Direcția Economică şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituției
Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și tuturor
celor interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Directia EconomicăServiciul Buget
Red/Dact. O.S.

SECRETAR
Cod PMA: S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 11666/15.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:


Stabilirea prin HGR nr. 30/2018 a finanțării de baza a unităților de învățământ

preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2. lit.b)-d) din Legea
educație naționale nr.1/2011;


Modificarea repartizării excedentului bugetar;



Necesitatea operãrii unor modificãri în Lista Programului de investitii aprobat

pentru anul 2018;

P R O P U N:
Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad
pe anul 2018, 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. 11667/15.02.2018

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:
 Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr.950/13.02.2018 privind modificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, adoptat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.52/29.01.2018 și aprobarea
repartizării pe trimestre a Bugetului;
 Adresa nr. 8888/06.02.2018 din partea Administrația Județeana a Finanțelor
Publice Arad;
 Adresa nr. 3683/18.01.2018 din partea Direcției Generale de Sinteză a Politicilor
Bugetare- Ministerul Finanțelor Publice;
 Referatul nr. 11631/15.02.2018 al Serviciului Investiții;
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
 Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

P R O P U N E M:
aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului
Arad pe anul 2018, cu urmãtoarele i n f l u e n țe:
1)

Se validează suplimentarea cu suma de 10.517 mii lei “Sumele defalcate din taxa
pe valoare adăugată“ (cod 11.02.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor”) și în mod corespunzător, se majorează cu suma de 10.379
mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 65.02 “Învățământ” și cu suma de 138
mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” –
Creșe, conform art. 82 din Legea 273/2006;

2)

În cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, se introduce un nou articol bugetar cod
59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, conform Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr.60/2017 și Adresei nr.3683/18.01.2018 din partea
Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare- MFP, cu suma de 498 mii lei și
se vor diminua corespunzător prevederile bugetare aprobate în anul 2018, la “Bunuri
și servicii”;

3)

Se modifică prevederile bugetare din Lista programului de investiții aprobate la
capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, după cum urmează:
- Se diminuează cu suma de 2.650 mii lei obiectivele de investiții:
“DALI-Modernizarea instalație de nocturnă și alimentare cu
energie electrică la Stadionul UTA” (155 mii lei), „Complex Sportiv
zona Câmpul Liniștii”
(1.495 mii lei), „SF- Sistem de
supraveghere video a bazelor sportive” (100 mii lei), „Achiziție și
montaj gazon artificial(sintetic) pentru Baza Sportivă Motorul” (700
mii lei), „Amenajare Ștrand Termal Neptun din Municipiul Arad

4)

5)

proiectare și execuție ștrand pentru copii, amenajare portal intrare,
foraj apa geotermală- proiectare și execuție, grupuri sanitareproiectare și execuție” (200 mii lei);
- Se introduce un obiectiv nou „Modernizare instalație de nocturnă
și alimentare cu energie electrica la Stadionul UTA” pentru care se
alocă suma de 2.300 mii lei;
În cadrul capitolului 84.02 “Transporturi” se modifică Lista programului de investiții
prin diminuarea sumei de 350 mii lei la obiectivul de investiții “Reparații capitale
podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad” și se introduce un nou obiectiv
de investiții “ Demolare construcții amplasate în Piața Solară” cu suma de 350 mii
lei;
Se modifică Programul de Investiții pe anul 2018 cu influențele cuprinse în Anexa 1,
la solicitarea Serviciului Investiții.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica

