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DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL BUGET 

Nr. 20.983/22.09.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general 

de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021  

 

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din 

cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 

20.982/22.09.2021 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea 

bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021 propus 

de președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca. 

 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 a 

finanțelor publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe 

anul 2021 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii atât la partea de venituri 

cât și la partea de cheltuieli. 

 

Bugetul local se va rectifica atât la partea de venituri cât și la partea de 

cheltuieli, după cum urmează: 

 

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de 28.710 mii lei, 

conform adreselor Administrației Județene a Finanțelor publice Arad 

nr.7152/13.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 

20.332/14.09.2021 și nr. 7036/1/AD/20.09.2021 înregistrată la Consiliul 

Județean Arad sub nr. 20.871/20.09.2021 urmare a rectificării bugetului de stat 

prin O.U.G nr.97/07.09.2021, adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 109983/16.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean 

http://www.cjarad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro
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sub nr. 20.704/17.09.2021 prin care se comunică reluarea transferurilor de la 

bugetul de stat pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală 

și a H.G. nr. 992/17.09.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 

unități administrativ – teritoriale afectate de calamități naturale. 

Indicatorul 04.01.00 “Cote defalcate din impozitul pe venit” se majorează 

cu suma de 6.997 mii lei; 

Indicatorul 04.04.00 “Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale” se majorează cu suma de 980 mii lei; 

Indicatorul 11.01.00 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” se va diminua cu 290 

mii lei și se va modifica pentru următoarele cheltuieli finanțate din această sursă 

după cum urmează: 

- se vor diminua cu 309 mii lei sumele alocate pentru finanțarea 

Programului pentru școli al României reprezentând diferența per sold între 

sumele alocate cu această destinație prin Legea bugetului de stat nr. 15/2021 și 

necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie – 

decembrie a anului școlar 2021 – 2022, potrivit prevederilor H.G. nr. 881/2021; 

- se vor majora cu 19 mii lei sumele pentru plata contribuțiilor personalului 

neclerical angajat în unitățile de cult din țară. 

Indicatorul 11.05.00 “Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

drumuri” se va majora cu suma de 7.838 mii lei. 

Indicatorul 42.65.00 “Finanțarea Programului de Dezvoltare Locală” se 

majorează cu suma de 10.406 mii lei. 

Indicatorul 42.28.00 “Subvenții primite din Fondul de intervenție” se 

majorează cu suma de 2.779 mii lei, din care 1.137 pentru refacerea unor podețe 

și tronsoane de drumuri județene, 65 mii lei pentru refacere sediu CJ Arad și 1.577 

mii lei pentru refacere 3 clădiri afectate aparținând SCJU Arad. 

 

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de 28.714 mii lei și se 

vor modifica după cum urmează: 

 

Capitolul 51.02 “Autorități executive” se majorează cu suma de 1.684 

mii lei, astfel: 

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 65 mii lei pentru 

înlocuirea și repararea bunurilor distruse în urma furtunii din seara zilei de 

25.06.2021, conform Notei de fundamentare a Serviciului Administrativ nr. 

20.921/ 21.09.2021; 

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 4 mii lei pentru 

achiziționarea unei licențe software topoLT v13 necesară compartimentului de 

Cadastru și Topografie din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public 

și Privat, conform Notei de fundamentare a serviciului nr. 20.668/16.09.2021; 
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- Titlul 81 “Rambursări de credite” se majorează cu suma de 1.615 mii lei 

urmare a creșterii cursului valutar al monedei euro, fapt ce influențează 

rambursarea ratelor scadente la creditele contractate de Județul Arad cu băncile 

comerciale BCR și BRD, conform Notei de fundamentare nr. 20.941/21.09.2021 

a Compartimentului Datorie Publică.  

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va 

modifica prin introducerea obiectivului Licență software TopoLT v3 cu suma de 

4 mii lei; 

Suma de 4 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți. 

 

Capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi ” 

se majorează cu suma de 500 mii lei la Titlul 30 “Dobânzi” urmare a creșterii 

cursului valutar al monedei euro, fapt ce influențează plata dobânzilor la creditele 

contractate de Județul Arad cu băncile comerciale BCR și BRD, conform Notei 

de fundamentare nr. 20.940/21.09.2021 a Compartimentului Datorie Publică. 

 

Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se majorează 

cu suma de 35 mii lei la titlul 20 “ Bunuri și servicii” pentru plata asigurărilor 

obligatorii la autospecialele, autoutilitarele, autoturismele și remorcile 

Consiliului Județean Arad date în folosință Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Arad și pentru reparații curente la clădirea situată pe str. Eftimie Murgu, 

nr.3-5, conform Notei de fundamentare  nr. 20.640/16.09.2021. 

De asemenea se va realoca sume de 23 mii lei pentru achiziționarea 

lemnelor de foc la Garda de Intervenție nr.2 Birchiș din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență în urma realizării de economii la achiziționarea 

asigurării CASCO la una dintre autospecialele de stingere. 

 

Capitolul 65.02 „Învățământ” se diminuează cu suma de 309 mii lei și se 

modifică, astfel: 

• Bugetul aprobat pentru implementarea Programului pentru Școli al 

României pe anul 2021 se va diminua la Titlul 57 “Asistență socială” cu suma de 

309 mii lei, reprezentând diferența per sold între sumele alocate cu această 

destinație prin Legea bugetului de stat nr. 15/2021 și necesarul stabilit pentru 

finanțarea Programului în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2021 

– 2022, potrivit prevederilor H.G. nr. 881/2021 și Notei de fundamentare a 

Serviciului Venituri nr. 20.454/15.09.2021. 

• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională – se vor efectua 

virări de credite în cadrul titlului 20 “ Bunuri și servicii” pentru cheltuieli cu 

servicii de editare a Ghidului didactic necesar profesorilor logopezi în activitatea 

de terapie logopedică a copiilor cu tulburări de limbaj și pentru plata unor servicii 

de asistență juridică, conform  Notei de fundamentare a unității de învățământ nr. 

20.682/16.09.2021. 
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Capitolul 66.02 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

se va majora la titlul 51.02 “Transferuri între instituții publice” cu suma de 1.577 

mii lei în baza H.G. nr. 992/17.09.2021  privind alocarea unei sume din Fondul 

de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, 

pentru unele unități administrativ – teritoriale afectate de calamități naturale. 

Conform Notei de fundamentare nr. 20.829/20.09.2021 a unității sanitare, 

secțiunea de funcționare se majorează cu suma de 111 mii lei pentru reparațiile 

curente la Clădire serviciul tehnic șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă 

avariate pe o suprafață de aprox. 200 mp, iar secțiunea de dezvoltare se majorează 

cu suma de 1.466 mii lei pentru următoarele obiective de investiții: 

- Proiectare + execuție reparatii acoperiș clădire Neonatalogie suma de 913 

mii lei; 

- Reabilitare terase necirculabile cladire SCJUA corp C1  P+5 si C2 P+6 suma 

de 553 mii lei. 

În Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se vor 

efectua următoarele modificări: 

- se introduce obiectivul de investiții Proiectare + execuție acoperiș clădire 

Neonatalogie cu suma de 913 mii lei 

- Sistem videobronhoscop – Compartiment Endoscopie Bronșică – suma alocată 

inițial de 281 mii lei se va diminua cu suma de 2 mii lei: 

- Incubator hibrid închis-deschis și pentru transport intraspitalicesc 7  buc. – 

suma alocată inițial de 111 mii lei se va majora cu suma de 1 mii lei; 

- Incubator deschis tip masă de reanimare 3 buc. – suma alocată inițial de 13 mii 

lei se va majora cu suma de 1 mii lei. 

De asemenea se vor corecta denumirile următoarelor obiective de investiții: 

- Container instrumentar cu filtru permanent, dimensiuni 590x370x125 mm -

Ortopedie -5 buc  se va modifica în Container instrumentar cu filtru permanent, 

dimensiuni 590X370X125mm cu coș pentru instrumente 533x337x100 mm și 

două etichete inscriptibile – 5 buc Ortopedie; 

- Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540x250x100 mm - 

Ortopedie -6 buc se va modifica în Container instrumentar cu filtru permanent și 

supracapac, dimensiuni 580x280x210mm cu coș pentru instrumente 

540x250x100 mm și două etichete inscriptibile – 6 buc Ortopedie;  

- Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540X250X70 mm 

Ortopedie 20 buc. se va modifica în Container instrumentar cu filtru permanent 

și supracapac, dimensiuni 580x280x128mm cu coș pentru instrumente 

540x250x70mm și două etichete inscriptibile – 20  buc Ortopedie. 

În vederea demarării procedurilor de achiziție obiectivului de investiții 

Sistem complet electrofiziologie pentru proceduri de electrofiziologie cardiacă 

se propune aprobarea creditelor de angajament în anul 2021 în sumă de 2.500 mii 

lei și a creditelor bugetare astfel: 

- în anul 2021 suma de 250 mii lei, 

- în anul 2022 suma de 1.125 mii lei,  
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- în anul 2023 suma de 1.125 mii lei. 

Aparatura menționată mai sus a fost aprobată inițial în bugetul Județului 

Arad prin HCJ nr. 109/12.04.2021 cu suma de 250 mii lei reprezentând 

cofinanțarea de 10% în urma solicitărilor de finanțare depuse de către Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Arad la Ministerul Sănătății. 

 

Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” se majorează cu suma de 

519 mii lei și se modifică, astfel: 

• Bugetul aprobat pentru Centrul Cultural Județean Arad se va majora cu 

suma de 500 mii lei la titlul 51.02 “Transferuri între instituții publice” – secțiunea 

de funcționare pentru organizarea sesiunii a II-a de licitație a proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005, conform Notei de 

fundamentare a unității de cultură nr.20.765/17.09.2021. 

Suma de 500 mii lei se va repartiza pentru următoarele programe: 

- Educație și sănătate - 20 mii lei 

- Promovarea sportului de performanță - 400 mii lei 

- Tineret - 30 mii lei 

- Turism și protecția mediului - 20 mii lei 

- Cultură tradițională -  20 mii lei 

- Producții editoriale - 10 mii lei. 

• Se vor suplimenta sumele alocate la subcapitolul 67.02.06 “Servicii 

religioase” titlul 59 “Alte cheltuieli” cu 19 mii lei pentru plata contribuțiilor 

personalului  neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase  din 

România conform Adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad 

nr.7152/13.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 

20.332/14.09.2021, urmare a rectificării bugetului de stat prin O.U.G 

nr.97/07.09.2021. 

 

          În cadrul bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Arad, se vor efectua virări de credite bugetare în cadrul titlului 20 

“Bunuri și servicii” atât la Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de 

invaliditate cât și la Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și 

copii”, în vederea achiziționării de materiale sanitare și dezinfectanți precum și 

pentru plata serviciilor necesare expedierii certificatelor persoanelor cu handicap, 

conform Notei de fundamentare nr.20.620/16.09.2021. 

  

 Capitolul 84.02 “Transport” se majorează cu suma de 24.708 mii lei si 

se modifică după cum urmează: 

➢ Transport în comun – se majorează Titlul 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 

5.327 mii lei pentru plata sumelor stabilite prin Sentința Civilă nr.58/02.02.2021 

a Tribunalului Arad, Decizia Civilă nr. 385/A/08.07.2021 a Curții de Apel 

Timișoara și Sentința Civilă nr. 514/09.07.2021 a Tribunalului Arad reprezentând 

diferența dintre tariful maxim pentru abonamente elevi impus de Guvern și 
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costurile efective ale prestării serviciului de către Compania de Transport Public 

SA Arad în perioada 2017 – 2019 și penalități aferente, conform Notei de 

fundamentare nr. 20.464/15.09.2021 a Serviciului Guvernanță Corporativă, 

Ajutor de Stat și Transport. 

➢ Drumuri și poduri – se majorează cu suma de 19.381 mii lei astfel: 

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 8.975 mii lei urmare a 

rectificării bugetului de stat prin O.U.G nr.97/07.09.2021 și a H.G. nr. 

992/17.09.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 

administrativ – teritoriale afectate de calamități naturale. 

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” cu suma de 10.406 mii lei în vederea realizării 

obiectivului de investiții PT+EX pentru Modernizare DJ 709F km 

0+000...23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa. De asemenea se majorează 

creditele de angajament pentru anul 2021 cu suma de 1.806 mii lei. 

Menționăm că suma de 8.601 mii lei a fost estimată pentru anul 2022, dar 

având în vedere graficul de lucrări și facturile emise pentru lucrările efectuate se 

constată necesitatea alocării sumei în anul 2021. 

Se majorează creditele de angajament aprobate în anul 2021 pentru obiectivul 

de investiții Modernizare  DJ 572 km 102+500...128+519 Lim. Jud. Timiș – 

Lipova cu suma de 17.466 mii lei, conform HCJ nr. 64/11.03.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de 

investiții. 

Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se 

majorează cu suma de 8.975 mii lei, din care suma de 7.838 mii lei în baza anexei 

nr. 5 a Ordonanței de Urgență nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2021 și suma de 1.137 mii lei în baza H.G. 992/2021 pentru 

înlăturarea efectelor calamităților naturale, conform Notei de fundamentare 

nr.20.581/15.09.2021 a Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri după cum 

urmează: 

- indicativul 101.1.1 Întreținere drumuri asfaltate se majorează cu suma de 

794 mii lei în vederea executării de lucrări de întreținere pe sectoarele Ineu și 

Sebiș; 

- indicativul 102.1 Plombări cu mixtură stocabilă la rece sau cu materiale 

componente pentru plombarea gropilor se majorează cu suma de 400 mii lei 

pentru încheierea unui nou contract de lucrări pentru remedierea degradărilor pe 

perioada friguroasă 2021-2022.  

- indicativul 102  Întreținere curentă drumuri pe timp de iarnă se 

majorează cu suma de 4.644 mii lei;   

- indicativul 105 Covoare bituminoase se majorează cu 2.000 mii lei; 

- indicativul 113 Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări de 

terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, curățare carosabil și 

șanțuri de aluviuni, pentru aducerea drumurilor și a podețelor la starea tehnică 

inițială se majorează cu suma de 1.137 mii pentru: 
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-Refacere DJ 708 Slatina de Mures – Madrigesti, 

-Refacere podet pe DJ 793A localitatea Archis; 

-Refacere DJ 792C localitatea Siria. 

➢ Prin bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad aprobat prin H.C.J. 

nr. 109/12.04.2021 a fost prevăzută pentru Aeroportul Arad SA suma de 250 mii 

lei pentru achiziționarea unui aparat de detecție a urmelor de explozibil. În urma 

încheierii contractului de achiziție s-a realizat o economie de 95 mii lei, sumă 

care se propune a se realoca pentru două noi obiective de investiții necesare 

pentru desfășurarea activităților de natură neeconomică și anume: 

- Sistem control acces T1 cu suma de 75 mii lei; 

- Kit încărcare perne pneumatice cu suma de 20 mii lei. 

 

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii (sursa E,F,G) se va majora cu suma de 2.077 mii lei și se va 

modifica, după cum urmează: 

Capitolului 66.10 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean de Urgență se 

va majora cu suma de 1.577 mii lei și se vor efectua virări de credite, conform 

Notei de fundamentare nr. 20.829/20.09.2021 a unității sanitare, după cum 

urmează: 

Veniturile se vor majora cu suma de 1.577 mii lei, astfel: 

- indicatorul 43.10.00 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 111 mii lei; 

- indicatorul 43.14.00 “Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se va majora cu suma de 1.466 mii 

lei. 

Cheltuielile se vor majora cu suma de 1.466 mii lei și se vor modifica, 

astfel: 

- titlul 10 “Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 10.600 mii lei, 

această sumă reprezentând economii realizate pe parcursul anului ca urmare a 

pensionărilor,  demisiilor și diminuării sumelor aferente sporului de 75% acordat 

personalului medical care tratează pacienții infectați cu SARS COV; 

- titlul 20 “ Bunuri și servicii” se majorează cu suma de 10.711 mii lei, în 

vederea asigurării continuității actului medical, sumă necesară pentru achiziția de 

materiale de protecție, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

medicamente, materiale sanitare și reparații curente solicitate de secții și impuse 

în urma controalelor DSP și pentru efectuarea reparațiilor curente la Clădire 

serviciul tehnic șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă avariate pe o suprafață 

de aprox. 200 mp. 

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se majorează cu suma de 1.466 mii lei  pentru 

următoarele obiective de investiții: 
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- Proiectare + execuție reparatii acoperiș clădire Neonatalogie suma de 913 mii 

lei; 

- Reabilitare terase necirculabile cladire SCJUA corp C1  P+5 si C2 P+6   suma 

de 553 mii lei. 

În urma încheierii contractelor de achiziție, se vor modifica sumele alocate 

următoarelor obiective de investiții: 

-“Sistem videobronhoscop – Compartiment Endoscopie Bronșică” – suma 

alocată inițial de 281 mii lei se va diminua cu suma de 2 mii lei: 

-“Cofinanțare Incubator hibrid închis-deschis și pentru transport 

intraspitalicesc 7  buc. - Secția Neonatologie”  – suma alocată inițial de 111 mii 

lei se va majora cu suma de 1 mii lei; 

-“Cofinanțare Incubator deschis tip masă de reanimare 3 buc. - Secția 

Neonatologie” – suma alocată inițial de 13 mii lei se va majora cu suma de 1 mii 

lei. 

De asemenea se vor corecta denumirile următoarelor obiective de investiții: 

-“Container instrumentar cu filtru permanent, dimensiuni 590x370x125 mm -

Ortopedie -5 buc”  se va modifica în “Container instrumentar cu filtru permanent, 

dimensiuni 590X370X125mm cu coș pentru instrumente 533x337x100 mm și 

două etichete inscriptibile – 5 buc Ortopedie”; 

-“Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540x250x100 mm - 

Ortopedie -6 buc” se va modifica în “Container instrumentar cu filtru permanent 

și supracapac, dimensiuni 580x280x210mm cu coș pentru instrumente 

540x250x100 mm și două etichete inscriptibile – 6 buc Ortopedie”;  

-“Container instrumentar cu filtru permanent dimensiuni 540X250X70 mm 

Ortopedie 20 buc. se va modifica în “Container instrumentar cu filtru permanent 

și supracapac, dimensiuni 580x280x128mm cu coș pentru instrumente 

540x250x70mm și două etichete inscriptibile – 20  buc Ortopedie”. 

 Ca urmare a faptului că până în prezent nu s-a primit de la Bugetul de stat 

finanțarea de 90% pentru achiziționarea aparatului Sistem complet 

electrofiziologie pentru proceduri de electrofiziologie cardiacă se solicită 

alocarea întregii sume din bugetul Consiliului Județean Arad.  

Valoarea aparatului este de 2.500 mii lei, din care suma de 250 mii lei a 

fost alocată prin HCJ nr. 109/12.04.2021 reprezentând cofinanțarea de 10%. 

În vederea demarării procedurilor de achiziție se propune aprobarea 

creditelor de angajament în anul 2021 în sumă de 2500 mii lei și a creditelor 

bugetare astfel: 

- în anul 2021 suma de 250 mii lei, 

- în anul 2022 suma de 1.125 mii lei,  

- în anul 2023 suma de 1.125 mii lei. 

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va 

modifica conform celor prezentate mai sus. 
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La Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie” se majorează bugetul 

Centrului Cultural Județean Arad cu suma de 500 mii lei, pentru organizarea 

sesiunii a II-a de licitație a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în baza Legii 

nr. 350/2005, conform Notei de fundamentare a unității de cultură 

nr.20.765/17.09.2021 

Astfel, la partea de venituri se majorează indicatorul 43.10.09 “Subvenții 

pentru instituții publice”, iar la partea de cheltuieli se majorează Titlul 20 “Bunuri 

și servicii”. 

Suma de 500 mii lei se va repartiza pentru următoarele programe: 

- Educație și sănătate - 20 mii lei 

- Promovarea sportului de performanță - 400 mii lei 

- Tineret - 30 mii lei 

- Turism și protecția mediului - 20 mii lei 

- Cultură tradițională -  20 mii lei 

- Producții editoriale - 10 mii lei. 

 

Se aprobă alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 

82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 20.743/17.09.2021 

al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

 

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2021 aprobate 

pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, se modifică anexa nr.7 la 

HCJ nr. 109/12.04.2021 conform adresei nr. 10.290/07.05.2021 a Serviciului 

Gestiune Resurse Umane, prin majorarea numărului de posturi aprobat în anul 

2021 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu un post.  

 

Numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical angajat în 

unitățile de cult pe anul 2021 se va majora cu 2 posturi, așa cum este prevăzut în 

anexa nr. 8 a Ordonanței de Urgență nr.97/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021. 

 

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 

2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

     Director Executiv                Director Executiv Adj.,                 Șef serviciu, 

   Gheorghina Ribovici                   Liliana Turjuc                   Floruncuț Nicoleta 


