
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD 

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 99
din data: 31.03.2020

privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe 
anul 2020

Consiliul Judeţean Arad,
        Având în vedere:

-Referatul nr. 7.525/31.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul nr. 7.526/31.03.2020 al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 39/31.01.2020 privind adoptarea 

bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 60/28.02.2020 și nr. 65/27.03.2020;

-Prevederile art. 19 alin. (2) și ale art. 49 alin. (4) și (5) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. IX alin. (2) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal – bugetare;

-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Arad pe anul 2020 și 
estimările pentru anii 2021 - 2023, prin rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Arad nr. 39/31.01.2020 privind adoptarea bugetului general de venituri și 
cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023, 
prin rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 39/31.01.2020 
privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 
2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă rectificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții 
și surse de finanțare al Județului Arad, prin rectificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 39/31.01.2020 privind adoptarea bugetului general de 
venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020, conform Anexei nr. 3 la prezenta 
hotărâre.

Art.4.Se aprobă rectificarea Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri 
județene pentru perioada 2020 - 2023, prin rectificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 39/31.01.2020 privind adoptarea bugetului general de 
venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la prezenta 
hotărâre.

Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului pe titluri, articole și alineate 



Cap.51.02.01.03 Autorități executive, Cap.84.02.03.01 - Drumuri și poduri și 
Cap.66.10.06.01 - Spitale generale, ale Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean 
Arad nr. 38/31.01.2020 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al 
Județului Arad pe anul 2020, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Județului Arad pe anul 2020 reprezintă 
limitele maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. 

(2)Angajarea, contractarea de lucrări, de bunuri și servicii, precum și efectuarea 
de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor 
legale, în limita creditelor bugetare aprobate și în limita veniturilor încasate.

Art.7.Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția 

Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică Investiții din cadrul Consiliului Județean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


