
  

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

                                                        

H O T Ă R Â R E A nr. 338 

din 22 august 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. 60410/14.08.2018, 

Luând în considerare   Referatul nr. 60412/14.08.2018 al Serviciului Buget, 

Având în vedere referatul nr. 56108/27.07.2018 din partea UIP Programul de cooperare 

elveţiano-român, 

Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 60218/14.08.2018 din partea Serviciului Investiţii, 

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

modificările si completările ulterioare, 

Ținând seama de nota de fundamentare nr. 61395/2018 a Serviciului Investiții, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți 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, 19,  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 finanţarea din bugetul local a obiectivului de investiţii „Termoficare în 

Arad- Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice şi transformarea punctului 

termic din cartierul Aradul Nou”, conform fişei obiectivului. 

   Art. 2. Se aprobă influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform 

Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobã influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, 

conform Anexei 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art. 4. Se aprobã influenţele asupra Listei Programului de investiţii cu finanţare din titlul de 

cheltuieli 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Anexei 

3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare 

în volumul şi structura bugetului local..                   

Art. 6. Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetului local 

enumerate la art.5. 



Art. 7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi se 

comunică Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. 

                             

                

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

Mariana CISMAȘIU Contrasemnează pentru legalitate 

 S E C R E T A R 

 Lilioara STEPANESCU 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M. 

1 ex. Serviciul Buget 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 22.08.2018                                                                                                                                   Cod PMA -S4-02          

 



R O M Â N I A                                        P R O I E C T                                    AVIZAT    

JUDETUL ARAD                                                                                            SECRETAR,                                                                                                                                          

MUNICIPIUL ARAD                           Nr. 287/14.08.2018                        Lilioara Stepanescu                           

CONSILIUL LOCAL 

 

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. 60410/14.08.2018, 

Luând în considerare   Referatul nr. 60412/14.08.2018 al Serviciului Buget, 

Având în vedere referatul nr. 56108/27.07.2018 din partea UIP Programul de cooperare 

elveţiano-român, 

Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 60218/14.08.2018 din partea 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. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 

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

lit. a) pct. 14, 19,  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 finanţarea din bugetul local a obiectivului de investiţii „Termoficare în 

Arad- Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice şi transformarea punctului 

termic din cartierul Aradul Nou”, cf. fişei obiectivului. 

   Art. 2: Se aprobă influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform 

Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobã influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, 

conform Anexei 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art. 4: Se aprobã influenţele asupra Listei Programului de investiţii cu finanţare din titlul de 

cheltuieli 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Anexei 

3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art. 5: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local..                   

Art. 6: Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetului local 

enumerate la art.5. 

Art. 7: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi se 

comunică Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul 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 

 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 60410/14.08.2018 

 

 

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

 

 

     Având în vedere: 

 

; 

• Necesitatea modificării sumelor alocate pe capitolul 81.02 “Combustibil şi energie”, 

aferente proiectului Programul de cooperare elveţiano-român, urmare adresei din partea 

Ministerului Finanţelor Publice de finalizare a proiectului „Termoficare în Arad- Reabilitarea reţelei 

de transport şi distribuţie a energiei termice  şi transformarea punctului termic din cartierul Aradul 

Nou”;  

• Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

• Necesitatea operãrii unor modificãri în Lista Programului de investitii aprobat pe 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. 60412/14.08.2018 

 

 

 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

Având în vedere: 

• Referatul nr. 56108/27.07.2018 din partea UIP  Programul de cooperare elveţiano-român; 

• Nota de fundamentare nr. 60218/14.08.2018 din partea Serviciului Investiţii; 

• 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 ţ e: 

 

 

1) Se modifică bugetul aprobat la capitolul 81.02 „Combustibil şi energie”, cf. Referatului din 

partea UIP Programul de cooperare elveţiano-român, după cum urmează: 

                          - Diminuarea creditelor de angajament cu suma de 33.329 mii lei şi a creditelor 

bugetare cu suma de 25.029 mii lei, de pe titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile”, urmare adresei din partea Ministerului Finanţelor Publice prin care se comunică 

scrisoarea SECO de finalizare a proiectului „Termoficare în Arad  - Reabilitarea reţelei de transport 

şi distribuţie a energiei termice şi transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou”, cf. 

anexei 3 la proiectul de hotărâre; 

                          - Majorarea cu suma de 33.329 mii lei a creditelor de angajament şi cu suma de 

25.029 mii lei a creditelor bugetare cu finanţare din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii 

“Termoficare în Arad –Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice şi 

transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou, cf. referatelor din partea UIP Program de 

cooperare elveţiano-român şi a Serviciului Investiţii ” 

2) Se modifică Programul de Investiţii cu influenţele cuprinse în anexele 1 şi 2 la Proiectul de 

hotărâre cf. Referatului din partea Serviciului Investiţii; 

3) Se majorează cu suma de 126 mii lei rezerva bugetară; 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 

       Claudia Grozavu                                   Olimpia Stoica 


