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CONSILIUL JUDEŢEAN  ARAD  

310003 -  Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22 
 

Tel. 0040-357-731100 Fax. 0040-357-731280 
http://www.cjarad.ro consiliul@cjarad.ro 

 

Nr. 20.982/22.09.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de 
venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021  

 

 

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. b și alin.(3) lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea 
președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de 
utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 

 
În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit. c și alin.(4) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul 
bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre 
aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege. 

 
În urma notelor de fundamentare primite de la direcțiile din structura aparatului 

de specialitate și a unităților din subordinea Consiliului Județean Arad se constată 
necesitatea alocării de credite bugetare și efectuarea de virări de credite între capitole 
bugetare în vederea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes județean privind situațiile de urgență, învățământ, sănătate, cultură, asistență 
socială, și administrarea drumurilor județene. 

 
Având în vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021; 
- Legea educației naționale nr. 1/2011;  
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă; 
- O.U.G. nr. 97/07.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021; 
- O.G. nr. 346/200 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de 
administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
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Se propune aprobarea majorării veniturilor bugetului local cu suma de 24.068 

mii lei urmare rectificării bugetului de stat prin O.U.G nr.97/07.09.2021 și adresei 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 109983/16.06.2021 
înregistrată la Consiliul Județean 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. 

 
Se propune aprobarea majorării bugetului local cu suma de 28.714 mii lei în 

vederea asigurării fondurilor necesare desfășurării activității specifice în condiții 
optime pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și unitățile 
subordonate acestuia după cum urmează: 

 

• Creditele bugetare ale aparatului de specialitate se vor majora cu suma de 
2.184 mii lei, din care 2.115 lei pentru rambursarea ratelor scadente și plata dobânzilor 
la creditele contractate de Județul Arad cu băncile comerciale BCR și BRD, 65 mii lei 
pentru înlocuirea și repararea bunurilor distruse în urma furtunii din seara zilei de 
25.06.2021 și 4 mii lei la secțiunea de dezvoltare pentru achiziționarea unei licențe 
software topoLT v13 necesară compartimentului de Cadastru și Topografie din cadrul 
Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat. 

• Bugetul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad se va majora cu suma 
de 35 mii lei pentru plata asigurărilor obligatorii la autospecialele, autoutilitarele, 
autoturismele și remorcile Consiliului Județean Arad date în folosință Inspectoratului 
și pentru reparații curente la clădirea situată pe str. Eftimie Murgu, nr.3-5. 

• Bugetul aprobat pentru implementarea Programului pentru Școli al României 
pe anul 2021 se va diminua cu suma de 309 mii lei, potrivit prevederilor H.G. nr. 
881/2021 și a O.U.G nr.97/07.09.2021. 

• Creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 
se vor majora cu suma de 1.577 mii lei, urmare a alocării din Fondul de intervenție la 
dispoziția Guvernului a unor sume pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale 
după cum urmează: 

- Corp P+6 fațadă ventilată distrusă pe o suprafață de aproximativ 150 mp și 
deteriorată pe o porțiune de aproximativ 250 mp, hidroizolație, termoizolație avariate; 

- Clădire serviciul tehnic șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă avariate pe o 
superfață de aprox. 200 mp; 

- Clădire secție neonatologie acoperiș avariat pe o suprafață de 1.336 mp, 
jgheaburi, burlane, 2 coșuri de fum avariate. 

• Creditele bugetare aprobate pentru Centrul Cultural Județean Arad se 
majorează 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. 

• Se va suplimenta cu 19 mii lei suma alocată pentru plata contribuțiilor 
personalului  neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase  din România, 
urmare a rectificării bugetului de stat prin O.U.G nr.97/07.09.2021 și se va  majora cu 
2 posturi numărul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult pe anul 2021, așa cum este prevăzut în anexa nr. 8. 

• Se propune aprobarea alocării sumei 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 
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impus de Guvern și costurile efective ale prestării serviciului de către Compania de 
Transport Public SA Arad în perioada 2017 – 2019 și penalități aferente. 

• Creditele bugetare alocate în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare/ 
modernizare drumuri județene se vor majora cu suma de 10.406 mii lei pentru 
obiectivul de investiții PT+EX pentru Modernizare DJ 709F km 0+000...23+540 
Sânmartin - Olari - Caporal Alexa. Suma de 8.601 fost estimată pentru anul 2022, dar 
având în vedere graficul de lucrări și facturile emise pentru lucrările efectuate se 
constată necesitatea alocării acesteia în anul 2021. 

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. 

Creditele de angajament aprobate în anul 2021 pentru obiectivul de investiții 
Modernizare  DJ 572 km 102+500...128+519 Lim. Jud. Timiș - Lipova  se majorează 
cu suma de 17.466 mii lei în vederea demarării procedurilor de achiziție a lucrărilor de 
execuție a investiției. 

• În urma încheierii contractului de achiziție a aparatului de detecție a urmelor de 
explozibil de către Aeroportul Arad SA, aprobat prin H.C.J. nr. 109/12.04.2021, 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, Sistem control acces T1 cu suma de 75 mii lei și Kit încărcare perne 
pneumatice cu suma de 20 mii lei. 

 
Se propune aprobarea majorării Bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) atât la partea de venituri 
cât și la partea de cheltuieli cu suma de 2.077 mii lei, din care 1.577 mii lei la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad și 500 mii lei la Centrul Cultural Județean Arad. 

 
De asemenea se propune aprobarea virărilor de credite în cadrul mai multor 

capitole bugetare în vederea asigurării fondurilor necesare desfășurării în condiții 
optime a activităților specifice. 

 
Având în vedere prevederile art.5 alin (1) din a Hotărârii Guvernului nr. 

1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România se 
propune aprobarea alocării sumelor, conform 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. 
 

Precizez că după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Direcțiile din structura 

Consiliului Județean Arad și unitățile subordonate a căror bugete au fost modificate 

vor lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a celor aprobate prin 

aceasta. 

Ordonatorii terțiari de credite răspund de angajarea și utilizarea creditelor 

bugetare în condițiile legii. 
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În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind 

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

 
Președinte, 

Iustin CIONCA 


