
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR. 348 
din data: 11.11.2020 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 
317/20.10.2020 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 
38/31.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020 
 

 
Consiliul Judeţean Arad, 
 Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 25.818/09.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Arad; 
 -Raportul de specialitate nr. 25.819/09.11.2020 al Direcției Economice; 
 -Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
 -Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 38/31.01.2020 privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 
2020, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 59/28.02.2020, nr. 
64/27.03.2020, nr. 101/03.04.2020, nr. 105/09.04.2020, nr. 128/30.04.2020, nr. 
135/12.05.2020, nr. 159/29.05.2020, nr. 201/25.06.2020, nr. 234/24.07.2020, nr. 
254/17.08.2020, nr. 280/28.08.2020, nr. 289/17.09.2020, nr. 306/30.09.2020 și nr. 
317/20.10.2020; 

-Prevederile art. 6 alin. (13) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

-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.Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 317/20.10.2020 pentru 
modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 38/31.01.2020 privind 
aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în anul 2020, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Economică a Consiliului Judeţean Arad. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la: 
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad 
-Trezoreria Arad 



-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad 
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad 
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad. 
 

 
PREŞEDINTE, 

IUSTIN CIONCA 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
SILVANA LUPU 

 
 
 


