
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL JUDETEAN 

HOTARAREA NR. 240 
din data: 30.07.2021 

privind rectificarea bugetului general de venituri Ji cheltuieli al Judetului Arad 
pe anul 2021 

Consiliul Judetean Arad, 
Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 16.289/21.07.2021 al Pre~edintelui Consiliului 

Judetean Arad; 
-Raportul de specialitate nr. 16.290/21.07.2021 al Directiei Economice; 
-Amendamentul nr. 16.819/29.07.2021 al domnului Bulbuc lone!, 

vicepre~edinte al Consiliului Judetean Arad; 
-Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea 

bugetului general de venituri ~i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 2021, modificata 
prin Hotararile Consiliului Judetean Arad nr. 144/28.04.2021, nr. 166/27.05.2021 ~i 
nr. 197/25.06.2021; 

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art. 19 alin. (2) ~i ale art. 49 alin. (4) ~i (5) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-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. 

Tn 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, 

HOTARA$TE: 

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli al Judetului 
Arad pe anul 2021 ~i estimarile pentru anii 2022 - 2024, prin rectificarea Anexei nr. 1 
la Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea 
bugetului general de venituri §i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 2021, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al institutiilor 
publice ~i activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 ~i 
estimarile pentru anii 2022 - 2024, prin rectificarea Anexei nr. 2 la Hotararea 
Consiliului Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de 
venituri ~i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 2 la prezenta 
hotarare. 

Art.3.Se aproba rectificarea Programului de investitii publice pe grupe de 
investitii ~i surse de finantare al Judetului Arad, prin rectificarea Anexei nr. 4 la 
Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului 
general de venituri ~i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 3 
la prezenta hotarare. 

Art.4.Se aproba rectificarea Programului lucrarilor de intretinere ~i reparatii 
drumuri judetene pentru anul 2021 ~i estimarile pentru anii 2022 - 2024, prin 
rectificarea Anexei nr. 5 la Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 

' privind adoptarea bugetului general de venituri §i cheltuieli al Judetului Arad pe anul 
2021, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 
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Art.5.Se aproba rectificarea bugetului pe titluri de cheltuieli, articole ~i 
alineate Cap.51.02.01 .03 - Autoritati executive, Cap.60.02.02 - Aparare nationala, 
Cap.61.02.05 - Protectie civila ~i protectia contra incendiilor, Cap.66.02.06.01 -
Spitale generate, Cap.67.02.03.03 - Muzee, Cap.68.02.06 - Asistenta social pentru 
familie ~i copil, Cap.84.02.03.01 - Drumuri ~i poduri, Cap.66.10.06.01 - Spitale 
generate, Cap.67.10.03.03 - Muzee, ale Anexei nr. 8 la Hotararea Consiliului 
Judetean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri ~i 
cheltuieli al Judetului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotarare. 

Art.6.Se aproba rectificarea bugetului general al Judetului Arad pe anul 2021, 
prin rectificarea Anexei nr. 9 la Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 
109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri ~i cheltuieli al 
Judetului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotarare. 

Art.7.(1)Cheltuielile prevazute in bugetul Judetului Arad pe anul 2021 
reprezinta limitele maxime care nu pot fi depa~ite, iar modificarea lor se va face ,n 
conditiile legii. 

(2)Angajarea, contractarea de lucrari, de bunuri ~i servicii, precum ~i 
efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se face numai cu respectarea 
prevederilor legale, in limita creditelor bugetare aprobate ~i in limita veniturilor 
incasate. 

Art.8.Anexele nr. 1 - 6 tac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.9.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia 

Economica a Consiliului Judetean Arad. 
Art.10.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 din cadrul Consiliului Judetean Arad 
' ' ' -Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice a Consiliului Judetean Arad. 

PRE$EDINTE, 
IUSTIN CIONCA 
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CONTRASEMNEAZA: 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

SILVANA LUPU 
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