ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 354
din 3 septembrie 2018
privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al
municipiului Arad pentru anul 2018
Având în vedere Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată
în Expunerea de motive nr. 63805/31.08.2018,
Luând în considerare Referatul nr. 63806/31.08.2018 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Referatele nr. 63751/31.08.2018, nr. 63774/31.08.2018 și nr.
63775/31.08.2018 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Documente,
Având în vedere Adresa nr. 63728/31.08.2018 din partea Colegiului de Arte ”Sabin
Drăgoi” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 5919/28.08.2018 din partea Centrului Municipal de
Cultură Arad,
Analizând Referatul nr. 63156/29.08.2018 al Serviciului Investiții,
Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 63791/31.08.2018 din partea Serviciului
Investiţii,
Având în vedere Referatul nr. 63298/30.08.2018 din partea Serviciului Transport Local,
Autorizare Activități Economice,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Ținând seama de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 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, 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 și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE
Art. 1: Se aprobă influenţele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și
bugetul veniturilor proprii, 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 aprobă influențele asupra Listei Programului de investiţii cu finanțare din titlul
56 ”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul 58
”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020”, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4:
Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările
corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului veniturilor proprii.
Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului
local enumerate la art. 4.
Art. 6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad,
prin Serviciul Buget şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului - Județul
Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ionel BULBUC

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 3.09.2018

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr.304/31.08.2018

AVIZAT
SECRETAR,
Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A Nr. ______
din________________________ 2018
privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al
municipiului Arad pentru anul 2018
Având în vedere Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în
Expunerea de motive nr. 63805/31.08.2018,
Luând în considerare Referatul nr. 63806/31.08.2018 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Referatele nr. 63751/31.08.2018, nr. 63774/31.08.2018 și nr. 63775/31.08.2018 din
partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Documente,
Având în vedere Adresa nr. 63728/31.08.2018 din partea Colegiului de Arte ”Sabin Drăgoi” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 5919/28.08.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
Analizând Referatul nr. 63156/29.08.2018 al Serviciului Investiții,
Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 63791/31.08.2018 din partea Serviciului Investiţii,
Având în vedere Referatul nr. 63298/30.08.2018 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare
Activități Economice,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Ținând seama de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 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, 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 și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE
Art. 1: Se aprobă influenţele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul
veniturilor proprii, 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 aprobă influențele asupra Listei Programului de investiţii cu finanțare din titlul 56
”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul 58 ”Proiecte cu
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în
Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în
volumul și structura bugetului local și bugetului veniturilor proprii.
Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local
enumerate la art. 4.
Art. 6: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin
Serviciul Buget şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad,
Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Direcţia Economică
Serviciul Buget
Red./Dact. Olimpia Stoica

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULU ARAD,
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.63805 din 31 august 2018
E X P U N E R E DE M O T I V E

Având în vedere:

•

Modificarea repartizării excedentului bugetar;

•

Modificarea bugetului alocat pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte

culturale, de tineret și sport, inițiate de către Consiliul Local al Municipiului Arad;
•

Necesitatea operării unor modificări în Lista Programului de investiții

aprobat pe anul 2018;

P R O P U N:
Rectificarea Bugetului General de Venituri și 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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr.63806/ 31 august 2018

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
cu privire la rectificarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli
al municipiului Arad pentru anul 2018

Având în vedere:
• Referatele nr.63751/31.08.2018, nr.63774/31.08.2018 și nr.63775/31.08.2018 din
partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente;
• Adresa nr.63728/31.08.2018 din partea Colegiului de Arte ”SABIN DRĂGOI” Arad;
• Referatul nr.63298/30.08.2018 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare
Activități Economice;
• Adresa nr.5919/28.08.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
• Referatul nr.63156/29.08.2018 al Serviciului Investiții,,
• Nota de fundamentare nr.63791/31.08.2018 din partea 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 diminuează cu suma de 140 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale.
2) La capitolul 51.02 ”Autorităţi publice şi acţiuni externe ”, în cadrul Listei de dotări
aprobate pentru anul 2018 se modifică denumirea dotării din ”Autotutism/autoutilitară
electric” în ”Autoutilitară”, valoarea rămâne neschimbată, conform referatului
Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice;
3) La capitolul 65.02 ”Învățământ”:
➢ Se suplimentează cu suma de 140 mii lei prevederile bugetare aprobate cu titlul
de ”Bunuri și servicii cu caracter funcțional” în bugetul Colegiului de Arte
”Sabin Drăgoi” Arad, pentru realizarea ”Creației Artistice, Monument de For
Public - Arad 1918”, ținând cont de simbolistica jubileului celor 100 de ani de
la Marea Unire, conform referatului Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare
Monumente și a solicit[rii din partea instituíei;
➢ Se alocă suma de 1.033 mii lei la titlul de cheltuieli 58”
”Proiecte cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”,
pentru implementarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Școala
Gimnazială Avram Iancu Arad”, conform referatului Serviciului Investiții și în
baza Contractului de finanțare nr.2898/21.08.2018;
4) La capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, se propun următoarele influențe:

➢ Se alocă suma de 89 mii lei pentru obiectivul de investiții ”R
Realizare şi
montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent din Piaţa George
Enescu”, conform referatului serviciului de specialitate;
➢ Se alocă suma de 15 mii lei pentru realizarea unui ”S
Studiu de Fezabilitate
privind amenajarea teritoriului în vederea amplasării Creației Artistice,
Monument de For Public - Arad 1918”;
➢ Se alocă suma de 50 mii lei pentru ”Studiu de Fezabilitate privind
realizarea și montarea a 18 sculpturi monumentale contemporane
reprezentând - Sculptura monumentală contemporană în spațiul public”,
conform referatului din partea serviciului de specialitate;
5) Se diminuează cu suma de 1.187 mii lei Lista programului de investiții aprobată pentru
anul 2018, cu influențele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre, conform referatului
Serviciului Investiții, după cum urmează:
➢ Construcţii noi Unitatea Militară zona Gai şi instalaţii apă, canalizare, gaz,
termice şi sanitare: -1.174 mii lei;
➢ Concurs de soluții privind selectarea unei machete sculpturale (replică bust
Ioan Rusu Şirianu) pentru realizare şi montare replică bust monumental pe
soclul existent din Piaţa George Enescu: -13 mii lei.
6) În bugetul Centrului Municipal de Cultură Arad aprobat pentru anul 2018, instituție
finanțată din venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:
-

Arad – capitala Politică a Marii Uniri:
400 mii lei;
Simfonia florilor de toamnă:
130 mii lei;
Festivaluri, spectacole și concerte în aer liber:
45 mii lei;
Manifestări culturale și sărbători ale minorităților maghiare:
45 mii lei;
Zilele cartierelor:
100 mii lei;
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional:
65 mii lei;
Alte transferuri (Legea 350/2005):
785 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu
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SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica
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