ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 396
din 28 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. 70531/27.09.2018,
Luând în considerare Referatul nr. 70534/27.09.2018 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 395/2018 pentru aprobarea
acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia
termică livrată populației de către SC CET Hidrocarburi SA Arad,
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de
referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări de
Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor
economici care prestează serviciul de interes general de producere, transport, distribuție și furnizare a
energiei termice în sistem centralizat către populație,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 369/2018 privind rectificarea
Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad,
Având în vedere adresa nr. 3659/17.09.2018 din partea SC CET Hidrocarburi SA,
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,
Ținând seama de adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (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, 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
H O T Ă R Ă Ş T E:
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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în
volumul şi structura bugetului local.
Art. 3. Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexa cu influenţele asupra bugetetului local
invocat la art. 2.
Art. 4. 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 28.09.2018

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU
Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL L0CAL

Avizat
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

PROIECT

Nr. 341/27.09.2018
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. 70531/27.09.2018,
Luând în considerare Referatul nr. 70534/27.09.2018 al Serviciului Buget,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 395/2018 pentru aprobarea
acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia
termică livrată populației de către SC CET Hidrocarburi SA Arad,
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de
referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări de
Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor
economici care prestează serviciul de interes general de producere, transport, distribuție și furnizare a
energiei termice în sistem centralizat către populație,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 369/2018 privind rectificarea
Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad,
Având în vedere adresa nr. 3659/17.09.2018 din partea SC CET Hidrocarburi SA,
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) 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
H O T Ă R Ă Ş T E:
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 mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în
volumul şi structura bugetului local.
Art. 3. Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexa cu influenţele asupra bugetetului local
invocat la art. 2.
Art. 4. 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

Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. M.B

SECRETAR

Cod PMA – S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 70531/27.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:



Necesitatea suplimentării subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

la energia termică livrată populației, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale
de către producătorul de energie termică, furnizorului de gaze naturale;

P R O P U N:
Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe
anul 2018, cu influenţele cuprinse în referatul serviciului 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. 70534/27.09.2018

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
 HCLM nr.
/
pentru abrobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de
subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către
SC CET Hidrocarburi SA Arad;
 OG 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică
furnizată populației prin sisteme centralizate cu modificările si completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada
2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes general de producere,
transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;
 HCLM nr. 369/21.09.2018 privind rectificarea Bugetului General de venituri și
cheltuieli al Municipiului Arad;
 Adresa nr. 3659/17.09.2017 din partea SC CET Hidrocarburi SA Arad;
 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)

2)

Se majorează cu suma de 8.300 mii lei, alocațiile bugetare aprobate la capitolul 81.02
“Combustibil și energie”, titlul „Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la
energia termică livrată populației”, în vederea achitării în avans a consumului de gaze
naturale de către producătorul de energie termică furnizorului de gaze naturale, cf adresei
din partea SC CET Hidrocarburi SA;
Se diminuează cu suma de 8.300 mii lei rezerva bugetară.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica

