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DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                               

Serviciul Buget                                                                             

Nr. 20.981/22.09.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad 

nr.108/12.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 

precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 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. 20.979/22.09.2021 privind aprobarea proiectului de 

hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad 

nr.108/12.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 

precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 

propus de președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca și 

notele de fundamentare ale serviciilor din structura aparatului de specialitate: 

Din excedentul bugetar al anilor precedenți în sumă de 98.448 mii lei,   s-

a aprobat alocarea sumei de 85.678 mii lei pentru realizarea obiectivelor de 

investiții și pentru finanțarea proiectelor în derulare, conform art.58 alin (1) lit. a 

din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. 

 

Se propune aprobarea alocării sumei de 4 lei la capitolul 51.02 

“Autorități executive” pentru achiziționarea unei licențe software topoLT v13 

necesară compartimentului de Cadastru și Topografie din cadrul Serviciului 

Administrarea Domeniului Public și Privat. 

  

Se propune aprobarea realocării unor sume din economiile realizate în 

urma încheierii contractelor de achiziție, după cum urmează: 

La capitolul 66.02 “Sănătate” – Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Arad se propune aprobarea realocării sumei de 2 mii lei astfel: 
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- Sistem videobronhoscop – Compartiment Endoscopie Bronșică se va 

diminua cu suma de 2 mii lei: 

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

se va majora cu suma de 1 mii lei; 

-Incubator deschis tip masă de reanimare 3 buc. se va majora cu suma de 

1 mii lei. 

De asemenea, în cadrul aceluiași capitol 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”. 

 

La capitolul 84.02 “Transport” – Aeroport se propune realocarea sumei 

de 95 mii lei astfel: 

- Aparat detecție a urmelor de explozibili se diminuează cu suma de 95 

mii lei; 

- se alocă suma de 75 mii lei pentru achiziționarea unui Sistem control 

acces T1; 

- se alocă suma de 20 mii lei pentru achiziționarea unui Kit încărcare 

perne pneumatice. 

 

În sensul celor prezentate mai sus, proiectul de hotărâre pentru 

modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.108/12.04.2021 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor legale. 

 

 

Director Executiv                  Director Executiv Adj.,                 Șef serviciu,     

Gheorghina Ribovici                Liliana Turjuc                        Floruncuț Nicoleta 

 

 


