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RAPORT 

privind aplicarea în anul 2007 a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  

decizională în administraţia publică  

 

 

 Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte 

regulile minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care 

utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile 

legal constituite ale acestora. Scopul acestei legi este de a spori gradul de responsabilitate a 

administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, stimularea 

participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de 

elaborare a actelor adminstrative, precum şi sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii 

administraţii publice. 

  

Publicitatea proiectelor de acte normative 

 În cursul anului 2007 au fost aduse la cunoştinţă publică în conformitate cu Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 138 proiecte de hotărâri (vezi anexa 1). 

 Pentru asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea cetăţenilor 

în procesul de elaborare şi adoptare a hotărârilor normative ale Consiliului Local, s-au îndeplinit 

următoarele operaţiuni: 

• elaborarea unui anunţ privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă 
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• la elaborarea anunţului s-a avut în vedere stabilirea termenului limită (cel puţin 10 zile), a 

locului şi modalităţii în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

• publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea „proiecte de hotărâri” împreună cu 

proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate 

• transmiterea anunţului şi a proiectului de hotărâre către toţi reprezentanţii din mass-media 

locală 

• afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului Arad, pe panoul de afişaj de la intrarea 

în clădire, panou identificat cu denumirea „transparenţă decizională” 

• expunerea unei copii a întregii documentaţii în formă îndosariată la ofiţerul de serviciu, 

în vederea studierii de către cei interesaţi, precum şi la camera 3 – Centrul de Informare 

Cetăţeni, camera 5 – Serviciul Relaţii cu Publicul, pentru studiu şi distribuirea contra cost 

către cei interesaţi. 

• întocmirea unui proces-verbal de afişare/publicitate a anunţului în formă legală privind 

asigurarea transparenţei decizionale 

• transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice interesate, 

asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite interesate 

• transmiterea proiectelor de hotărâri tuturor celor care au depus o cerere pentru primirea 

informaţiilor referitoare la proiectele de acte normative   

 

      Pentru colectarea informaţiilor privind proiectele de acte normative supuse transparenţei 

se utilizează de regulă ca instrument sondajul aleatoriu, în sensul că se furnizează proiectele  de 

hotărâri tuturor celor care le solicită, în baza unei cereri care este formulată în aşa fel încât atestă 

şi predarea, respectiv primirea proiectului de hotărâre solicitat sau prin transmiterea acestora în 

format electronic, la adresele de e-mail indicate de către cei interesaţi. În cursul anului 2007 la 

registratura Primăriei Municipiului Arad au fost înregistrate un număr de 5 astfel de cereri. 

Menţionăm faptul că prin 2 cereri s-a solicitat transmiterea prin e-mail a tuturor proiectelor de 

hotărâri supuse procedurii de transparenţă decizională. 

În ceea ce priveşte propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte 

normative supuse transparenţei, în cursul anului 2007, s-au primit din partea cetăţenilor şi a 

asociaţiilor legal constituite un număr de 68 recomandări, din care 5 au fost incluse în proiectele 

de hotărâri. Toate aceste recomandări au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Local, a 

executivului, precum şi colectivelor de redactare a proiectelor de hotărâri.  



De asemenea, menţionăm faptul că în cursul anului 2007, Primăria Municipiului Arad nu a 

fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

Publicitatea şedinţelor Consiliului Local 

În cursul anului 2007 s-au organizat un număr de 24 şedinţe (vezi anexa 2). Toate 

şedinţele Consiliului Local au fost publice fără nici o excepţie. Publicitatea acestora a fost 

asigurată prin afişaj pe panourile de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, prin mass-media 

şi prin publicare pe site-ul propriu. Textul integral al dispoziţiei de convocare a şedinţei, 

cuprinzând ordinea de zi, locul, data şi ora desfăşurării şedinţei a fost dat publicităţii prin 

intermediul ziarelor locale. 

 Termenul minim de 3 zile de îndeplinire a procedurilor de publicitate a şedinţelor, 

prevăzut de art. 7 alin (1) lit. “a” din Legea nr. 52/2003, a fost respectat.  

 De asemenea, în cadrul şedinţelor Consiliului 

Local s-a dat cuvântul tuturor celor care au 

solicitat  să îşi exprime opiniile în faţa 

consilierilor cu privire la proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi. Astfel în cursul anului 

2007, în cadrul şedinţelor Consiliului Local au 

fost exprimate un număr de 5 observaţii şi 

recomandări, din care, una a fost inclusă în  

deciziile luate. La aceste şedinţe au participat 

un  număr aproximativ de 312 persoane.                          Şedinţa publica ordinară 26.04.2007            

 Referitor la publicitatea dezbaterilor şedinţelor Consiliului Local, aceasta a fost asigurată 

în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, prin afişarea minutelor şedinţelor pe un panou 

special amenajat, aflat la intrarea în Primăria Municipiului Arad şi prin publicarea acestora pe 

site-ul Primăriei. 

  

Dezbaterile Publice 

 Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, 

autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată  

public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică. În toate cazurile în care se organizează dezbateri 

publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde 

urmează să fie organizate. 
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 Pe parcursul anului 2007 au fost organizate, conform Legii nr. 52/2003,  5 dezbateri 

publice, 4 au fost organizate la cererea unor organizaţii legal constituite, iar una la iniţiativa 

Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Proiectele de hotărâri supuse 

dezbaterilor publice au fost următoarele: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Arad pentru anul 2007 (data desfăşurării dezbaterii publice: 01.02.2007) 

 

 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în 

municipiul Arad (data desfăşurării dezbaterii publice: 06.03.2007) 

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înfiinţarea 

Serviciului Public de administrare a Ştrandului „Neptun” din municipiul Arad (data 

desfăşurării dezbaterii publice: 11.04.2007) 

 

 Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Administrare a Ştrandului Neptun 

Arad şi aprobarea formei de gestiune a acestuia (data desfăşurării dezbaterii publice: 

11.04.2007) 

 

 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Serviciului public administrare Ştrand Neptun, caietului de sarcini, regulamentului de 

funcţionare Ştrand Neptun, metodologiei de calcul a tarifului de acces în ştrand şi a 

valorii acestuia” (data desfăşurării dezbaterii publice: 11.04.2007) 

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare privind înfiinţarea 

Serviciului de administrare a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 

sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân 

(data desfăşurări dezbaterii publice: 25.05.2007) 

 

 Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad şi a altor 

prevederi legale corelative – iniţiativa consilierului local Schill Gheorghe (data 

defăşurării dezbaterii publice: 08.10.2007) 

 



La aceste dezbateri publice au participat un 

număr de aproximativ  345 cetăţeni, din care 15 au 

fost invitaţi din oficiu de către responsabilul cu 

societatea civilă. 

        Menţionăm faptul că la dezbaterea publică cu 

tema „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Arad pentru anul 2007”, organizată în data de 

01.02.2007, au fost prezenţi în număr foarte mare tinerii. Aceştia prin intermediul unor ONG-uri 

au solicitat şi totodată au obţinut suplimentarea sumei prevăzute în bugetul local pentru anul 

2007, pentru proiectele sportive, de tineret, învăţământ şi recreative în baza Legii  nr. 350/2005. 

        
În cadrul procedurii de organizare a dezbaterilor publice s-au parcurs mai multe etape, 

respectiv:  

• redactarea şi afişarea anunţului pe panoul de afişaj „Transparenţa decizională”, 

publicarea acestuia pe site-ul propriu, în presa locală şi transmiterea anunţului către toţi 

reprezentanţii mass-media; 

• asigurarea prezenţei obligatorii a membrilor colectivului de redactare a proiectului de 

hotărâre; 

• redactarea şi transmiterea invitaţiilor iniţiatorului proiectului, specialiştilor în domeniul 

reglementat, cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi 

propuneri în scris şi Serviciului Administraţie Publică Locală, în vederea distribuirii 

acestora consilierilor locali; 

• sintetizarea recomandărilor exprimate în cadrul dezbaterii publice; 

• elaborarea minutei şi transmiterea acesteia iniţiatorului, colectivului de redactare şi 

Serviciului Administraţie Publică Locală în vederea distribuirii acesteia consilierilor 

locali.  

 

Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite 

Pe parcursul anului 2007, s-a remarcat un interes crescut din partea tinerilor pentru 

participarea activă la luarea deciziilor care îi privesc direct precum şi pentru organizarea unor 

structuri care să le reprezinte nevoile şi problemele specifice. Astfel, propunerile tinerilor fac 

referire la alocarea unui fond pentru activităţi cu şi pentru tineret şi la înfiinţarea unui Consiliu 

Consultativ al Tinerilor care să fie ales de tineri, format din tineri şi care să constituie partener de 

discuţie pentru autorităţile locale pe probleme de tineret. 
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O implicare a tinerilor în luarea deciziilor 

care privesc comunitatea locală s-a remarcat şi în 

efectuarea unor sondaje de opinie. Un astfel de 

sondaj a fost efectuat în cadrul proiectului 

„Spune-mi ce doreşti de la ştrandul tău”, iniţiat 

de echipa de tineri de la Clubul Tinerilor Liberal 

Democraţi.  Rezultatul acestui sondaj de opinie a 

fost prezentat în cadrul dezbaterii publice 

organizată în data de 11.04.2007, având ca temă 

proiectele de hotărâri referitoare la înfiinţarea Serviciului de Administrare a Ştrandului „Neptun”  

Arad, precum şi la regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. 
 

 În cursul anului 2007, Primăria Municipiului Arad a organizat mai multe întâlniri în 

vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad. Procesul planificării strategice  

a cuprins mai multe etape, respectiv: consultări externe pe domenii de activitate (politică; 

dezvoltare economică; calitatea vieţii; arhitectură, 

urbanism, şi reabilitare urbană; educaţie, învăţământ; 

cultură, artă, culte; ordine publică şi siguranţa 

cetăţeanului, relaţii interetnice; turism, tineret, sport şi 

agrement; protecţia mediului şi mass-media) , consultări 

externe cu 

cetăţenii din 

toate cartierele oraşului (20 consultări publice), 

consultări interne pe departamente (urbanism; 

administrarea domeniului public şi privat, investiţii; 

sănătate, protecţie socială, cultură, învăţământ; buget, 

venituri).   

     

 

 În vederea încurajării implicării cetăţenilor în 

luarea deciziilor privind comunitatea locală, au fost 

organizate cu ocazia derulării etapei a II-a (consultarea 

externă cu cetăţenii) din cadrul procesului de planificare 

strategică, în perioada 18 iunie 2007 – 19 iulie 2007, un număr de 20 de „Întâlniri Cetăţeneşti”. 

La aceste întâlniri cetăţenii au fost invitaţi să îşi exprime punctul de vedere referitor la  aspecte 
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importante privind dezvoltarea municipiului Arad. 

Astfel, recomnadările, sugestiile şi opiniile cetăţenilor 

au fost incluse în mare parte în materialul privind 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad 

2008 – 2013/2014 – 2020.  Numărul participanţilor la 

aceste întâlniri a fost de aproximativ  2.528 cetăţeni. 

 

         Programul „Întâlnirilor Cetăţeneşti” a fost adus la 

cunoştinţa publicului prin intermediul mass-mediei 

locale (periodic au fost publicate anunţuri ), prin 

distribuirea de fluturaşi, prin afişare la sediu  şi 

publicare pe site-ul instituţiei.  

  

Prin aceste intâlniri publice reprezentanţii 

adminstraţiei locale au avut posibilitatea atât de a auzi 

părerile cetăţenilor despre problemele importante cu 

care se confruntă, de a câştiga idei care ar putea ajuta 

procesul decizional cât şi de a-şi  face cunoscute 

proiectele care privesc comunitatea locală. 

     

 

Monitorizare externă 

 În cursul anului 2007, Primăria Municipiului Arad a fost monitorizată din punct de 

vedere al respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 de către următoarele organizaţii: 

 APADOR-CH (Asociaţia pentru Apărarea drepturilor Omului în România-Comitetul 

Helsinki) 

 Asociaţia Pro Democraţia în parteneriat cu Transparency Internaţional România 

 Insitutul pentru Politici Publice Bucureşti 

APADOR-CH în colaborare cu 14 organizaţii neguvernamentale a monitorizat în cadrul 

proiectului intitulat „Transparenţa decizională în administraţia publică în România anului 2007”,  

un număr de 93 de autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, dintre care amintim: 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea 

şi  Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Banca Naţională a României Bucureşti, Consiliul Judeţean 
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Braşov, Consiliul Local Sibiu, Consiliul Local Timişoara, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Mureş, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Justiţiei, Primarul 

Municipiul Cluj-Napoca, Primarul Municipiului Iaşi, Primarul Oraşului Târgu Jiu.  

Monitorizarea s-a desfăşurat pe parcursul  a 16 săptămâni, începând cu data de 8 ianuarie 

şi până la finele lunii aprilie 2007.  În urma monitorizării au rezultat următoarele:  

           „Remarcabil din punctul de vedere al 

respectării prevederilor legii transparenţei decizionale 

în administraţia publică se comportă Consiliul Local 

Arad. În primul rând se poate observa faptul că toate 

anunţurile instituţiei se regăsesc într-o simetrie 

perfectă atât pe site cât şi la avizierul de la sediu….. 

Din punctul de vedere al transparenţei 

decizionale Consiliul Local Arad este un exemplu de 

bună practică deoarece face exact ceea ce trebuia să facă. Instituţia se plasează însă în 

anormalitate (ca exemplu pozitiv) tocmai deoarece majoritatea instituţiilor monitorizate în 

program nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale.” 

 În cadrul proiectului „Lege şi Transparenţă”, derulat de către Asociaţia Pro Democraţia 

în parteneriat cu Transparency Internaţional România, au fost monitorizate 21 de primării din 

ţară (Bucureşti, Alexandria, Arad, Baia Mare, Botoşani, Brăila, Caracal, Constanţa, Craiova, 

Galaţi, Oneşti, Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti şi Tulcea). Prin proiectul derulat în perioada 

octombrie 2006 – septembrie 2007, s-a dorit creşterea transparenţei actului decizional la nivelul 

primăriilor şi consiliilor locale. În urma centralizării datelor cu privire la implementarea Legii nr. 

52/2003, din cele 21 de primării (municipii reşedinţă de judeţ), Primăria Municipiului Arad s-a 

situat în fruntea clasamentului.  

 Institutul pentru Politici Publice Bucureşti în cadrul proiectului „Cum (nu) se practică 

transparenţa în administraţia locală din România” a elaborat un raport privind evaluarea asupra 

respectării legislaţie transparenţei, a accesului la informaţii şi consultare în procesul deliberativ. 

Pentru realizarea proiectului au fost trimise unui număr de 64 de primării, dintre care amintim: 

Balş-Olt, Cugir-Alba, Năvodari-Constanţa, Târgu Ocna-

Bacău, Alexandria-Teleorman, Braşov, Bucureşti, Cluj-

Napoca, Constanţa, Deva-Hunedoara, Iaşi, Oradea-

Bihor, Satu Mare, Sibiu, Sinaia-Prahova, Zalău-Sălaj, 

solicitări de informaţii publice în baza Legii nr. 

544/2001 şi au fost analizate paginile de internet ale 

acestora. În raportul elaborat în urma monitorizării se 
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subliniează faptul că: 

 „..trebuie subliniat faptul că dintre toate primăriile analizate cea a Municipiului Arad 

oferă fără doar şi poate un model excelent de bună practică în aplicarea prevederilor legilor 

544/2001 şi nr. 52/2003.” 

 

Obiective 

 Pentru anul 2008, în ceea ce priveşte aplicarea legii privind transparenţa decizională, 

Primăria Municipiului Arad îşi propune următoarele obiective: 

 Crearea unui Consiliu Consultativ al Tinerilor care să îşi desfăşoare activitatea în 

colaborare cu Consiliul Local în ceea ce priveşte promovarea proiectelor privind 

activităţile de tineret, cultura, învăţământ şi sport şi care să transmită nevoile tinerilor aşa 

cum sunt percepute de aceştia, precum şi sprijinirea acestora să desfăşoare proiecte 

proprii pentru soluţionarea acestor probleme 

 Constituirea unui Consiliu pentru Transparenţa Locală  

 Încurajarea implicării şi participării tuturor cetăţenilor, fără discriminare şi necondiţionat, 

la luarea deciziilor privind comunitatea locală  

 Instruirea continuă a celor responsabili cu implementarea Legii nr. 52/2003 pentru a 

utiliza proceduri riguroase de consultare şi dezbatere publică, cu beneficii de arhivare şi 

monitorizare a recomandărilor provenite de la societatea civilă. 

 

        Director executiv,                               Şef Serviciu                                Consilier, 
          Claudia Macra                 Administraţie Publică Locală              Marioara Horja 
                                                              Lilioara Stepănescu 
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Anexa 1 

 

 

Lista proiectelor de hotărâri pentru care a fost asigurată în cursul  

anului 2007 publicitatea conform Legii nr. 52/2003  

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului 

Arad pentru anul 2007 - iniţiativa primarului (data publicării 16.01.2007).  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casă 

familială S + P + M” beneficiar Palenciuc Romeo şi soţia Lidia, strada Ialomiţei nr.17,proiect nr. 

62/2006 elaborat de SC PROIECT LINIA B SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

26.01.2007). 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad 

– iniţiativa primarului (dat apublicării 27.01.2007). 

4. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru plata anticipată a ratelor 

aferente bunurilor achiziţionate şi achitarea anticipată a redevenţei – iniţiativa primarului (data 

publicării 27.01.2008). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală metalică + 

Modificări clădire str. Voinicilor nr. 2, Arad”, beneficiar Botaş Ilie si Mariana, proiect nr. 

17/2006, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură Darida Ioan – iniţiativa primarului (data 

publicării 02.02.2007). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe 

colective P+5E+M (nivel retras) amplasat în Arad, str. Dreptăţii, nr. 21 – 23, str. Păşunii, nr. 37, 

beneficiar SC Bermo Group SA cu sediul în Arad B-dul Revoluţiei nr. 55 ap. 7, proiect nr. 

60/2006, elaborat de SC ATELIER CAAD SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

06.02.2007). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă D+P+M 

şi construire gard la frontul stradal”, str. Podgoria FN, beneficiar Varga Norbert Iosif şi Varga 

Marinela Dorina, proiect nr. 80, proiectant S.C. PRO URBAN S.R.L. – iniţiativa primarului 

(data publicării 10.02.2007). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă 

familială P+M - beneficiar Poiac Alexandru şi soţia Irina, extravilan Arad, nr. top 39497/25, 
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proiect nr. 450/2006 elaborat de SC PRO DE COR SRL - iniţiativa primarului (data publicării 

16.02.2007). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Clădiri Bermo 

rezidence , strada Voluntarilor nr.2 A - beneficiar S.C. BERMO GROUP SRL, proiect 

nr.15/2006 elaborat de B.I.A. ARH. DARIDA IOAN (data publicării 28.02.2007). 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Complex 

comercial tip MALL”, Grădişte, Calea Zimandului F.N., beneficiar SC SARMIS EXPERT SRL 

Bucureşti, proiect nr. 156/2006 elaborat de SC DICO şi TIGANAS SRL – Biroul de proiectare 

Cluj-Napooca – iniţiativa primarului (02.03.2007).   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înfiinţarea 

Serviciului Public de administrare a Ştrandului „Neptun” din municipiul Arad – iniţiativa 

primarului (data publicării 08.03.2007). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală şi clădire 

multifuncţională”, Arad, strada Ogorului F.N., beneficiar SC ASTRA BUS SRL Arad, proiect nr. 

5/2007 elaborat de Birou Individual de Arhitectură Darida Ioan – iniţiativa primarului (data 

publicării 08.03.2007). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de 

locuit - Arad, str. Putnei nr. 27 Arad, beneficiar Varadi Alexandru şi Kolompar Alexandru-

iniţiativa primarului (data publicării 13.03.2007). 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Berărie de cartier, 

terasă deschisă parţial acoperită şi împrejmuire - str. Badea Cârţan nr.28 Arad, beneficiar SC 

HARTONG SRL ARAD - iniţiativa primarului (13.03.2007). 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Schimbarea 

regimului de înălţime - Arad, str. M. Eminescu nr.17, beneficiar SC INTERNAŢIONAL ELISA 

CONSULTING SA- iniţiativa primarului (13.03.2007). 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire 

comercială S+P+2E+M” amplasată în Arad, str. Ştefan Luchian nr. 16, beneficiar S.C. Filip D 

Impex S.R.L., proiect nr. 106/2006 elaborat de S.C. Stacons S.R.L., arh. R.U.R. Ioan Darida – 

iniţiativa primarului (data publicării 14.03.2007).    

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu firmă cu 

spaţii depozitare-depozit MCC” şoseaua Centură-intrare CET, beneficiar SC FEDERAL MCC 

SRL, proiect nr. 15a/2006, elaborat de SC PROCONT SRL-iniţiativa primarului (15.03.2007). 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex 

Comercial” beneficiar SC Mercury Commercial Center SRL, în C.A. Vlaicu nr. 225-235 înscris 

în CF 68831 Arad respectiv 69528 Arad şi nr. top 3248/a; 3246/b/1 respectiv 3246/a/2; 3246/b/2, 
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proiect nr. 5/2007 elaborat de SC THM PLUS SRL-iniţiativa primarului (data publicării 

15.03.2007). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „SHOWROOM 

AUTO+ATELIER” Arad, Calea Timişorii FN, beneficiar SC AUTO SML SRL Micălaca 1 est, 

proiect nr. 11/2007 elaborat de SC PRO URBAN SRL-iniţiativa primarului (data publicării 

15.03.2007). 

20.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Administrare a Ştrandului Neptun 

Arad şi aprobarea formei de gestiune a acestuia - iniţiativa primarului (20.03.2007). 

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Serviciului public administrare Ştrand Neptun, caietului de sarcini, regulamentului de 

funcţionare Ştrand Neptun, metodologiei de calcul a tarifului de acces în ştrand şi a valorii 

acestuia” - iniţiativa primarului (data publicării 20.03.2007). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Motel P+2 ARUN” 

Arad, str. Gladiator nr. 1, beneficiari Teglas Florin şi Zlătariu Otilia, proiect nr. 20/2006, elaborat 

de SC INARCH PREMO STRUCTURES SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

21.03.2007). 

23.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri străzilor situate în Cartierul Verde 

din municipiul Arad – iniţiativa consilierilor locali Cristian Moisescu, Ionel Costin, Corneliu 

Pădurean şi Nagy Ghizela (data publicării 21.03.2007). 

24.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Parcul Tudor Arghezi parcului amplasat 

în Piaţa Spitalului din municipiul Arad – iniţiativa consilierilor locali Cristian Moisescu, Ionel 

Costin, Corneliu Pădurean şi Nagy Ghizela (data publicării 21.03.2007). 

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Ion G. Duca” actualului cartier Poltura 

din municipiul Arad – iniţiativa consilierului local Gheorghe Schill (data publicării 21.03.2007). 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Cornelia Bodea” unei străzi din noul 

cartier Zădăreni din municipiul Arad – iniţiativa consilierului local Gheorghe Schill (data 

publicării 21.03.2007). 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificare P.U.D. 

„Complex Comercial amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 206-218, Piaţa Fortuna, 

beneficiar SC Moravia Expert SRL, proiect nr. 9/2007, elaborat  de SC THM PLUS SRL, arh. 

Gheorghe Seculici – iniţiativa primarului (data publicării 27.03.2007). 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală asamblare 

autoutilitare”, Arad, str. Ogorului FN, parcela 1, beneficiar SC ASTRA BUS SRL, proiect nr. 

4/2007, elaborat  de B.I.ARH. Darida Ioan – iniţiativa primarului (27.03.2007). 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală service 

autovehicule”, Arad, str. Ogorului FN, parcela 2, beneficiar SC ASTRA BUS SRL, proiect nr. 

4/2007, elaborat  de B.I.ARH. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 27.03.2007). 

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reamplasarea 

Monumentului Sfânta Treime”, Arad, C. Timişorii nr. 31-37, beneficiar Consiliul Local al 

Municipiului Arad, proiect nr. 455/2006, elaborat de SC RENOVATIO NOVA SRL – iniţiativa 

primarului (data publicării 27.03.2007). 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Comercial ICE 

PLAZA”, Arad, C. Timişorii la Sud de calea ferată-dreapta, beneficiar ICE PROPERTY SRL, 

proiect nr. 38044 elaborat de SC PROIECT SA – iniţiativa primarului (data publicării 

27.03.2007). 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective 

S+P+3E”, str. Clujului 100-102, beneficiar Balog Csaba, proiect nr. 68/2006 elaborat de SC 

Atelier CAAD SRL Timişoara – iniţiativa primarului (data publicării 27.03.2007). 

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor 

din fondul locativ de stat, familiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 – iniţiativa primarului (data publicării 27.03.2007). 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 

Complex Comercial – Parcare Supraterană Etajată” Arad, C.A.Vlaicu 10-12, beneficiar MAST 

WEIGHT SRL, proiect nr. 1/2007 elaborat de Biroul Individual de Arhitectură Darida Ioan – 

iniţiativa primarului (dat apublicării 27.03.2007). 

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.301/31octombrie2006, pentru aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei–

iniţiativa primarului (data publicării 27.03.2007). 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare clădire 

de locuit şi construire magazin-Arad, Grădişte, str. Petru Rareş nr.114, beneficiar Câlţia Miron-

Constantin, proiect nr.2/2007, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură DARIDA IOAN - 

iniţiativa primarului (data publicării 06.04.2007). 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-ANEXA 

LOCUIBILĂ P+M-Arad, Grădişte, str. Turturicii nr.15, beneficiari Ienciu Ioan şi soţia Monica, 

proiect nr.20/V/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort SRL - iniţiativa primarului (data 

publicării 06.04.2007). 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Amenajare piaţă 

pentru comercializarea materialului lemnos-amplasată în Arad, Zona Industrială Vest, strada III, 
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nr.12, jud. Arad, beneficiar S.C. Târguri, Oboare şi Pieţe S.A., proiect nr.94/2007 elaborat de SC 

Firma 9 SRL, arh. R.U.R. Corina Pat- iniţiativa primarului (data publicării 06.04.2007). 

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modernizare şi 

extindere Ziridava – Shopping Center” Arad, B-dul Revoluţiei nr. 39 – 41, beneficiar S.C. 

SCALA S.A., proiect nr. 121/2006 elaborat de SC ROSTRADA SA – iniţiativa primarului (data 

publicării 17.04.2007). 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală depozitare 

produse alimentare – DJ 709B Arad – Curtici”, beneficiar S.C. GLOBUS TOTAL 

DISTRIBUTION SRL, proiect nr. 233/2007 elaborat de S.C. ARH DESIGN S.R.L.  – iniţiativa 

primarului (data publicării 17.04.2007). 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere P+1 

alimentaţie publică, locuinţă de serviciu şi birouri”, beneficiar SC CASA GIORGIO-N SRL, str. 

Gh. Doja nr. 35, proiect nr. 4/2007, elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 24.04.2007). 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de administrare a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 

sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate fără stăpân – iniţiativa 

primarului (data publicării 28.04.2007). 

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului de 

desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor 

oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân – iniţiativa primarului 

(data publicării 28.04.2007). 

44.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de administrare a activităţii de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar 

şi a celor abandonate sau fără stăpân – iniţiativa primarului (data publicării 28.04.2007). 

45.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă 

individuală Aradul Nou – zona str. Coloniştilor”, Arad, beneficiar Vasii Adrian, proiect nr. 

7/2007 elaborat de Birou Individual de Arhitectură ARH DARIDA IOAN – iniţiativa primarului 

(data publicării 28.04.2007). 

46.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 – 

iniţiativa primarului (data publicării 04.05.2007). 

47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, 

mansardare, consolidare imobil, demolare şi reconstruire anexe”, str. Cuza Vodă nr. 41, 

beneficiar Adomnicăi Constantin, proiect nr. 12/2006, elaborat de SC PROIECT LINIA B SRL – 

iniţiativa primarului (data publicării 08.05.2007). 
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48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modernizare flux 

tehnologic brutărie existentă”, Arad, str. Hunedoarei nr. 52, beneficiar SC CARA PRODIMPEX 

SRL, proiect nr. 389/2007, elaborat de SC BATCU DESIGN SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 08.05.2007). 

49.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Remodelare şi 

extindere sediu” Arad, Str. Barabaş Bela, nr.27, beneficiar SC NEW INVEST DOR SRL, proiect 

nr.8/2007, elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 15.05.2007). 

50.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă 

familială P+M”, amplasată în Arad, str. Tribunul Corcheş,  nr. 59, jud. Arad, beneficiar Rotaru 

Veronica, proiect nr. 21/2007 elaborat de SC PRO AMEN CONFORT SRL, arh. R.U.R. Mircea 

Gheorghe Batcu - iniţiativa primarului (data publicării 24.05.2007). 

51. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea organigramei, a 

statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare – iniţiativa primarului (data 

publicării 24.05.2007). 

52.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă P+1”, beneficiar Orodan Petru Dan în Arad, Str. Orizontului FN, înscris în CF 68018 

Arad şi nr. top. 1471509/5/1, proiect nr.3/2007 elaborat de B.I.R. Cornelia Silvia Tudor - 

iniţiativa primarului (data publicării 26.05.2007). 

53.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu 

comercial – P” , beneficiar SC INFOGO SRL  în Arad, C.A.Vlaicu nr.211, înscris în CF 8558 

Arad şi nr. top.3244/a/1/2; 3245/b/1/1/1/2 proiect nr. 27/2007 elaborat de SC STARCONS SRL - 

iniţiativa primarului (data publicării 26.05.2007). 

54.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire 

Sp+P+2E+M, str. Cuza Vodă nr. 10” Arad, beneficiar Stanca Dorin Marcel şi Stanca Adela 

Lavinia, proiect nr. 1/2007 elaborat de SC STACONS SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 30.05.2007). 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe P+1”, 

Arad, str. Orion nr. 39, beneficiar Varvaroi Toader, proiect nr. 12/2007 elaborat de SC 

PROURBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 30.05.2007). 

56.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă 

P, garaj, gard stradal”, beneficiar Kokovai Eva, str. Orizontului, nr. 38C, înscris în CF 71278 

Arad nr. top 58.1564/3/2-3/3-4/4/1 şi nr. cad. 1013/2-3/3-4/4/1 Arad, proiect nr. 81/2006 elaborat 

de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 07.06.2007). 

57.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire a două 

corpuri de clădire-blocuri de locuinţe în regim de înălţime D+P+4E+M cu parter comercial 
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amplasate în Arad”, str. Tribunul Corcheş nr. 44, jud. Arad, beneficiar SC Eurital Trading SRL 

Arad, proiect nr. 21/2006 elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL arh. Andronica Campan – 

iniţiativa primarului (data publicării 07.06.2007). 

58.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţe 

colective” str. Zoe, nr. 11 Arad, beneficiar Badici Janina Laura, proiect nr. 106/2006, elaborat de 

Biroul Individual de Arhitectură Negruţ Dema Sorana –iniţiativa primarului (data publicării 

20.06.2007). 

59.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea a 16 

garaje auto, împrejmuiri şi poartă metalică de acces auto” amplasată în Arad, str. Fragilor nr. 3, 

beneficiari Cîmpean Natalia Minodora şi soţul Cîmpean Ovidiu, proiect nr. 15/2007 elaborat de 

SC PROCONT SRL, arh. R.U.R. Sorana Emilia Negruţ Dema – iniţiativa primarului (data 

publicării 22.06.2007). 

60.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, „Locuinţe 

P+3+M”, Arad, str. Oituz nr. 125, beneficiar SC ALGLASS SRL, Arad, proiect nr. 10/2007 

elaborat de Biroul Individual de Arhitectură Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 

29.06.2007). 

61.  Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor 

Aradului”, ediţia 2007 – iniţiativa primarului (data publicării 30.06.2007). 

62.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere Zona de 

Locuinţe-Calea Zădăreni, Spital Clinic şi Campus Şcolar”, Arad, beneficiar Municipiul Arad 

prin Consiliul Local Municipal Arad – iniţiativa primarului (data publicării 05.07.2007). 

63.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Realizare PARC 

AUTO”, beneficiar SC GLOBUS INTERNAŢIONAL SRL,  în Arad - C. A. Vlaicu FN, înscris 

în CF 64248 Arad şi nr. top 1421465/6 proiect nr. 1/2007 elaborat de SC REAL CONTACT 

GRUP SRL – iniţiativa primarului (data publicării 05.07.2007). 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă 

regim parter” Arad, str. M. Kogălniceanu nr. 10, ap. 3, beneficiar Sumandan Daniel, proiect nr. 

2/2007 elaborat de proiectant arhitect Mihai I. Tătar – iniţiativa primarului (data publicării 

05.07.2007). 

65.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Garaje cu 

mansardă locuibilă”, Arad, B-dul Revoluţiei nr. 42, beneficiar Gimon Sofia, proiect nr. 21/2007 

elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 05.07.2007). 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 21/2007 privind aprobarea criteriilor specifice de evaluare pentru 
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atribuirea de finanţări nerambursabile proiectelor culturale, sportive, de învăţământ, tineret şi 

recreative – iniţiativa primarului (data publicării 05.07.2007). 

67.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc logistic, 

dotări, prestări servicii-DN7-DJ CURTICI”,  beneficiar SC ACTUAL EXTRA SRL, proiect nr. 

8/2007, elaborat de B.I.Arh. DARIDA IOAN– iniţiativa primarului (data publicării 06.07.2007). 

68.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Locuinţe  

colective P + 4E”, str. Abatorului nr.13,  beneficiar Bordianu Viorel, proiect nr. 25/2007, 

elaborat de SC Proiect Linia B SRL– iniţiativa primarului (data publicării 06.07.2007). 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă 

unifamilială”, beneficiar Hara Antonio, în Arad, str. Orizontului FN, înscris în CF 72387 Arad şi 

nr. top 1471509/4/2, proiect nr.1/2007 elaborat de B.I.R. Marinel Alexandru Grigore – iniţiativa 

primarului (data publicării 06.07.2007). 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ansamblu rezidenţial şi 

de servicii - C.A. Vlaicu, nr.14” ,  beneficiar SC IMAR SA, proiect nr. 37093/2007 elaborat de 

SC PROIECT SA ARAD– iniţiativa primarului (data publicării 06.07.2007). 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ NORTH GATE PARK, 

Municipiul Arad-zona industrială Nord”, beneficiar SC GLOBE CODLEA SRL, proiect 

nr.8806- 07 DELTA  DEVELOPMENT GmbH – iniţiativa primarului (data publicării 

06.07.2007). 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu 

rezidenţial RED 2, UTA, str. Poetului 1C”, beneficiar SC BLOC 03 UTA SRL, proiect nr. 

16/2007, elaborat de B.I. Arh. DARIDA IOAN – iniţiativa primarului (data publicării 

07.07.2007). 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad, 

proiect nr. 33100 elaborat de SC PROIECT ARAD SA – iniţiativa primarului (data publicării 

07.07.2007). 

74. Proiect de hotărâre privind conferirea „TITLULUI DE EXCELENŢĂ” domnului Stuparu 

Traian – iniţiativa d-lui consilier local Schill Gheorghe (data publicării 07.07.2007). 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad (iniţiativa primarului 10.07.2007). 

76. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului UTA în „Stadionul 

Municipal UTA – Francisc von Neumann” – iniţiativa primarului (data publicării 12.07.2007). 

77.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire montaj şi 

asamblare mijloace de transport parcela 1 + clădire întreţinere, reparaţii şi testare mijloace de 

transport parcela 2, Arad, str. Ogorului FN, beneficiar SC ASTRA BUS SRL ARAD, proiect nr. 
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3/M/2007, elaborat de Birou Individual de Arhitectură Darida Ioan – iniţiativa primarului (data 

publicării 12.07.2007). 

78.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reprezentanţă dotări şi 

servicii , DN 7, KM 541-542” , beneficiar S.C.ESTATE DEVELOPING GROUP SRL, cu sediul 

în Arad, str. Horia nr.7, proiect nr. 20/2007 , eliberat de B..I. DARIDA Ioan-iniţiativa primarului 

(data pulicării 13.07.2007). 

79.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea unei 

clădiri cu destinaţia de locuinţe colective în regim de înălţime D+P+2E+M, Arad, str. Ana 

Ipătescu nr.6, proiect nr.33/2006, elaborat de Biroul individual de arhitectură Viliga Viorel 

Cristian-iniţiativa primarului (data publicării 13.07.2007). 

80.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală de 

producţie amplasată în Arad, str. Dunării nr.68, Jud. Arad, beneficiar S.C. Termo Protect SRL 

Arad, proiect nr.42/2006, elaborat de S.C. ARHITECTURAL CONFORT SRL, arh. R.U.R. Ioan 

Florian Dobre - iniţiativa primarului (data publicării 13.07.2007). 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu comercial, 

servicii şi locuinţe colective - C.A. Vlaicu nr.14”- beneficiar S.C. Europe Logistic SRL, proiect 

nr.131/2007, elaborat de SC MG BUILDING DESIGN SRL –iniţiativa primarului (data 

publicării 13.07.2007). 

82.  Proiect de hotărâre privind acordarea „TITLULUI DE EXCELENŢĂ” domnului Vasile 

Neagu - iniţiativa primarului (data publicării 18.07.2007). 

83.  Proiect de hotărâre privind acordarea „TITLULUI DE EXCELENŢĂ” domnişoarei 

Daniela Dodean – iniţiativa consilierului local Coloman Edeleni (data publicării 24.07.2007). 

84.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Canton silvic 

P+M”, Pădurea Ceala, beneficiar Ocolul Silvic „Iuliu Moldovan” Arad, proiect nr. 112/2006, 

elaborat de SC STACONS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 24.07.2007). 

85. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Bloc 02-Orizont, 

P+6+M, str. Ciobanului nr. 22/22A, Micălaca, Arad”, beneficiar SC ACTUAL EXTRA SRL, cu 

sediul în Arad, str. Constantin Brâncuşi nr. 42/A, proiect nr. 17/2007, elaborat de B.I.A. Darida 

Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 24.07.2007). 

86.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Schimbarea 

destinaţiei locuinţei în brutărie”, beneficiar Holomei Ilie, în Arad, str. Şcoalei nr. 32, înscris în 

CF 2589 Arad, nr. top 3159/1, proiect nr.8/2007 elaborat de SC Proiect Linia B SRL – iniţiativa 

primarului (data publicării 24.07.2007). 
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87.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe 

P+3E+M”, Arad, str. Milan Tabacovici nr. 51/A, proiect nr. 13/2007, elaborat de SC Geometrica 

SRL, str. Ghe. Şincai nr. 2-6 Arad – iniţiativa primarului (data publicării 24.07.2007). 

88.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Clădire birouri 

DS+P+6 –strada Corneliu Coposu nr. 24 C, Arad , beneficiar SC INST SERV D&D SRL, 

proiect 2007 elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL- iniţiativa primarului (data publicării 

31.07.2007). 

89.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Clădire montaj şi 

asamblare mijloace de transport parcela 4 – Arad, str. Ogorului FN, proiect nr.4/2007, elaborat 

de B.I.ARH. DARIDA IOAN- iniţiativa primarului (data publicării 31.07.2007). 

90.  Proiect de hotărâre privind conferirea „TITLULUI DE EXCELENŢĂ” domnului Radu 

DINULESCU – iniţiativa consilierului local Costin Ionel (data publicării 01.08.2007). 

91.   Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Cartier Sud, strada Turnului locuinţelor 

amplasate în municipiul Arad, în zona km 7 a şoselei Arad-Timişoara – iniţiativa consilierului 

local Costin Ionel (data publicării 01.08.2007). 

92.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă colectivă 

P+3E+M”, str. I. Neculce nr. 7, beneficiar Moţ Daniel şi Moţ Ioan Cristian, proiect nr.3/2007 

elaborat de arh. Ovidiu Grecu-iniţiativa primarului (data publicării 02.08.2007). 

93.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere şi 

mansardare locuinţă existentă”, str. Bârsei nr.15, beneficiar Mladin Emilian, proiect nr.58/2006, 

elaborate de SC PROAMEN CONFORT SRL-iniţiativa primarului (data publicării 02.08.2007). 

94.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere şi 

mansardare locuinţă existentă”, str. Remus nr.47, beneficiar Czika Zoltan, proiect nr.1/2007, 

elaborate arh. Grecu Ovidiu-iniţiativa primarului (data publicării 02.08.2007). 

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire de locuinţe 

colective P+2E+M”, str. Vişinului nr. 27-29, proiect nr.7/2007, elaborat de SC Pro Urban SRL-

iniţiativa primarului (data publicării 02.08.2007). 

96. Proiect de hotărâre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor care transportă decedaţi în 

vederea înmormântării însoţite de cortegii funerare –iniţiativa consilierului local Gheorghe Schill 

(data publicării  08.08.2007). 

97.  Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul 

Arad a vehiculelor cu tracţiune animală – iniţiativa primarului (data publicării 08.08.2007). 

98.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire anexă 

gospodărească Arad, str. Renaşterii nr. 34-36, proiect nr. 70/2007, elaborat de SC Pro Urban 

SRL Arad, B-dul Revoluţiei nr.71, ap.13 – iniţiativa primarului (data publicării 08.08.2007). 
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99.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă S+P+1 şi 

Gard la Frontul Stradal”, str. Podgoria FN, proiect nr. 250/2007, elaborat de SC PRO URBAN 

Arad, B-dul Revoluţiei nr. 71, ap. 13 – iniţiativa primarului (data publicării 17.08.2007). 

100.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire  

locuinţă P+M, garaj P, beneficiar Lupăştean Gabriel, în Arad, str. I. Fluieraş nr.72 A, înscris în 

C.F. 70782 Arad, nr. top.1571559/16/2/, proiect nr.70/2007 elaborat de S.C. PROURBAN SRL- 

iniţiativa primarului (data publicării 30.08.2007). 

101. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă – Imobil locuinţe 

colective D+P+11E, Arad, Calea Iuliu Maniu nr.52,beneficiar S.C. G.I. Motor SRL şi S.C. 

RADAN IMPEX SRL, elaborate de SC Atelier CAAD SRL proiect nr.79/2007- iniţiativa 

primarului (data publicării 30.08.2007). 

102.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă unifamilială P”, beneficiar Tamaş Romeo, în Arad, str. Şezătorii nr.1,  înscris în C.F. 

7811 Arad, nr. top.10545, proiect nr. 8/2007 elaborat de S.C. „3D Planning” SRL Arad - 

iniţiativa primarului (data publicării 01.09.2007). 

103. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere anexă 

P+M”, str. Clujului nr. 8, beneficiar Igaz Ştefan, proiect nr. 86/2006, elaborat de SC PRO 

URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 12.09.2007). 

104. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire sediu 

firmă şi hală de depozitare tâmplărie”, proiect nr. 01/2007, elaborat de SC PRO URBAN Arad, 

B-dul Revoluţiei nr. 71, ap. 13 – iniţiativa primarului (data publicării 12.09.2007). 

105.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii 

comerciale la parter”, Arad, str. Iustin Marşieu, nr. 11 – 13, beneficiar SC Gunung Hati SRL, 

elaborat de SC Stacons SRL, proiect nr. 5/2007 – iniţiativa primarului (data publicării 

14.09.2007). 

106. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad şi a altor prevederi 

legale corelative – iniţiativa consilierului local Schill Gheorghe (data publicării 14.09.2007). 

107. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de desfăşurare a activităţilor 

comerciale in municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 187 din 10 iulie 2006, republicată 

conform Hotărârii nr. 290/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului 

(data publicării 14.09.2007). 

108. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire duplex 

P+M, 2 garaje şi gard la front stradal”, str. Grădina Poştei FN, beneficiar Comănescu Nicolae şi 
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soţia Mimi Adriana, proiect elaborat de SC L&C TOTAL PROIECT SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 18.09.2007). 

109. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă unifamilială P+M”, beneficiar Gabor Petru, în Arad, str. Orizontului 46 B, înscris în CF 

72746 Arad, proiect  nr. 12/2007 elaborat de SC Arhitectural Confort SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 18.09.2007). 

110.  Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă 

din Municipiul Arad – iniţiativa primarului (data publicării 28.09.2007). 

111. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Cimitir Arad – 

Micalaca Est”, zona Micălaca Est, Arad, beneficiar Parohia Ortodoxă Română – Micălaca Veche 

Arad, proiect nr. 34/2007, elaborat de SC STACONS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

28.09.2007). 

112. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului personalului voluntar din Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe şi a Contractului de Voluntariat – iniţiativa primarului (data 

publicării 28.09.2007). 

113.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire lăcaş 

de cult ortodox”, proiect nr. 460/2007, elaborat de SC PRODECOR COMPANY SRL – 

iniţiativa primarului (data publicării 29.09.2007). 

114.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă 

D+P+1E”, beneficiar Kopandi Rozalia, proiect nr. 111/2007, elaborat de SC STACONS SRL – 

iniţiativa primarului (data publicării 29.09.2007) 

 115. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbarea 

regimului de înălţime, beneficiar Vancea Ovidiu Iulian şi Vancea Alexandra Maria, str. M. 

Kogălniceanu nr. 15, ap. 3, proiect nr. 10/2007, elaborat de MSCad arhitectura şi design – 

iniţiativa primarului (data publicării 09.10.2007). 

116.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire bloc 

de locuinţe P+2+M”, beneficiar SC ITAL CASE SRL, în Arad, str. Septimiu nr. 52 înscris în CF 

967 Bujac şi nr. top 1/c.1.a.1.b/938, proiect nr. 23/2007, elaborat de SC Studio M SRL – 

iniţiativa primarului (data publicării 18.10.2007). 

117.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători 

cu tramvaiele – iniţiativa primarului (data publicării 18.10.2007). 

118. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 

construire hală – depozit cu destinaţia de legume fructe”, amplasată în Arad, str. I. Câmpineanu, 

nr. 1/A, beneficiar S.C. Terra Fruct S.R.L. proiect nr. 07/2007, elaborat de SC MSC 
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ARHITECTURA & DESIGN S.R.L., arh. R.U.R. Mircea Gheorghe Batcu – iniţiativa primarului 

(data publicării 27.10.2007). 

119. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 2 

corpuri S+P+2E+M”, str. Salacz Gyula nr. 5, beneficiar Gosa Cristian, proiect nr. 109/2006, 

elaborat de SC STACONS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 30.10.2007). 

120. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad 147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2008 – iniţiativa primarului (data publicării 01.11.2007). 

121. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata 

accesoriilor aferente impozitului pe teren pentru persoane fizice, conform art. 125 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare – iniţiativa primarului (data publicării 01.11.2007). 

122. Proiectul de hotărâre privind modificarea plafonului prevăzut la art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 87 din 20 aprilie 2007 – iniţiativa primarului (data 

publicării 03.11.2007). 

123. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea unei 

ferme zootehnice pentru taurine”, amplasată în zona de extravilan a municipiului Arad, jud. 

Arad, beneficiar S.C. Costi Zootehnia S.R.L., proiect nr. 03/2006 elaborat de Biroul Individual 

de Arhitectură Simon Imre, arh. R.U.R. Imre Gabor Bela Simon – iniţiativa primarului (data 

publicării 07.11.2007). 

124. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe P+2”, 

proiect nr. 23/2007, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură – Darida Ioan – iniţiativa 

primarului (data publicării 07.11.2007). 

125.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţie anexe 

cu utilizare sezonieră”, proiect nr. 44/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort SRL,  arhitect 

Dobre Ioan Florin -  iniţiativa primarului (data publicării 10.11.2007). 

126. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă 

unifamilială P+M”,  beneficiar Payer Natalia, B-dul V. Milea nr. 16A, proiect nr. 1110/2007, 

elaborat de SC Anghel Proiect SRL – iniţiativa primarului (data publicării 10.11.2007). 

127. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă P+1E”, beneficiar Sabou Cornel, proiect nr. 1/2007, elaborat de SC Proiect Linia B SRL 

– iniţiativa primarului (data publicării 15.11.2007). 

128. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţiu de 

depozitare şi comercializare materiale de construcţii”, str. Pădurii nr. 55, beneficiar Bradea 
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Gavril Gheorghe, proiect nr.17/2006, elaborat de SC Pro Urban SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 15.11.2007). 

129. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2007 a plafonului creanţelor fiscale 

care se anulează – iniţiativa primarului (data publicării 15.11.2007). 

130.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală de producţie 

depozitare şi sediu administrativ”, Zona Industrială Sud, proiect nr.01/2007, elaborat de SC 

LINIA SRL, str. Blanduziei nr.8 - iniţiativa primarului (data publicării 20.11.2007). 

131. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hale”, 

str. Ogorului - Calea Zădăreni FN, proiect nr.29/2007, elaborat de SC Organi Tech SRL, Str. 

Barabas Bela nr.22 - iniţiativa primarului (data publicării 20.11.2007). 

132. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Casă familială 

P+M”, beneficiar Iakab Ioan, str. Hunedoarei nr. 4, proiect nr. 34/2007, elaborat de SC Pro – 

Amen Confort SRL – iniţiativa primarului (data publicării 29.11.2007). 

133.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Arad 2007 

– 2013/2013 – 2020 – iniţiativa primarului (data publicării 14.12.2007). 

134.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hotel MIKY”, 

Calea Radnei nr. 231, Micălaca, Arad, beneficiar SC MIKY SRL, proiect nr. 31/2007, elaborat 

de SC ARHIDECOR SRL – iniţiativa primarului (data publicării 18.12.2007). 

135.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex de 

locuinţe şi birouri”, Splaiul Gen. Gh. Magheru, fn, Micălaca, Arad, beneficiar SC Penthouse 

SRL, proiect nr. 13/2007, elaborat de SC 3D Planning SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 18.12.2007). 

136.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrăţire între Municipiul Arad 

(România) şi Oraşul Pecs (Ungaria) – iniţiativa d-lui Cristian Moisescu, D-lui Corneliu 

Pădurean, D-nei Gizela Nagy, d-lui Ionel Costin, d-lui Dorel Popa, consilieri locali (data 

publicării 18.12.2007) 

137. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 

22/30.04.2004 privind salubrizarea menajeră  a municipiului Arad şi de dezinsecţie, dezinfecţie, 

deratizare şi a contractului de concesiune nr. 38/21.06.2004 privind salubrizarea stradală a 

municipiului Arad – iniţiativa primarului (data publicării 20.12.2007). 

138.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe, N - 

V, drum Iratoş km 1”, amplasată în Arad, arabil în extravilan, beneficiar Ban Marcel Teodor, 

proiect nr. 87/2006, elaborat de SC STACONS SRL, arh. R.U.R. Ioan Darida – iniţiativa 

primarului (data publicării 29.12.2007). 
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Anexa 2 

 

Lista şedinţelor Consiliului Local conform Legii nr. 52/2003 

 

1. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 11.01.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

05.01.2007.        

2. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 12.02.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

02.02.2007.        

3. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 28.02.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 23.02.2007.        

4. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 16.03.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 13.03.2007.        

5. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 29.03.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

23.03.2007.        

6. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 04.04.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 30.03.2007.        

7. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 20.04.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 17.04.2007.        

8. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 26.04.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

20.04.2007.        

9. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 11.05.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

04.05.2007.        

10. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 31.05.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 28.05.2007.        

11. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 28.06.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

22.06.2007.        

12. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 26.07.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

20.07.2007.        

13. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 16.08.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

10.08.2007.        

14. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 21.08.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 17.08.2007.        

15. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 27.09.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

22.09.2007.        
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16. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 04.10.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 01.10.2007.        

17. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 12.10.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 09.10.2007.        

18. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 30.10.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

24.10.2007.        

19. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 13.11.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

07.11.2007.        

20. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 29.11.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 28.11.2007 – şedinţă convocată în regim de urgenţă, cu motivarea: grav afectate 

interesele locuitorilor municipiului prin blocarea conturilor de către un executor 

judecătoresc 

21. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 30.11.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 27.11.2007.        

22. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 05.12.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 04.12.2007 – şedinţă convocată în regim de urgenţă, cu motivarea: grav afectate 

interesele locuitorilor municipiului prin blocarea conturilor de către un executor 

judecătoresc 

23. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 18.12.2007/ data aducerii la cunoştinţă publică 

13.12.2007.        

24. Şedinţă publică estraordinară – data şedinţei 20.12.2007/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 17.12.2007.        

 

 


