
 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 369 

din 21 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. 68326/18.09.2018, 

         Luând în considerare   Referatul nr. 68327/18.09.2018 al Serviciului Buget, 

        Ţinând cont de Adresa nr. 7514 /11.09.2018 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Arad, 

Având în vedere Referatul nr. 5287613.07.2018 din partea UIP „Oraşe Europene Tinere, 

Accesibile şi Sustenabile”, 

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 58909/07.08.2018 din partea Direcţiei Venituri, 

Ţinând cont de Referatele nr. 57724/02.08.2018, nr. 66357/12.09.2018 şi nr. 68208/18.09.2018 

din partea Serviciului Învăţământ, Sănătate, 

Având în vedere Referatele nr. 65445/07.09.2018 şi nr. 68273/18.09.2018 din partea 

Serviciului Evidenţă şi Administrare Domeniul Public, 

Ţinând cont de adresele nr. 2891/03.07.2018 şi nr. 2892/03.07.2018 din partea Şcolii 

Gimnaziale Aurel Vlaicu,  

Luând în considerare Adresa nr. 1374/04.09.2018 din partea Colegiului Naţional Vasile Goldiş, 

Ţinând cont de Adresa nr. 1105/28.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely, 

Având în vedere Adresa nr. 1335/03.07.2018 din partea Liceului Teologic Baptist Alexa 

Popovici, 

Luând în considerare Adresa nr. 1727/02.08.2018 din partea Colegiului Naţional D. Ţichindeal, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 58838/07.08.2018 din partea Serviciului Baze 

Sportive, 

Ţinând cont de Adresa nr. 6316/17.09.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură, 

Luând în considerare Referatul nr. 16816/18.09.2018 din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 63131/29.08.2018 din partea Serviciului Întreţinere 

şi Reparaţii Căi Comunicaţii Terestre, 

Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 68294/18.09.2018 din partea Serviciului Investiţii, 

Luând în considerare Referatul nr. 67635/17.09.2018 din partea Serviciului Edilitar, 

Având în vedere Adresa nr. 426/11.07.2018 din partea Grădiniţei PP Curcubeul Copiilor, 

Ţinând cont de Adresa nr. 66584/12.09.2018 din partea Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, 

Luând în considerare Adresa nr. 1056/13.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely, 

Având în vedere Adresa nr. 1562/07.09.2018 din partea Colegiului Naţional Moise Nicoară, 

Ţinând cont de Adresa nr. 1781/06.09.2018 din partea Colegiului de Arte Sabin Drăgoi, 

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, 

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu a participat 

la vot (20 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, 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 şi bugetul fondurilor externe 

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

Art. 2: Se aprobã influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local şi în 

bugetul fondurilor externe nerambursabile, 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, bugetului instituţiilor publice finanţate 

parţial din venituri proprii şi bugetului fondurilor externe nerambursabile.                 

Art. 4: Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

enumerate la art. 3. 

Art.  5: 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  

Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 

1 ex.  Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 21.09.2018                                                                                                                                                         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. 326/18.09.2018                        Lilioara Stepanescu                           

CONSILIUL LOCAL 

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. 68326/18.09.2018, 

         Luând în considerare   Referatul nr. 68327/18.09.2018 al Serviciului Buget, 

        Ţinând cont de Adresa nr. 7514 /11.09.2018 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Arad, 

Având în vedere Referatul nr. 5287613.07.2018 din partea UIP „Oraşe Europene Tinere, 

Accesibile şi Sustenabile”, 

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 58909/07.08.2018 din partea Direcţiei Venituri, 

Ţinând cont de Referatele nr. 57724/02.08.2018, nr. 66357/12.09.2018 şi nr. 68208/18.09.2018 

din partea Serviciului Învăţământ, Sănătate, 

Având în vedere Referatele nr. 65445/07.09.2018 şi nr. 68273/18.09.2018 din partea 

Serviciului Evidenţă şi Administrare Domeniul Public, 

Ţinând cont de adresele nr. 2891/03.07.2018 şi nr. 2892/03.07.2018 din partea Şcolii 

Gimnaziale Aurel Vlaicu,  

Luând în considerare Adresa nr. 1374/04.09.2018 din partea Colegiului Naţional Vasile Goldiş, 

Ţinând cont de Adresa nr. 1105/28.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely, 

Având în vedere Adresa nr. 1335/03.07.2018 din partea Liceului Teologic Baptist Alexa 

Popovici, 

Luând în considerare Adresa nr. 1727/02.08.2018 din partea Colegiului Naţional D. Ţichindeal, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 58838/07.08.2018 din partea Serviciului Baze 

Sportive, 

Ţinând cont de Adresa nr. 6316/17.09.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură, 

Luând în considerare Referatul nr. 16816/18.09.2018 din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 63131/29.08.2018 din partea Serviciului Întreţinere 

şi Reparaţii Căi Comunicaţii Terestre, 

Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 68294/18.09.2018 din partea Serviciului Investiţii, 

Luând în considerare Referatul nr. 67635/17.09.2018 din partea Serviciului Edilitar, 

Având în vedere Adresa nr. 426/11.07.2018 din partea Grădiniţei PP Curcubeul Copiilor, 

Ţinând cont de Adresa nr. 66584/12.09.2018 din partea Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, 

Luând în considerare Adresa nr. 1056/13.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely, 

Având în vedere Adresa nr. 1562/07.09.2018 din partea Colegiului Naţional Moise Nicoară, 

Ţinând cont de Adresa nr. 1781/06.09.2018 din partea Colegiului de Arte Sabin Drăgoi, 

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, 

       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 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 şi bugetul fondurilor externe 

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

Art. 2: Se aprobã influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local şi în 

bugetul fondurilor externe nerambursabile, 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, bugetului instituţiilor publice finanţate 

parţial din venituri proprii şi bugetului fondurilor externe nerambursabile.                 

Art. 4: Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

enumerate la art. 3. 

Art.  5: 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.  68326/18.09.2018 

 

 

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

 

 

     Având în vedere: 

 

 Diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul municipiilor, cf. adresei din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

 Suplimentarea subvenţiile de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu 

direcţiile de sănătate publică; 

 Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

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

2018; 

 Necesitatea finanţării unor cheltuieli la capitolele 65 02 „Învăţământ”, 66.02 „Sănătate”, 

67.02 „Cultură, recreere şi religie”,  84.02 „Transporturi”; 

 Necesitatea majorării bugetului de venituri proprii la instituţiile din învăţământul  

preuniversitar de stat; 

 Majorarea bugetului fondurilor externe nerambursabile ca urmare a câştigării de 

proiecte ERASMUS de către instituţii de învăţământ din municipiul Arad. 

 

 

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.  68327/ 18.09.2018 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

Având în vedere: 

 Adresa nr. 7514 /11.09.2018 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; 

 Referatul nr. 5287613.07.2018 din partea UIP „Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi 

Sustenabile”; 

 Nota de fundamentare nr. 58909/07.08.2018 din partea Direcţiei Venituri; 

 Referatele nr. 57724/02.08.2018, nr. 66357/12.09.2018 şi nr. 68208/18.09.2018 din partea 

Serviciului Învăţământ, Sănătate; 

 Referatele nr. 65445/07.09.2018 şi nr. 68273/18.09.2018 din partea Serviciului Evidenţă şi 

Administrare Domeniul Public; 

 Adresele nr. 2891/03.07.2018 şi nr. 2892/03.07.2018 din partea Şcolii Gimnaziale Aurel 

Vlaicu; 

 Adresa nr. 1374/04.09.2018 din partea Colegiului Naţional Vasile Goldiş; 

 Adresa nr. 1105/28.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely; 

 Adresa nr. 1335/03.07.2018 din partea Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici; 

 Adresa nr. 1727/02.08.2018 din partea Colegiului Naţional D. Ţichindeal; 

 Nota de fundamentare nr. 58838/07.08.2018 din partea Serviciului Baze Sportive; 

 Adresa nr. 6316/17.09.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură; 

 Referatul nr. 16816/18.09.2018 din partea Direcţiei de Asistenţă Socială; 

 Nota de fundamentare nr. 63131/29.08.2018 din partea Serviciului Întreţinere şi Reparaţii 

Căi Comunicaţii Terestre; 

 Nota de fundamentare nr. 68294/18.09.2018 din partea Serviciului Investiţii; 

 Referatul nr. 67635/17.09.2018 din partea Serviciului Edilitar; 

 Adresa nr. 426/11.07.2018 din partea Grădiniţei PP Curcubeul Copiilor; 

 Adresa nr. 66584/12.09.2018 din partea Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu; 

 Adresa nr. 1056/13.08.2018 din partea Colegiului C. Gergely; 

 Adresa nr. 1562/07.09.2018 din partea Colegiului Naţional Moise Nicoară; 

 Adresa nr. 1781/06.09.2018 din partea Colegiului de Arte Sabin Drăgoi. 

 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 diminuează cu suma de 590 mii lei sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  

privind drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi  în învăţământul de masă şi 

a suportului alimentar pentru elevii din 50 de unităţi de învăţământ, cf. adresei din partea 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad. Sumele se vor diminua de la capitolul 65.02 

Învăţământ, cu influenţele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre; 

2) Se suplimentează cu suma de 5 mii lei sumele încasate pentru proiectul „Oraşe Europene Tinere 

Accesibile şi Sustenabile”; 

3) Se suplimentează cu suma de 122 mii lei subvenţiile de la bugetul de stat alocate conform 

contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică şi în mod corespunzător cap. 66.02 



Sănătate, pentru acordarea voucherelor de vacanţă personalului medical de la cabinetele şcolare, 

cf. adresei din partea Serviciului Învăţământ, Sănătate; 

4) Se modifică bugetul alocat la cap. 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe pentru Direcţia 

Venituri cu influenţele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre; 

5) Se suplimentează   cu suma de 160 mii lei sumele alocate la cap. 65.02 Învăţământ pentru chirii 

unităţi de învăţâmânt ca urmare a prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale, şi  

diminuarea  creditelor alocate la lucrări de reparaţii curente, cf. referatelor din partea Direcţiei 

Patrimoniu, după cum urmează: 

                 -   Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu:     +12 mii lei; 

                 -   Grădiniţa PP 2:                                       +57 mii lei; 

                 -   Grădiniţa PN 11:                                     +11 mii lei; 

                 -   Colegiul Economic:                                 +80 mii lei; 

                  -  Cheltuieli cu reparaţii curente:                - 80 mii lei; 

6) Se suplimentează cu suma de 195 mii lei bugetul alocat la capitolul 65.02 Învăţământ pentru 

servicii de pază umană şi toalete ecologice pentru perioada septembrie-decembrie 2018, ţinând 

cont de prevederile HCLM nr. 178/2017 privind accesul liber al elevilor în curţile şi pe 

terenurile de sport din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului 

Arad. Influenţele pe instituţii de învăţământ sunt cuprinse în referatul Serviciului Învăţământ, 

Sănătate şi în anexa 1 la proiectul de hotărâre; 

7) Se alocă suma de 1 mii lei la Colegiului Naţional Vasile Goldiş, sediul din str. Ştefan Augustin 

Doinaş, nr. 33-37, pentru achiziţionarea unui frigider la cabinetul şcolar de medicină generală; 

8) Se suplimentează cu suma de 189 mii lei  sumele alocate la cap. 65.02 Învăţământ pentru lucrări 

de reparaţii, cf. adreselor din partea unităţilor de învăţământ, după cum urmează: 

                     - Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu:                 + 45 mii lei; 

                           - Colegiul Naţional Vasile Goldiş:                  + 66 mii lei; 

                           - Colegiul C. Gergely:                                      +25 mii lei; 

                           - Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici :     + 53 mii lei. 

9) Se alocă suma de 225 mii lei Colegiului Naţional D. Ţichindeal pentru achiziţionare 

calculatoare cu software, cf. referatului din partea instituţiei; 

10) Se modifică bugetul alocat la cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie pentru serviciul Baze 

Sportive cu influenţele cuprinse în referatul din partea serviciului; 

11) Se suplimentează cu suma de 60 mii lei creditele alocate Direcţiei de Asistenţă Socială pentru 

acţiunea culturală Ziua Internaţională a Vârstnicului; 

12) Se modifică bugetul alocat la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, pentru transferuri către 

instituţii publice la Centrul Municipal de Cultură Arad, cf. referatului din partea instituţiei şi a 

influenţelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre, după cum urmează: 

- Acţiuni cultural artistice şi sportive:                    + 305 mii lei; 

- Servicii religioase, susţinerea cultelor:                + 2.450 miilei; 

- Alte transferuri curente (proiecte sportive):       - 10.451 mii lei.                                      

13) Se majorează cu suma de 256 mii lei creditele aprobate la capitolul 84.02 Transporturi, pentru 

lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri în municipiul Arad;  

14)     Se modifică Programul de Investiţii cu influenţele cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre 

şi cf. Referatului din partea Serviciului Investiţii;  

15) Se suplimentează cu suma de  6.532 mii lei rezerva bugetară; 

16) Se suplimentează cu suma de 69 mii lei bugetul  alocat la capitolul 65.10 Învăţământ,  buget de 

venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii, cf. influenţelor invocate în 

anexa 1 la proiectul de hotărâre şi adreselor din partea instituţiilor de învăţământ, după cum 

urmează: 

                      - Grădiniţa PP Curcubeul Copiilor:            + 2 mii lei; 

                      - Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu:        + 2 mii lei; 

                      - Colegiul C.Gergely:                                 + 65 mii lei. 



17) Se majorează cu suma de 76 mii lei veniturile şi cheltuielile fondurilor externe nerambursabile 

pentru Colegiul Naţional Moise Nicoară din care 33 mii lei cofinanţare din bugetul local şi 43 

mii lei donaţii din străinătate, ca urmare a câştigării proiectului THE MAGIC OF WATER, cf. 

adresei din partea instituţiei;  

18) Se suplimentează cu suma de 270 mii lei veniturile şi cheltuielile fondurilor externe 

nerambursabile pentru   Colegiului de Arte Sabin Drăgoi în urma câştigării a 2 proiecte 

ERASMUS, cu influenţele enumerate în adresa din partea instituţiei de învăţământ şi în anexa 1 

la proiectul de hotărâre. 

     

 

DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 

       Claudia Grozavu                                   Olimpia Stoica 

 

                                            

                                  

 

 

 

 



MUNICIPIULUI ARA                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


