
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  nr.26 

din 10 februarie 2011 
privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad  

pentru anul 2011 
       

Consiliul Local al Municipiului Arad,  
       Având în vedere: 
-Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, dl. Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.2361 
/14.01.2011, modificată şi completată cu expunerea nr.5387 din 28.01.2011;  
-Raportul Direcţiei Economice, Serviciul Buget nr.2361/14.01.2011, completat cu raportul nr. 
5387/28.01.2011; 
-Adresa nr.2008/11.01.2011, înregistratã cu nr.2647/17.01.2011 din partea Direcţiei Generale a Finantelor 
Publice a Judetului Arad; 
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.25/2011 privind repartizarea excedentului bugetului 
local la finele anului 2010; 
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/ 2010 privind unele mãsuri financiar-bugetare; 
-Ordinul comun al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr.57/2011 
privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al 
unitãtilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotãrârea Guvernului  nr.1395/ 2010 privind finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, 
finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011; 
-Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice si Ordinul 
Ministrului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice; 
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare; 
-Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pentru anul 2011; 
-îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională; 
-adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (prezenţi 23); 
  În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea  215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
      
Art.1.Se  aprobă veniturile bugetului local pentru anul 2011, în sumă de 450.724 mii lei, conform Anexei 1, 
ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.2.Se aprobã cheltuielile bugetului local pentru anul 2011, în sumã de 520.580 mii lei, conform Anexei 1, 
ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.3.Se aprobã credite de angajament si credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 
51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria 
publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”,  66 „Sãnãtate”, 67 
„Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare 



publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni 
economice”, conform Anexelor 1A – 1W, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.4.Se aprobã Lista programului de investitii ale agentilor economici cu capital de stat, conform Anexei 
1X, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.5.Se aprobã Lista programului de investitii pe anul 2011, conform Anexelor  1Y – 1Y5, ce fac parte 
integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.6.Se aprobă bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate din venituri proprii si subventii,  în sumă 
de 20.335 mii lei, comform Anexelor 2 – 2J, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.7.Se aprobã bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în sumã de 2.941 mii lei, 
conform Anexelor 3-3A, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.8.Se aprobă bugetul creditelor externe în sumă de 39.607 mii lei,   conform Anexelor 4 – 4C, ce fac 
parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.9.Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 3.241 mii lei, conform Anexelor 5 - 
5D, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
Art.10.Se aprobă bugetul general al municipiului Arad pentru anul 2011, în sumă totală de 578.062 mii lei. 
Art.11.Se aprobã numãrul posturilor permanente si temporare pentru anul 2011, pentru institutiile din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad, conform Anexei 1Z, ce face parte integrantã din 
prezenta hotãrâre. 
Art.12.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se comunică Direcţiei 
Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 
Bruno BIRINGER  Lilioara STEPANESCU 
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