
ROMANIA 
JUDEJUL ARAD 

CONSILIUL JUDEJEAN 

HOT.ARAREA NR. 44 
din data: 04.02.2022 

privind adoptarea bugetului general de venituri Ji cheltuieli al Judetului Arad 
pe anul 2022 

Consiliul Judetean Arad, 
Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2.229/28.01 .2022 al Pre~edintelui Consiliului 

Judetean Arad; 
-Raportul de specialitate nr. 2.423/01.02.2022 al Directiei Economice; 
-Amendamentul nr. 2.813/04.02.2022 al Presedintelui Consiliului Judetean 

' ' Arad; 
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art. 4-7 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
-Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a ~i art. 25 - 26 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 494 alin. (5) ~i (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 99 alin. (5) ~i art. 106 din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile O.U.G nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal - bugetare, 

prorogarea unor termene, precum ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte 
normative; 

-Prevederile O.U.G nr. 131/2021 privind modificarea ~i completarea unor acte 
normative, precum ~i pentru prorogarea unor termene; 

-Prevederile H.G. nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata; 

-Prevederile H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerinte educationale speciale ~colarizati in sistemul de invatamant 
preuniversitar; 

-Prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru l?Coli al 
Romaniei in perioada 2017-2023 ~i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia in anul ~colar 2017-2018; 

-Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 

-Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei 
zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile ~i unitatile publice ~i 
private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 
dizabilitati ~i persoanelor varstnice; 

-Prevederile H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 
aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protectia ~i promovarea drepturilor copilului; 

-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b ~i alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a ~i art. 182 alin. (1) ~i (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
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HOT.AR.A$TE: 

Art.1.Se aproba bugetul local de venituri ~i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 
2022 ~i estimarile pentru anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotarare. 

Art.2.Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al institutiilor publice !;,i 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 ~i estimarile 
pentru anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art.3.Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile al Judetului Arad 
pe anul 2022 ~i estimarile pentru anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 3 la prezenta 
hotarare. 

Art.4.Se aproba Programul de investitii publice pe grupe de investitii ~i surse 
de finantare al Judetului Arad pe anul 2022, conform Anexei nr. 4 la prezenta 
hotarare. 

Art.5.Se aproba Programul lucrarilor de intretinere !;,i reparatii drumuri 
judetene pe anul 2022 !;,i estimarile pentru anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 5 la 
prezenta hotarare. 

Art.6.Se aproba contributiile la salarizarea personalului neclerical angajat in 
unitatile de cult, precum !;,i alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii 
ale unitatilor de cult recunoscute in Romania pe anul 2022, conform Anexei nr. 6 la 
prezenta hotarare. 

Art.7.Se aproba numarul de posturi precum ~i fondul de salarii aferent anului 
2022 pentru aparatul de specialitate ~i institutiile subordonate, conform Anexei nr. 7 
la prezenta hotarare. 

Art.8.Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole !;,i alineate al Judetului 
Arad pe ordonatori de credite subordonati, pe anul 2022 precum ~i estimarile pentru 
anii 2023 - 2025, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotarare. 

Art.9.Se aproba bugetul general al Judetului Arad pe anul 2022, conform 
Anexei nr. 9 la prezenta hotarare. 

Art.10.Consiliul Judetean Arad va asigura ordonatorilor de credite din 
subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai in 
limita veniturilor incasate. 

Art.11.Anexele nr. 1 - 9 tac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.12.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia 

Economica din cadrul Consiliului Judetean Arad. 
Art.13.Prezenta hotarare se comunica la: 
-lnstitutia Prefectului - Judetul Arad 
-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad . ' ' 
-Trezoreria Arad 
-Directia Economica a Consiliului Judetean Arad 

' ' -Directia Tehnica-lnvestitii a Consiliului Judetean Arad 
-Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice a Consiliului Judetean Arad. 

PRE$EDINTE, 
IUSTIN CIONCA 
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CONTRASEMNEAZ.A: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEJULUI, 

SILVANA LUPU 

Ed. I, rev. 0 


