PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA COMUNICARE
Nr. 29780/15.04.2019

RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
cu privire la propunerile/recomandările formulate asupra

Proiectului de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – iniţiativa primarului şi a Proiectului
de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019 – iniţiativa
primarului

Nr.
Propuneri
crt. formulate de:
1.

D-na Lupşe
Dorina –
Preşedinte
ULAL Arad
Propuneri,
sugestii,
recomandări,
formulate în
scris, prin
Cererea nr
2871810.04.2019

Text propus în proiectul de
hotărâre
1. Capitolul
81.02
Combustibili si Energie
din
Proiectul
de
hotărâre
privind
adoptarea
Bugetului
General de Venituri si
Cheltuieli
al
municipiului
Arad
pentru anul 2019 –
iniţiativa primarului
2. Notă de fundamentare
cu privire la necesitatea
alocării de fonduri din
bugetul local în anul
2019
pentru
plata
cotizaţiei Municipiului
Arad
la
bugetul
Asociaţiei de Dezvoltare

Propuneri/recomandări/
întrebări
1.- creşterea cuantumului
subvenţiilor acordate către
populaţie, având în vedere
presiunea financiară în
creştere la care aceasta este
supusă în mod permanent.
Întrucât preţui gigacaloriei
s-a dublat, iar populaţia
trebuie să achite facturi
mărite la încălzire şi la
prepararea apei calde,
solicitam o creştere a
cuantumului subvenţiei cu
16800 lei, astfel ca arădenii
să achite în continuare o
valoare
de
276
lei/gigacalorie

Punct de vedere
Serviciu specialitate-PMA/Observaţii
Subvenția pentru diferența de preț și
tarif/gigacalorie este stabilită prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
109/28.02.2019, în baza prețurilor avizate de
ANRE conform avizului nr.74/20.12.2018 și
a prețului local de facturare a energiei
termice pentru populație, stabilit prin
hotărârea respectivă. Precizăm faptul că în
bugetul Municipiului Arad pe anul 2019 a
fost prevăzută suma de 21.696 mii lei,
stabilită în urma estimării cantității de
gigacalorii produse în anul 2019 înmulțită cu
valoarea subvenție stabilite prin HCLM
109/2019. Pentru a răspunde solicitării
formulate se impune modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.109/2019, cu identificarea resursei
financiare.

Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare
a Deşeurilor Judeţul
Arad şi Capitolul 74.02
Protecţia Mediului –
Secţiunea de Dezvoltare
– Titlul VII – Alte
transferuri
–
Transferuri
InterneTransferuri din bugetul
local către asociaţiile de
de
dezvoltare
intercomunitară
–
Cotizaţia Municipiului
Arad
la
bugetul
Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare
a Deşeurilor Judeţul
Arad
3. Bugetul
Instituţiilor
Publice şi Activităţilor
Finanţate Integral sau
Parţial din Venituri
Proprii , pe anul 2019 –
Capitolul
67.10
Cultură, Recreere şi
Religie şi TEATRUL
CLASIC
IOAN
SLAVICI ARAD –
Programul acţiunilor

2.
Sumele
necesare
creşterii
cuantumului
subvenţiei sa fie luate din
alte poziţii ale bugetului
local, unde folosirea lor nu
se justifică. Astfel, se pot
folosi sume retrase din
propunerile
pentru
acordarea de Cotizaţia
alocată către Asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară – Sistem
Integrat de Gestionare a
Deşeurilor.
Această
Asociaţie nu a făcut nimic
concret pentru a-şi justifica
existenţa, astfel că sumele
alocate
acesteia
prin
cotizaţii şi alocări bugetare
sunt o risipă de bani
publici.
3. Se pot aloca sume
trebuincioase
pentru
suplimentarea subvenţiei la
încălzire şi prepararea apei
calde, prin transfer de la
poziţiile
bugetare
referitoare
la
cultele
religioase,
cultură
şi
recreere, precum şi în ceea
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Cotizația alocată Asociațiilor de
Dezvoltare Intercomunitare în care
Municipiul Arad are calitatea de asociat,
sunt stabilite prin Statutul de înființare a
asociației și este calculată prin înmulțirea
tarifului stabilit/persoana cu numărul de
locuitori din fiecare unitate administrativ
teritorială
membră
în
asociație
(Hotărârea
Consiliului
Local
al
Municipiului Arad nr.27/29.01.2019).
Participarea Municipiului Arad ca
membru al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară – Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor a fost aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 90/2008.

Conform legislației în vigoare, autoritățile
locale pot sprijini unitățile de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute din România
iar prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr.485/4.12.2018 au fost
aprobate alocările de sume pentru proiectele
sportive, de tineret, învățământ, recreative și
de cultură. Menționăm faptul că sumele
cuprinse în Bugetul Municipiului Arad pentru
anul 2019 cu acest titlu au la bază Referatul de

culturale pentru anul
2019
4. Capitolul 74.02
Protecţia Mediului
5. Capitolul 67.02 Cultură,
recreere şi religie –
Paragraful 67.02.03.12
Consolidarea şi
restaurarea
monumentelor istorice
şi Nota de fundamentare
privind aprobarea
cheltuielilor bugetare şi
Achiţii de bunuri şi alte
cheltuieli – 67.02
Cultură, recreere şi
religie, total din care:
Lucrări în continuare
6. Bugetul Local detaliat
la cheltuieli pe capitole,
subcapitole şi paragrafe
pe anul 2019 şi estimări
pe anii 2020 – 2022 –
Apărare [ cod 60.02.02)

ce priveşte sumele alocate
spectacolelor
4. În buget nu s-a alocat
nicio sumă pentru luarea de
măsuri pentru reducerea
factorilor de poluare la
nivelul municipiului Arad.
Sperăm că vor fi luate
măsuri în acest sens.
5. Am constatat faptul că sa alocat o sumă extrem de
mică pentru consolidarea
monumentelor istorice
6. În buget sunt trecuţi
pentru apărare doar 203
000 lei, pentru anul
bugetar.
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specialitate al Centrului Municipal de Cultura
Arad.
Sunt luate masuri pentru reducerea factorilor
de poluare de pe raza Municipiului Arad prin
activitatea Biroului spații verzi, mediu din
cadrul Direcției Tehnice a Primăriei
Municipiului Arad.

Suma cuprinsă în Bugetul Municipiului Arad
pentru anul 2019 de 203 mii lei, reprezintă
propunerea serviciului de specialitate și este
necesară pentru plăcuțe de semnalizare a
monumentelor istorice și întreținere, reparație
și curățare de grafitti a monumentelor de for
public. Bugetul pentru apărare la care se face
referire nu se regăsește ca propunere în
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
Municipiului Arad pentru anul 2019.

2.

D-nul Marin
Lupaş,
consilier
CLM Arad,
propunere
înaintată la
dezbaterea
publică din
10 04 2019

Bugetul general al
municipiului Arad pe anul
2019 şi estimări pentru anii
2020 – 2022 – Venituri Total
( rd. 02+18+19+20+23) Cheltuieli de personal

1. Întreabă dacă a fost
prevăzută în Bugetul
actual, o creştere salarială
pentru angajaţii Primăriei
Arad.

În anul 2019 sunt prevăzute sume pentru
cheltuielile de personal ale aparatului de
specialitate al primarului, respectând
legislația în materie precum și organigrama
aprobată a Primăriei Arad.

Administrator Public,
Claudia Macra
Director executiv,
Eliza Barbura

Director executiv,
Claudia Grozavu

Întocmit,
Mihai Mitrofan

Serviciul Buget
Olimpia Stoica
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