
 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 453 

din 13 noiembrie 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. 81036/05.11.2018, 

  Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 81040/05 .11.2018, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr. 427/17.10.2018 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 

2018, 

Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 80686/02.11.2018, nr. 80515/01.11.2018 și nr. 

83482/13.11.2018 din partea Serviciului Investiții, 

Luând în considerare Referatul nr. 80483/01.11.2018 al „Unității de implementare a 

proiectului  Reabilitare clădire Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare 

exterioară”, 

Ținând cont de Referatul nr. 80543/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad”, 

Având în vedere Referatul nr. 80540/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița Prieteniei Arad”, 

Luând în considerare Referatul nr. 81004/05.11.2018 al Serviciului Edilitar- Direcția 

Tehnică, 

Ținând cont de Adresa nr. 70549/27.09.2018 din partea Biroului Reparații Imobile- Direcția 

Patrimoniu, 

Având în vedere Referatul nr. 80859/02.11.2018 al Serviciului Resurse Umane- Biroul 

salarizare, 

Ținând cont de Adresa nr. 79645/30.10.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 78377/25.10.2018 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Analizând Adresele nr. 79865/31.10.2018 și nr.78448/25.10.2018 ale Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 74256/10.10.2018 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” 

Arad, 

Ținând cont de Adresa nr. 75820/10.10.2018 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” 

Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 80237/01.11.2018 din partea S.C. Compania de Transport 

Public S.A. Arad, 

Analizând Referatul nr. 83470/13.11.2018 al Serviciului Învățământ, Sănătate, 

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Arad (ordonatori terțiari de credite), 



Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare și pentru modificare unor acte normative, 

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, 

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 3 consilieri nu au 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, bugetului 

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 2. Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local,  

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă influenţele asupra Listei programului de investiții pe anul 2018 cu 

finanțare din titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” și 58 

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”,  

enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate 

parțial din venituri proprii. 

Art. 5.  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

prevăzute la art. 4. 

           Art. 6.   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad 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 Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Red./Dact. SML/SML Verif. S.F. 

1 ex.  Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 13.11.2018                                                                                                                                            Cod PMA -S4-02          

 



R O M Â N I A                                                                             Avizat             

JUDEŢUL ARAD                                P R O I E C T                     S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                                                       Lilioara Stepanescu                                                                                                   

CONSILIUL L0CAL 

Nr.386/6.11.2018 

 

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. 81036/05.11.2018, 

 Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 81040/05 .11.2018, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr. 427/17.10.2018 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 

2018, 

Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 80686/02.11.2018 și nr. 80515/01.11.2018 din 

partea Serviciului Investiții, 

Luând în considerare Referatul nr. 80483/01.11.2018 al „Unității de implementare a 

proiectului  Reabilitare clădire Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare 

exterioară”, 

Ținând cont de Referatul nr. 80543/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad”, 

Având în vedere Referatul nr. 80540/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița Prieteniei Arad”, 

Luând în considerare Referatul nr. 81004/05.11.2018 al Serviciului Edilitar- Direcția 

Tehnică, 

Ținând cont de Adresa nr.70549/27.09.2018 din partea Biroului Reparații Imobile- Direcția 

Patrimoniu, 

Având în vedere Referatul nr. 80859/02.11.2018 al Serviciului Resurse Umane- Biroul 

salarizare, 

Ținând cont de Adresa nr. 79645/30.10.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 78377/25.10.2018 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Analizând Adresele nr. 79865/31.10.2018 și nr.78448/25.10.2018 ale Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 74256/10.10.2018 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” 

Arad, 

Ținând cont de Adresa nr. 75820/10.10.2018 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” 

Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 80237/01.11.2018 din partea S.C. Compania de Transport 

Public S.A. Arad, 

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Arad (ordonatori terțiari de credite), 

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-

bugetare și pentru modificare unor acte normative, 

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, bugetului 

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           Art.2: Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local,  

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se aprobă influenţele asupra Listei programului de investiții pe anul 2018 cu 

finanțare din titlul 56 “ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” și 58 

„ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”,  

enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate 

parțial din venituri proprii. 

                        

          Art.5:  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

prevăzute la art.4. 

 

           Art.6:   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va 

comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

            

   

                             

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          S E C R E T A R 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia Economică 

Serviciul Buget            

Red/Dact.  O.S.                                                                                                                   Cod PMA – S4 - 01  



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 81036/05.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
     Având în vedere: 
 

 Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

 Necesitatea modificării Programului de Investiții pe anul 2018; 

 Contractele de finanțare încheiate pentru proiecte finanțate din fonduri externe 

nerambursabile în anul 2018;  

 Necesitatea finanțării unor cheltuieli în domeniul învățământului și culturii,  

 

 

 
P R O P U N: 

 

 
Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2018, cu influenţele cuprinse în referatele 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.  81040/ 5 noiembrie 2018 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

 Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr. 427/17.10.2018 privind rectificarea 

bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018; 

 Notele de fundamentare nr. 80686/02.11.2018 și nr. 80515/01.11.2018 din partea 

Serviciului Investiții; 

 Referatul nr. 80483/01.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

clădire Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare exterioară”; 

 Referatul nr. 80543/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

termică Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad”; 

 Referatul nr. 80540/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

termică Grădinița Prieteniei Arad”; 

 Referatul nr. 81004/05.11.2018 al Serviciului Edilitar- Direcția Tehnică; 

 Adresa nr.70549/27.09.2018 din partea Biroului Reparații Imobile- Direcția Patrimoniu; 

 Referatul nr. 80859/02.11.2018 al Serviciului Resurse Umane- Biroul salarizare; 

 Adresa nr. 79645/30.10.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

 Adresa nr. 78377/25.10.2018 din partea Filarmonicii de Stat Arad; 

 Adresele nr. 79865/31.10.2018 și nr.78448/25.10.2018 ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” 

Arad; 

 Adresa nr. 74256/10.10.2018 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad; 

 Adresa nr. 75820/10.10.2018 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad; 

 Adresa nr. 80237/01.11.2018 din partea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad; 

 Solicitările repetate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad 

(ordonatori terțiari de credite); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea unor acte normative; 

 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 următoarele i n f l u e n țe: 

 

1) Se diminuează cu suma de 26.375 mii lei veniturile aferente proiectului ''Termoficare în Arad- 

reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului 

termic din Aradul Nou''; 

 
2) Se diminuează cu suma de 1.485 mii lei fondul de rezerva bugetara la dispoziția autorităților 

locale; 

 

3) La Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”-  se propune diminuarea cheltuielilor 

de personal cu suma de 2.100 mii lei, conform referatului Serviciului Resurse Umane; 



 

4) Se diminuează la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”, creditele bugetare aprobate în 

anul 2018 în Lista Programului de investiții, după cum urmează: 

 
- cu suma de 2.000 mii lei la  pentru obiectivul de investiții “Construcții noi 

Unitatea Militară zona Gai și instalații apă, canalizare, gaz, termice și 

sanitare”;  

- și cu suma de 800 mii lei pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădiri 

Unitatea Militară zona Gai”; 
 

5) La capitolul 65.02 “Învățământ” : 

- se suplimentează cu suma de 2.553 mii lei, creditele bugetare aprobate în 

anul 2018 pentru cheltuieli materiale, cf. influențelor invocate în anexa 1 la 

proiectul de hotărâre și solicitărilor din partea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare până 

la finalul anului; 

- se propune asigurarea finanțării cu suma de 260 mii lei pentru proiectele cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 și cuprinderea în Lista programului de investiții pe anul 2018, 

după cum urmează: 130 mii lei – Reabilitare termica Grădinița Prieteniei 

Arad și 130 mii lei - Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit 

Curcubeul Copiilor Arad; 

 

6) La capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, se suplimentează cu suma de 1.300 mii lei  

transferurile din bugetul local către instituțiile de cultură: Filarmonica de Stat Arad (520 mii 

lei), Teatrul de Stat Ioan Slavici Arad (280 mii lei) și Centrul Municipal de Cultură Arad (500 

mii lei), pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare ale acestor instituții publice finanțate din 

venituri proprii și subvenții, iar în cadrul Programului Acțiunilor Cultural – Artistice și Sportive 

ale Centrul Municipal de Cultură Arad pe anul 2018, se propun următoarele modificări: 

 Tipărirea programului cultural al municipiului Arad pe anul 2018:    - 3 mii lei; 

 Festivalul de teatru pentru tineret Start- ediția a II a:                           -10 mii lei; 

 Festivalul Minorităților Naționale:                                                       -35 mii lei; 

 Zilele Aradului                                                                                      -78 mii lei; 

 Simfonia florilor de toamnă                                                                  - 15 mii lei; 

 Festivalul internațional de teatru tânăr francofon Amifram                  - 15 mii lei; 

 October beer fest                                                                                    - 67 mii lei; 

 Târgul educației                                                                                     -  8 mii lei; 

 Zilele europene ale patrimoniului                                                          - 30 mii lei; 

 Săptămâna mondială a educației                                                            - 25 mii lei 

 Întâlnirea Asociației Municipiilor din România                                    - 30 mii lei; 

 Colaborări culturale Arad-Praga                                                             - 20 mii lei; 

 Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor                      -   8 mii lei; 

 Muzeul Preparandiei- prezenta vie în peisajul cultural arădean             - 10 mii lei; 

 Aradul în rețeaua AVEC și colaborări cu orașe membre ale rețelei       - 25 mii lei; 

 Participarea Aradului la evenimente culturale internaționale                 - 20 mii lei; 

 Proiecții cinema în aer liber                                                                    - 51 mii lei; 

 Proiecție de filme în cinematografele Arta, Solidaritatea, Gradiște, Studio    + 20 mii lei; 

 Acțiuni cultural-artistice și sportive luna decembrie                              +940 mii lei; 

 

    Se propune asigurarea finanțării cu suma de 213 mii lei la titlul 58 „Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și cuprinderea în 



Lista programului de investiții pe anul 2018 pentru obiectivul „Reabilitare clădire Teatrul Clasic 

„Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare exterioară”. 

   Având în vedere semnarea Contractului de finanțare nr. 3384/01.11.2018 pentru obiectivul 

de investiții “Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sala de spectacole la Filarmonica de 

Stat Arad”, se impune suplimentarea cu suma de 86 mii lei a titlului 58 “Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și includerea 

acestui proiect în Lista programului de Investiții pe anul 2018; 

 

7) În cadrul Capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se suplimentează cu suma 

de 300 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2018 pentru activitățile de prindere și adăpost 

a animalelor fără stăpân iar corespunzător se diminuează cheltuielile cu obiectele de inventar, 

conform referatului Serviciului Edilitar; 

 

8) Se suplimentează cu suma de 400 mii lei subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și 

tarif la transportul public local în comun cu tramvaiele și autobuzele, la capitolul 84.02 

“Transporturi”, conform solicitării Companiei de Transport Public Arad.  

Tot în cadrul acestui capitol se propune asigurarea rambursărilor de credite în valoare de 4.800 

mii lei, din excedentul bugetului local pentru anul 2018, conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 89/2018;  

 

9) Se modifică Programul de Investiții cu influențele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre 

și cf. Referatului din partea Serviciului Investiții;  

 

10) În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții se modifică Lista de dotări aprobată în anul 

2018: 

 

-  la Școala Gimnazială Aron Cotruș, astfel: Malaxor cu spirală +7 mii lei, 

Mașină de gătit +10 mii lei, Autoturism/Autoutilitară  -17 mii lei;  

-  la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, astfel: Aviz de asigurare la incendiu     

-110 mii lei, Releveu preliminar pentru documentația de obținere a avizului 

de securitate la incendiu  +110 mii lei. 

 

 

 

 
    DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 

       Claudia Grozavu                                  Olimpia Stoica 
 
                                              
 
 
 
 

 
 
 

 



R O M Â N I A                                                                             Avizat             

JUDEŢUL ARAD                                P R O I E C T                     S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                                                       Lilioara Stepanescu                                                                                                   

CONSILIUL L0CAL 

Nr.386/6.11.2018 

 

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. 81036/05.11.2018, 

 Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 81040/05 .11.2018, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr. 427/17.10.2018 

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 

2018, 

Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 80686/02.11.2018 și nr. 80515/01.11.2018 din 

partea Serviciului Investiții, 

Luând în considerare Referatul nr. 80483/01.11.2018 al „Unității de implementare a 

proiectului  Reabilitare clădire Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare 

exterioară”, 

Ținând cont de Referatul nr. 80543/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad”, 

Având în vedere Referatul nr. 80540/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului 

Reabilitare termica Grădinița Prieteniei Arad”, 

Luând în considerare Referatul nr. 81004/05.11.2018 al Serviciului Edilitar- Direcția 

Tehnică, 

Ținând cont de Adresa nr.70549/27.09.2018 din partea Biroului Reparații Imobile- Direcția 

Patrimoniu, 

Având în vedere Referatul nr. 80859/02.11.2018 al Serviciului Resurse Umane- Biroul 

salarizare, 

Ținând cont de Adresa nr. 79645/30.10.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 78377/25.10.2018 din partea Filarmonicii de Stat Arad, 

Analizând Adresele nr. 79865/31.10.2018 și nr.78448/25.10.2018 ale Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici” Arad, 

Având în vedere Adresa nr. 74256/10.10.2018 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” 

Arad, 

Ținând cont de Adresa nr. 75820/10.10.2018 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” 

Arad, 

Luând în considerare Adresa nr. 80237/01.11.2018 din partea S.C. Compania de Transport 

Public S.A. Arad, 

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Arad (ordonatori terțiari de credite), 

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-

bugetare și pentru modificare unor acte normative, 

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, bugetului 

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           Art.2: Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local,  

enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se aprobă influenţele asupra Listei programului de investiții pe anul 2018 cu 

finanțare din titlul 56 “ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” și 58 

„ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”,  

enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate 

parțial din venituri proprii. 

                        

          Art.5:  Preşedintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor 

prevăzute la art.4. 

 

           Art.6:   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va 

comunica Direcţiei Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați. 

 

            

   

                             

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          S E C R E T A R 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia Economică 

Serviciul Buget            

Red/Dact.  O.S.                                                                                                                   Cod PMA – S4 - 01  



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 81036/05.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
     Având în vedere: 
 

• Modificarea repartizării excedentului bugetar; 

• Necesitatea modificării Programului de Investiții pe anul 2018; 

• Contractele de finanțare încheiate pentru proiecte finanțate din fonduri externe 

nerambursabile în anul 2018;  

• Necesitatea finanțării unor cheltuieli în domeniul învățământului și culturii,  

 

 

 
P R O P U N: 

 

 
Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2018, cu influenţele cuprinse în referatele 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.  81040/ 5 noiembrie 2018 

 

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 

 

Având în vedere: 

• Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr. 427/17.10.2018 privind rectificarea 

bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018; 

• Notele de fundamentare nr. 80686/02.11.2018 și nr. 80515/01.11.2018 din partea 

Serviciului Investiții; 

• Referatul nr. 80483/01.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

clădire Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare exterioară”; 

• Referatul nr. 80543/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

termică Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad”; 

• Referatul nr. 80540/02.11.2018 al „Unității de implementare a proiectului Reabilitare 

termică Grădinița Prieteniei Arad”; 

• Referatul nr. 81004/05.11.2018 al Serviciului Edilitar- Direcția Tehnică; 

• Adresa nr.70549/27.09.2018 din partea Biroului Reparații Imobile- Direcția Patrimoniu; 

• Referatul nr. 80859/02.11.2018 al Serviciului Resurse Umane- Biroul salarizare; 

• Adresa nr. 79645/30.10.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad; 

• Adresa nr. 78377/25.10.2018 din partea Filarmonicii de Stat Arad; 

• Adresele nr. 79865/31.10.2018 și nr.78448/25.10.2018 ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” 

Arad; 

• Adresa nr. 74256/10.10.2018 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad; 

• Adresa nr. 75820/10.10.2018 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad; 

• Adresa nr. 80237/01.11.2018 din partea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad; 

• Solicitările repetate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad 

(ordonatori terțiari de credite); 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea unor acte normative; 

• 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 următoarele i n f l u e n țe: 

 

1) Se diminuează cu suma de 26.375 mii lei veniturile aferente proiectului ''Termoficare în Arad- 

reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului 

termic din Aradul Nou''; 
 

2) Se diminuează cu suma de 1.485 mii lei fondul de rezerva bugetara la dispoziția autorităților 

locale; 

 

3) La Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”-  se propune diminuarea cheltuielilor 

de personal cu suma de 2.100 mii lei, conform referatului Serviciului Resurse Umane; 



 

4) Se diminuează la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”, creditele bugetare aprobate în 

anul 2018 în Lista Programului de investiții, după cum urmează: 
 

- cu suma de 2.000 mii lei la  pentru obiectivul de investiții “Construcții noi 

Unitatea Militară zona Gai și instalații apă, canalizare, gaz, termice și 

sanitare”;  

- și cu suma de 800 mii lei pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădiri 

Unitatea Militară zona Gai”; 
 

5) La capitolul 65.02 “Învățământ” : 

- se suplimentează cu suma de 2.553 mii lei, creditele bugetare aprobate în 

anul 2018 pentru cheltuieli materiale, cf. influențelor invocate în anexa 1 la 

proiectul de hotărâre și solicitărilor din partea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare până 

la finalul anului; 

- se propune asigurarea finanțării cu suma de 260 mii lei pentru proiectele cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 și cuprinderea în Lista programului de investiții pe anul 2018, 

după cum urmează: 130 mii lei – Reabilitare termica Grădinița Prieteniei 

Arad și 130 mii lei - Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit 

Curcubeul Copiilor Arad; 

 

6) La capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, se suplimentează cu suma de 1.300 mii lei  

transferurile din bugetul local către instituțiile de cultură: Filarmonica de Stat Arad (520 mii 

lei), Teatrul de Stat Ioan Slavici Arad (280 mii lei) și Centrul Municipal de Cultură Arad (500 

mii lei), pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare ale acestor instituții publice finanțate din 

venituri proprii și subvenții, iar în cadrul Programului Acțiunilor Cultural – Artistice și Sportive 

ale Centrul Municipal de Cultură Arad pe anul 2018, se propun următoarele modificări: 

 Tipărirea programului cultural al municipiului Arad pe anul 2018:    - 3 mii lei; 

 Festivalul de teatru pentru tineret Start- ediția a II a:                           -10 mii lei; 

 Festivalul Minorităților Naționale:                                                       -35 mii lei; 

 Zilele Aradului                                                                                      -78 mii lei; 

 Simfonia florilor de toamnă                                                                  - 15 mii lei; 

 Festivalul internațional de teatru tânăr francofon Amifram                  - 15 mii lei; 

 October beer fest                                                                                    - 67 mii lei; 

 Târgul educației                                                                                     -  8 mii lei; 

 Zilele europene ale patrimoniului                                                          - 30 mii lei; 

 Săptămâna mondială a educației                                                            - 25 mii lei 

 Întâlnirea Asociației Municipiilor din România                                    - 30 mii lei; 

 Colaborări culturale Arad-Praga                                                             - 20 mii lei; 

 Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor                      -   8 mii lei; 

 Muzeul Preparandiei- prezenta vie în peisajul cultural arădean             - 10 mii lei; 

 Aradul în rețeaua AVEC și colaborări cu orașe membre ale rețelei       - 25 mii lei; 

 Participarea Aradului la evenimente culturale internaționale                 - 20 mii lei; 

 Proiecții cinema în aer liber                                                                    - 51 mii lei; 

 Proiecție de filme în cinematografele Arta, Solidaritatea, Gradiște, Studio    + 20 mii lei; 

 Acțiuni cultural-artistice și sportive luna decembrie                              +940 mii lei; 

 

    Se propune asigurarea finanțării cu suma de 213 mii lei la titlul 58 „Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și cuprinderea în 



Lista programului de investiții pe anul 2018 pentru obiectivul „Reabilitare clădire Teatrul Clasic 

„Ioan Slavici” Arad- Etapa I Restaurare și reabilitare exterioară”. 

   Având în vedere semnarea Contractului de finanțare nr. 3384/01.11.2018 pentru obiectivul 

de investiții “Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sala de spectacole la Filarmonica de 

Stat Arad”, se impune suplimentarea cu suma de 86 mii lei a titlului 58 “Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și includerea 

acestui proiect în Lista programului de Investiții pe anul 2018; 

 

7) În cadrul Capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se suplimentează cu suma 

de 300 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2018 pentru activitățile de prindere și adăpost 

a animalelor fără stăpân iar corespunzător se diminuează cheltuielile cu obiectele de inventar, 

conform referatului Serviciului Edilitar; 

 

8) Se suplimentează cu suma de 400 mii lei subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și 

tarif la transportul public local în comun cu tramvaiele și autobuzele, la capitolul 84.02 

“Transporturi”, conform solicitării Companiei de Transport Public Arad.  

Tot în cadrul acestui capitol se propune asigurarea rambursărilor de credite în valoare de 4.800 

mii lei, din excedentul bugetului local pentru anul 2018, conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 89/2018;  

 

9) Se modifică Programul de Investiții cu influențele cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre 

și cf. Referatului din partea Serviciului Investiții;  

 

10) În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții se modifică Lista de dotări aprobată în anul 

2018: 

 

-  la Școala Gimnazială Aron Cotruș, astfel: Malaxor cu spirală +7 mii lei, 

Mașină de gătit +10 mii lei, Autoturism/Autoutilitară  -17 mii lei;  

-  la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, astfel: Aviz de asigurare la incendiu     

-110 mii lei, Releveu preliminar pentru documentația de obținere a avizului 

de securitate la incendiu  +110 mii lei. 

 

 

 

 
    DIRECTOR EXECUTIV,                        SEF SERVICIU BUGET, 
       Claudia Grozavu                                  Olimpia Stoica 

 
                                              
 
 
 
 

 
 
 

 



MUNICIPIUL ARAD
Anexa 3 la Hotărârea nr. 453/13 noiembrie 2018

a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENŢE 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PE ANUL 2018

Lista programului de investiţii pe anul 2018 cu finanţare din titlurile de cheltuieli 

56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și

58 ”Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”

 mii lei 

Nr. 

crt.
Capitol

Ordonator 

de credite
PROIECT Conținut

Influente 

credite de 

angajament

Influente 

credite 

bugetare din 

încasările 

anului 2018 la 

bugetul local

Influente 

credite 

bugetare din 

excedentul la 

31.12.2017 din 

bugetul local

0 1 2 3 4 5 6 7

1 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Curcubeul Copiilor Arad ''

-Finanţarea naţională-

187 15 0

2 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Curcubeul Copiilor Arad '' 

-Finanţarea externă nerambursabilă-

1.055 85 0

3 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Curcubeul Copiilor Arad '' 

-Cheltuieli neeligibile-

651 30 0

4 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Grădinița Prieteniei Arad ''

-Finanţarea naţională-

195 15 0

5 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Grădinița Prieteniei Arad ''

-Finanţarea externă nerambursabilă-

1.103 85 0

6 65.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare termică

Grădinița cu Program Prelungit

Grădinița Prieteniei Arad ''

- Cheltuieli neeligibile-

192 30 0

7 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare clădire Teatrul Clasic 

''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I - 

Restaurare și reabilitare exterioară ''

-Finanţarea naţională-

2.009 31 0

8 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare clădire Teatrul Clasic 

''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I - 

Restaurare și reabilitare exterioară ''

-Finanţarea externă nerambursabilă-

11.387 177 0



 mii lei 

Nr. 

crt.
Capitol

Ordonator 

de credite
PROIECT Conținut

Influente 

credite de 

angajament

Influente 

credite 

bugetare din 

încasările 

anului 2018 la 

bugetul local

Influente 

credite 

bugetare din 

excedentul la 

31.12.2017 din 

bugetul local

0 1 2 3 4 5 6 7

9 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

''Reabilitare clădire Teatrul Clasic 

''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I - 

Restaurare și reabilitare exterioară ''

-Cheltuieli neeligibile-

703 5 0

10 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

”Reabilitare învelitoare, faţadă 

principală şi sală spectacole la 

Filarmonica de Stat Arad”

-Finanţarea naţională-

13 13 0

11 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

”Reabilitare învelitoare, faţadă 

principală şi sală spectacole la 

Filarmonica de Stat Arad”

-Finanţarea externă nerambursabilă-

64 64 0

12 67.02
Municipiul 

Arad

Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-

2020

Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)

”Reabilitare învelitoare, faţadă 

principală şi sală spectacole la 

Filarmonica de Stat Arad”

-Cheltuieli neeligibile-

9 9 0

13 TOTAL 17.568 559 0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANESCU


