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Nr. 

Crt. 

Data 

primirii 

Persoana/ 

Organizaţia 

iniţiatoare 

Date 

de 

contact 

Textul 

propus de 

autoritatea 

iniţiatoare 

Conţinut 

Propunere 

Stadiu 

Preluată/ 

Nepreluată 

1 Sesizare 

nr. 

59478/01 

08 2022 

Raluca 

Oradan 
 Vezi textul 

proiectului 

de hotărâre 

la  această 

adresă 

 

Referitor la 

proiectul de 

hotărâre 

privind 

stabilirea 

tarifelor 

aferente 

zonei de 

agrement 

Ștrandul 

Neptun Arad 

–la inițiativa 

primarului, 

consider ca 

noile tarife 

reglementate 

de prezentul 

proiect de 

lege sunt in 

discordanta 

fata de 

procentajul 

inflației 

actual din 

România, 

precum si in 

raport cu 

valorile 

veniturilor 

medii ale 

populației. 

Personal, 

reprezint o 

categorie de 

salariați care 

sunt 

remunerați 

peste medie, 

însă, chiar si 

in  acest 

context 

favorabil 

financiar sunt 

de părere ca o 

creștere a 

tarifelor de 

peste 50% nu 

este benefica 

pentru 

traficul 

targetat al 

Ștrandului 

Neptun. 

Este adevărat 

ca acest 

ștrand este 

finanțat din 

1. S.C. RECONS S.A. Arad administrează Ștrandul Neptun din 

anul 2014, în baza H.C.L.M. Arad nr. 146/2014 cu modificările 

și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Arad nr. 

511/2019. 

În conformitate cu prevederile Caietului 

de sarcini - Anexa 1.1. la Hotărârea nr. 

511/30.09.2019 a Consiliului Local al 

Municipiului Arad, finanțarea 

cheltuielilor curente de funcționare și 

exploatare ale serviciului delegat se 

asigură din bugetele de venituri și 

cheltuieli ale operatorului. 

2. Tarifele practicate în prezent la Ștrandul Neptun sunt cele 

aprobate prin Hotărârea nr. 349/29.09.2017 a Consiliului Local 

al Municipiului Arad, dată la care au fost estimate tarife până în 

anul 2019, dar rămânând valabile și în prezent conform art. 21 

din Anexa 1.2. la Hotărârea nr. 511/30.09.2019. 

3. Rata inflației în anul 2017 a fost de 3,3%, iar rata anuală a 

inflației în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 

15,0%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. 

4. Creșterea Indicelui Prețurilor de consum în iulie 2022 raportat 

la iulie 2021 conform datelor Institutului Național de Statistică: 

 

Perioada 

curentă 

Perioada 

de 

referință 

TOTAL 

IPC%: 

IPC 

Mărfuri 

alimentare 

% 

IPC Mărfuri 

nealimentare 

% 

IPC 

Servicii% 

2022 - 

iulie 

2021- 

iulie 
114,96 116,05 116,59 108,33 

 
5.Creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată la suma de 3.000 lei lunar pentru domeniul 

construcțiilor, conform O.U.G. nr. 43 din 12 iunie 

2019pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. 

Activitatea principală a SC „RECONS” SA Arad este: 4120 

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi 

nerezidențiale 

6.Creșterea cheltuielilor totale de administrare a Ștrandului 

Neptun pentru perioada 2020, 2021, 30 iunie 2022: 

Perioada Cheltuieli totale  

31.12.2020 2.142.143 

31.12.2021 2.395.328 

30.06.2022  1.122.418 

7. Actuala situație economică globală care a condus la 
creșterea prețurilor de furnizare a utilităților, fapt care a 
generat o creștere a prețurilor la materialele utilizate în 
activitățile de administrare transmise în concesiune. 

 

 

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/9949180895A359D9C225888D0052172C/$FILE/Proiect%20de%20hotarare%20-%20stabilire%20tarife%20Strandul%20Neptun.pdf
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/9949180895A359D9C225888D0052172C/$FILE/Proiect%20de%20hotarare%20-%20stabilire%20tarife%20Strandul%20Neptun.pdf
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fonduri ale 

bugetului 

local, însă, in 

calitate de 

expert 

accesare 

fonduri 

europene va 

transmit 

faptul ca se 

vor deschide 

axe de 

finanțare 

aferente 

PNRR care 

vor permite 

modernizarea 

si dotarea 

ștrandului. 

Totodată, va 

rog sa țineți 

cont de faptul 

ca in 

contextul 

actual, 

Ștrandul 

Neptun este 

un loc 

accesibil 

pentru 

majoritatea 

cetățenilor, în 

raport cu 

veniturile 

medii la acest 

moment 

Astfel, 

concluzionez 

ca o creștere 

procentuala a 

tarifelor este 

rațională si 

necesara 

totodată, însă 

procentajul 

de cca 60% 

fata de tariful 

actual este 

nejustificat si 

va dăuna 

vădit 

traficului 

înregistrat in 

viitor. 

Salutam 

inițiativa 

dvs., 

Domnule 

Primar, însă 

dorim sa 

țineți cont 
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totodată si de 

părerea 

cetățenilor 

care merg cu 

drag si 

investesc 

prin asta in 

continuitatea 

unei oaze de 

liniște si 

bucurie 

pentru 

copilașii 

noștri. 

Cu speranța 

ca doleanțele 

si speranțele 

ne vor fi 

ascultate, va 

transmitem 

in numele 

cetățenilor 

Aradului 

prezenta 

opinie 

 

Nr. 
Crt. 

Funcţia Nume, prenume Semnătură 

1 Director Executiv – S.C. Recons S.A.  Nicolae Mehelean  

2 Director Executiv – Direcţia Comunicare Claudia Macra  

3 Consilier – Compartimentul Relaţii Mass-
Media 

Mihai Mitrofan  

 


