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1 

Adresa 

65881 

/25.08.2022 
 

Maci Valentin  

Vezi textul 

proiectului 

de 

hotărâre la 

această 

adresă 

În legătură cu PH nr.46 – 

Modificare a HCLM 586 – 

Activități Comerciale (Nr. 

26/12.08.2022), consider că 

modificarea Art. 18, 

(4)"Muzica se poate difuza 

doar la o intensitate de 

natură a nu tulbura liniștea 

locuitorilor." Trebuie 

reformulate într-o manieră 

care să nu implice 

interpretări subiective. 

Intensitatea trebuie 

exprimată valoric, în 

anumite condiții de 

măsurare  (există standard în 

vigoare pentru aceasta). În 

forma pe care o propuneți 

(practice şi în forma 

actuală), dacă un locuitor 

face o sesizare telefonică 

Poliției Locale reclamând că 

liniștea îi este tulburată de 

muzică la o intensitate prea 

mare difuzată de un 

comerciant, consider că sunt 

îndeplinite condițiile pentru 

sancționarea 

comerciantului. Eventual 

este nevoie de doi locuitori 

care reclamă – dacă "liniștea 

locuitorilor" implică mai 

mult decât un locuitor. La 

fel de ușoară este însă 

contestarea în instanță a 

sancțiunii, pentru că se 

bazează numai pe aprecieri, 

subiective. Aparate de 

măsură (sonometre digitale) 

certificate metrologic se 

găsesc pornind de la câteva 

sute de lei, nu ar fi un efort 

considerabil achiziția 

Propunem completarea alin.(4) al 

art.18 din proiectul de hotărâre nr. 46 

privind modificarea HCLM nr. 

586/2021 privind regulamentul de 

desfășurare a activităților comerciale și 

al piețelor în municipiul Arad cu 

modificările și completările ulterioare 

după cum urmează: 

(4) Muzica se poate difuza doar la o 

intensitate de natură a nu tulbura liniștea 

locuitorilor, cu respectarea nivelurilor 

maxim admise în art.16 al Ordinul nr. 

119/ 2014 al Ministrului Sănătății 

pentru aprobarea normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viață 

al populației, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/proiect-de-hotarare-nr-46-din-12082022-000255e2?OpenDocument


câtorva aparate şi rezervarea 

câtorva ore din timpul 

polițiștilor locali pentru 

instruirea acestora în 

utilizarea aparatelor de 

măsură. În acest fel nu s-ar 

mai lucra "după ureche", 

existând un element obiectiv 

la baza deciziilor de 

sancționare. De studiat: 

STAS 10009–88 – Acustica 

în construcții. Acustica 

urbană. Limite admisibile 

ale nivelului de zgomot. ISO 

9613-1‒1993 ‒ Acustică. 

Atenuarea sunetului în 

timpul propagării în spații 

libere. Partea 1: Calcularea 

absorbției sunetului în 

atmosferă. ISO 9613-1‒

1993 ‒ Acustică. Atenuarea 

sunetului în timpul 

propagării în spații libere. 

Partea 2: Metode generale 

de calcul. C125-2013 – 

Normativ privind acustica în 

construcții şi zone urbane.  

Legea 121/ 2019 privind 

evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambient.  

Ordinul nr. 119/ 2014 al 

Ministrului Sănătății pentru 

aprobarea normelor de 

igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viață al 

populației.    
2 

Adresa 

66169 

/28.08.2022 

Mihai Dărăban 

 Vezi textul 

proiectului 

de 

hotărâre la 

această 

adresă 

Îmi exprim opoziția față de 

prevederile privind orarul de 

funcționare a teraselor şi 

activitățile permise la terase, 

propuse prin proiectul CLM 

Arad nr.426/12.08.2022 

pentru modificarea 

Hotărârii nr.586/17.12.2021 

a CLM Arad, privind 

Regulamentul de 

desfășurare a activităților 

comerciale și al piețelor în 

municipiul Arad.  

Imobilul în care locuiesc 

este situat pe unul dintre 

colțurile intersecției Bd-ul 

Revoluției cu str. 1 

Decembrie 1918, iar 

intrarea în imobil este 

posibilă numai de pe str. 1 

Decembrie 1918. 

La această adresă (Arad, 

Bd-ul Revoluției nr.81) 

există un ansamblu 

Prin hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 235/2020 privind 

aprobarea unor măsuri pentru 

transformarea unor străzi din 

municipiul Arad, în zone pietonale s-a 

reglementat activitatea teraselor care 

desfășoară activități în zonele pietonale. 

Faptul că străzile se află în zona 

centrală, la mică distanță de parcurile 

din zona centrală, motiv pentru care 

cetățenii aleg să se relaxeze în această 

zonă, administrația locală trebuie să 

identifice zone de atracție în care 

cetățenii să se relaxeze, motiv pentru 

care una dintre străzile alese a fi 

pietonala este şi strada 1 Decembrie.   

Deoarece reglementările Consiliului 

Local al Municipiului Arad trebuie să 

țină cont atât de doleanțele cetățenilor 

cât şi de cele ale comercianților, dar şi 

de crearea unor strategii de dezvoltare a 

orașului, prin modificările aduse HCLM 

nr.  586/2021 s-a creat un cadru de 

dezvoltare a Municipiului Arad, totuși 

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/proiect-de-hotarare-nr-46-din-12082022-000255e2?OpenDocument


rezidențial compus din 8 

apartamente construite pe 3 

etaje, care au fiecare, 

ferestrele orientate spre str. 

1 Decembrie 1918, unde se 

află terasele.  

Prevederile introduse în 

proiect, în scopul 

modificării HCLM Arad nr. 

586/17.12.2021, au ca efect 

acutizarea situației noastre, 

a celor ce locuim în imediata 

apropiere a teraselor 

amenajate pe str. 1 

Decembrie 1918, din punct 

de vedere al poluării fonice, 

care devenise dificilă încă 

din anul 2020, înainte, deci, 

de adoptarea acestei 

Hotărâri (586/2021). 

Cu toate că prin art. 17 a 

HCLM Arad nr. 

192/08.06.2019 s-a dispus 

că “Difuzarea muzicii pe 

terase este interzisă”, 

această interdicție a fost 

încălcată repetat în 2020 şi 

2021, fiind difuzată muzică 

la intensitate mare, 

nepotrivită mediului 

ambiental specific unei 

terase, cu instalații de 

sonorizare şi amplificare la 

vedere, care ne-au produs un 

disconfort şi ne-au 

împiedicat să ne bucurăm de 

o viață liniștită în locuințele 

noastre, nici ziua şi nici 

noaptea, să ne putem odihni 

după o zi şi o săptămână de 

muncă, asemenea altor 

persoane ce locuiesc în zone 

liniștite, ca urmare eficiența 

şi randamentul în activitățile 

noastre zilnice sunt 

perturbate, iar sănătatea ne 

este pusă în pericol. 

Am fost nevoiți să solicităm 

deseori intervenția Direcției 

Generale Poliția Locală 

Arad şi unității de jandarmi 

pentru a interveni şi a opri 

muzica ce se auzea şi în 

locuințele noastre, cu 

ferestrele închise, astfel, din  

anul 2020 şi până în prezent, 

cu toate limitele prevăzute 

de art. 18 al HCLM Arad nr. 

586/17.12.2021, cu privire 

la difuzarea muzicii la 

considerăm îndreptățită solicitarea 

dumneavoastră, deoarece cetățenii 

rezidenți ai zonei centrale au dreptul la 

liniște, motiv pentru care propunem 

completarea alin. (4) al art. 18, din 

Proiectul de Hotărâre nr 46, privind 

modificarea Hotărârii nr 586/2021 

privind Regulamentul de desfășurare a 

activităților comerciale şi al piețelor în 

municipiul Arad, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum 

urmează: 

“(4) Muzica se poate difuza doar la o 

intensitate de natură a nu tulbura liniștea 

locuitorilor, cu respectarea nivelurilor 

maxime admise din articolul 16 al 

Ordinului nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viată 

al populației cu modificările şi 

completările ulterioare.” 



terase, s-a făcut dovada că 

încălcarea repetată a 

normelor prevăzute a fost o 

regulă şi că nu este posibilă 

respectarea acestora, iar 

adoptarea modificărilor 

propuse prin Proiectul nr. 

426/12.08.2022 este o 

greșeală şi conduce la 

încălcarea drepturilor 

noastre, prin măsurile de 

modificare urmând ca viața 

noastră în propriile locuințe 

să devină insuportabilă.  

În ceea ce priveşte 

“numeroasele discuții avute 

(de Primarul Municipiului 

Arad) cu reprezentanții 

HORECA şi cu alți 

comercianți din Municipiul 

Arad”, evocate în Raportul 

de specialitate nr. 

61069/04.08.2022, constat 

că, deși există multe 

locuințe pe str. 1 Decembrie 

1918, nu este menționată 

nicio discuție cu 

administratorii sau 

proprietarii apartamentelor 

din condominiile aflate pe 

Bd-ul Revoluției nr. 81 (cu 

intrare din str. 1 Decembrie 

1918) sau de la nr.2-4 de pe 

str. 1 Decembrie 1918 sau 

de la orice număr.  

Nu înțeleg de ce noi nu am 

fost consultați, întrucât 

locuim în această zonă, 

locuințele noastre existau 

înaintea perioadei de 

extindere a teraselor (2019), 

din spațiile interioare în care 

acestea funcționau inițial, pe 

trotuar şi ulterior şi pe o 

porțiune din partea 

carosabilă.  

Nu în ultimul rând, imobilul 

în care subsemnatul locuiesc 

se regăsește într-o fotografie 

mare, înrămată şi amplasată 

la parterul Primăriei 

Municipiului Arad, în 

Palatul Cenad, prin urmare 

nimeni nu poate pretinde că 

nu are cunoștință de 

existența noastră.  

Nicio persoană care a 

elaborat rapoarte de 

specialitate sau orice 

documente specifice, 



destinate implementării 

unui anumit regim al str. 1 

Decembrie 1918 nu a studiat 

în mod corespunzător starea 

de fapt şi nu s-a deplasat pe 

teren pentru a constata că 

această stradă este mai 

îngustă, iar sunetele de orice 

fel sunt amplificate de ecou.  

Inițiatorul fundamentării 

acestui Proiect era obligat să 

studieze şi să cunoască 

faptul că au fost numeroase 

reclamații ca urmare a 

încălcării normelor de 

protecție sanitară şi de 

mediu, astfel că 

menționarea în proiect a 

O.M.S. nr. 119/2014 sau a 

obligației desfășurării 

activității sau cu privire la 

desfășurarea unei activități 

comerciale care se 

încadrează în normele de 

conviețuire socială, ordine 

şi liniște publică, conform 

Legii nr. 61/1991, este 

formală.  

Este necesar să precizez că 

în mod zadarnic am solicitat 

proprietarilor de terase să 

difuzeze muzica cu o 

intensitate foarte redusă, în 

mod zadarnic am explicat că 

terasa nu este scena unui 

concert susținut pe stadion, 

în mod zadarnic am explicat 

că strada are zidurile 

clădirilor mai apropiate unul 

de cel aflat vizavi şi se 

produce o amplificare 

nedorită, nu am găsit 

înțelegere şi am ajuns în 

mod nefericit (şi nedorit) la 

situații conflictuale. 

Vă fac cunoscut că noi, cei 

care locuim la această 

adresă, ne opunem aprobării 

Proiectului CLM Arad 

nr.426/12.08.2022 pentru 

modificarea Hotărârii nr. 

586/17.12.2021 a CLM 

Arad. 

Nu suntem de acord ca pe 

str. 1 Decembrie 1918 să 

funcționeze terasele după 

orele 22, de luni, până joi şi 

duminica, şi după orele 23, 

vineri şi sâmbătă, de 

asemenea, nu suntem de 



acord să se organizeze 

evenimente de tip concert şi 

reprezentații live, prezentări 

de modă, teatru, astfel cum 

sunt acestea precizate la 

art.7 alin.(6) din Proiect, 

aceste modificări fiind 

aduse numai în interesul 

comercianților cu terase din 

zonă şi în detrimentul 

nostru, al celor ce locuim în 

zona teraselor. Totodată 

consider că este necesar să 

ni se ceară şi nouă acordul 

pentru programul de 

funcționare al teraselor, 

întrucât suntem direct 

afectați. 

Nu în ultimul rând, este 

necesar ca în Regulamentul 

de desfășurare a activităților 

comerciale şi al piețelor în 

Municipiul Arad, indiferent 

de varianta aprobată, să fie 

precizat expres că muzica la 

terase să fie difuzată la 

intensitate foarte redusă, de 

regim ambiental, iar nu 

regim de reprezentație sau 

de discotecă.  

Arăt că în anul 2016 s-au 

efectuat lucrări de lărgire a 

trotuarului aflat pe partea 

numerelor cu soț, în anul 

2019 şi în cei următori a 

avut loc o extindere a 

teraselor, concomitent cu 

declararea străzii ca zonă 

pietonală. Prin urmare, noi 

nu mai avem dreptul nici de 

a ne parca autovehiculele pe 

stradă, lângă imobilul în 

care locuim. Urmează şi o 

expropriere a noastră sau 

trebuie să plecăm din zonă 

siliți de condiții de viață tot 

mai restrictive?  
 

Nr. 
Crt.  

Nume, Prenume Funcţia  Semnătura 

1. Florea Liliana  Director Executiv – 
Direcţia Edilitară 

 

2. Macra Claudia  Director Executiv – 
Direcţia Comunicare  

 

3. Mihai Mitrofan – întocmit Consilier - Direcţia 
Comunicare – 
Compartimentul 
Relaţii Mass-Media 

 



 


