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R O M Â N I A                                       P R O I E C T                                        AVIZAT 

JUDETUL ARAD                                                                                     SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD                                                                                        Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Nr.  36//18.01.2023                            

H O T Ă R Â R E A  Nr._____ 

din                                     2023 

privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad pentru anul2022 

 

 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare 

nr.4076 din  18 ianuarie 2023; 

Luând în considerare Raportul nr.  4077 din  18 ianuarie 2023 al Direcţiei Economice; 

Ținând cont de Referatul  Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică, 

privind repartizarea excedentului bugetar; 

Analizând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2022; 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.4 alin.(6), art.14 alin.(4), art.23 alin.(1) 

alin.(2) lit.c), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 

alin.(1), alin(3) lit.a), art.196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

 

 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E : 

 

 

Art.1: Se aprobă Excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 32.941.799,79 lei. 

Art.2: Suma invocată la articolul 1 se va utiliza conform destinațiilor din Anexa 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Se aprobă repartizarea pe obiective şi cheltuieli de investiţii a disponibilului existent la 31 

decembrie 2022, destinat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a pierderilor  

iinndduussee  ddee  pprreessttaarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  ppuubblliicc  ddee  pprroodduuccțțiiee,,  ttrraannssppoorrtt,,  ddiissttrriibbuuțțiiee  șșii  ffuurrnniizzaarree  aa  eenneerrggiieeii  

tteerrmmiiccee  ppeennttrruu  ppooppuullaațțiiee  îînn  ssiisstteemm  cceennttrraalliizzaatt  șșii  nneeaacccceeppttaattee  îînn  pprreețț//ttaarriiff,, conform Anexelor 2, 3,    

3A – 3D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4: Prezenta se va duce la îndeplinire de către Direcţia Economică şi se va comunica tuturor 

celor interesaţi prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. 

                  

               

  PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  SECRETAR GENERAL, 

 

  

  

  

  

  

  

  



Direcţia Economică 
Serviciul Buget 
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PPRRIIMMAARRUULL  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  AARRAADD  

  

NNrr..  44007766    ddiinn    1188    iiaannuuaarriiee  22002233  

  

  

RR  EE  FF  EE  RR  AA  TT      DDEE      AA  PP  RR  OO  BB  AA  RR  EE  

  

  

  

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree::  
  

❖❖  DDiissppoonniibbiilluull  îînnrreeggiissttrraatt  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  llaa  ffiinneellee  aannuulluuii  22002222  

îînn  ssuummăă  ddee  3322..994411..779999,,7799  lleeii;;    

❖❖  NNeecceessiittaatteeaa  ffiinnaannttăărriiii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  bbuuggeettaarr  aall  

MMuunniicciippiiuulluuii  AArraadd  rreezzuullttaatt  llaa  ffiinneellee  aannuulluuii  22002222;;    

❖❖  NNeecceessiittaatteeaa  ffiinnaannțțăărriiii  ppiieerrddeerriilloorr  iinndduussee  ddee  pprreessttaarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  ppuubblliicc  ddee  

pprroodduuccttiiee,,  ttrraannssppoorrtt,,  ddiissttrriibbuuțțiiee  șșii  ffuurrnniizzaarree  aa  eenneerrggiieeii  tteerrmmiiccee  ppeennttrruu  

ppooppuullaațțiiee  îînn  ssiisstteemm  cceennttrraalliizzaatt  șșii  nneeaacccceeppttaattee  îînn  pprreețț//ttaarriiff;;  

❖❖  PPrreevveeddeerriillee  aarrtt..22  aalliinn..((11)),,  aarrtt..44  aalliinn..((66)),,  aarrtt..1144  aalliinn..((44)),,  aarrtt..2233  aalliinn..((11))  aalliinn  ((22))  

lliitt..cc))  ddiinn  LLeeggeeaa  227733//22000066  pprriivviinndd  ffiinnaannţţeellee  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  ssii  

ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  

❖❖  LLeeggiissllaaţţiiaa  îînn  vviiggooaarree  pprriivviinndd  uuttiilliizzaarreeaa  eexxcceeddeennttuulluuii  aannuuaall  aall  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  

rreezzuullttaatt  llaa  îînncchheeiieerreeaa  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  bbuuggeettaarr;;  

  

  

PP  RR  OO  PP  UU  NN::  

  

  

AApprroobbaarreeaa  rreeppaarrttiizzăărriiii  ppee  ddeessttiinnaațțiiii,,  oobbiieeccttiivvee  şşii  cchheellttuuiieellii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  aa  

eexxcceeddeennttuulluuii  bbuuggeettaarr  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  AArraadd  eexxiisstteenntt  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22002222,,  

ppeennttrruu  ffiinnaannţţaarreeaa  uunnoorr  cchheellttuuiieellii  ccoonnffoorrmm  lleeggiissllaaţţiieeii  îînn  vviiggooaarree,,    şşii  aanneexxeelloorr  

11,,  22,,  33,,  33AA--33DD,,    llaa  pprrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree..  

  

  

  

PP  RR  II  MM  AA  RR,,  

CCăălliinn  BBIIBBAARRȚȚ  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA  ECONOMICĂ 

Serviciul Buget 

Nr. 4077/18  ianuarie 2023 

 

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE 

privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad 

 

Având în vedere: 

  -Disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2022, în sumă de 

32.941.799,79 lei; 

   -Prevederile art.2 alin.(1), art.4 alin.(6), art.14 alin.(4), art.23 alin.(1) alin (2) lit.c) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

   -Prevederile art. 58, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prvăzute la art. 6, lit.a), a celor exceptate la art. 6, 

lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților 

restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităților 

deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar." 

 

P R O P U N E M: 

1. Aprobarea repartizării pe destinații, obiective şi cheltuieli de investiţii a disponibilului existent la 

31.12.2022 în sumă de 32.941.799,79 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli, conform legislaţiei în 

vigoarelor și anexelor 1, 2, 3, 3A – 3D. 

Sumele repartizate se utilizează pentru: 

a) investiții publice (Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020) : 12.975.849,43 lei; 

b) cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2022: 2.387.803,18 lei; 

c) cheltuieli de funcționare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2022: 1.139.453,61 lei; 

d) sume către operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad în vederea acoperirii 

pirderilor induce de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice pentru populație în sistema centralizat și neeaceptate în preț/tarif: 12.000.000 lei; 

e) prefinanțare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare pentru Proiectul ”SPROUT- Răspuns 

Politic Durabil pentru Tranziţia la Mobilitate Urbană”: 94.388,28 lei; 

f) prefinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru Proiectul 

''Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în 

zona de agrement și petrecere a timpului liber'': 9.561,18 lei; 

g) prefinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru Proiectul ''Construire 

Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Șezătorii - Pădurii'':         

763.907,04 lei; 

h) prefinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru Proiectul 

''Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, 

între strada Abatorului și strada Condurașilor'': 3.570.837,07 lei; 

                 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                    ŞEF SERVICIU,                 

                               Marinela DAVID                                            Olimpia STOICA               
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