
DIRECȚIA EDILITARĂ



Organizarea direcției

Direcția Edilitară are în componență patru

servicii, după cum urmează:

➢ Serviciul Întreținere și Reparații

Căi de Comunicații Terestre care are în

subordine și Compartimentul Administrare

Zone Industriale

➢ Serviciul Edilitar

➢ Biroul Întreținere Spații Verzi, Mediu

➢ Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

✓ 1 post de șef serviciu – ocupat

✓ 8 posturi de consilieri – ocupate

✓ 1 post de consilier – temporar vacant 

( îngrijire copil)

✓ 1 post de consilier – vacant

ORGANIZARE



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

✓ În municipiul Arad sunt 879 de străzi, care însumează 

aproximativ 400 km.

✓ Dintre acestea: 5 sunt străzi de categoria I, 

28 sunt de categoria II  

846 sunt de categoria III și IV

Din totalul străzilor din municipiu doar aproximativ 

35 sunt neasfaltate.

✓ Lucrările de întreținere și reparații se realizează pe 

străzile asfaltate din municipiu

✓ Străzile care nu sunt asfaltate se reprofilează periodic 

până la realizarea investiției

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

❑ Lucrări de întreținere și reparații a părții carosabile și a trotuarelor
străzilor inclusiv pistele de biciclete amenajate pe carosabil din
municipiul Arad



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

❑ Lucrări de întreținere și reparații a 

sistemelor de semnalizare rutieră 

(instalații de semaforizare, 

indicatoare rutiere de orientare și 

dirijare) din municipiul Arad

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

▪ întreținerea instalațiilor de semaforizare   
( 77 de intersecții semaforizate)

▪ întreținere, reparații și montare de 
indicatoare rutiere de orientare și dirijare 
( aproximativ 4-5000)

▪ intervenții în urma fenomenelor meteo 
periculoase și a accidentelor rutiere

▪ spălarea semafoarelor și indicatoarelor.



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

❑ Lucrări de întreținere marcaje rutiere pe raza municipiului Arad

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

- Întreținere marcaje rutiere pentru 

siguranța circulației

- Montare și întreținere marcaje rutiere 

tactile pentru persoane cu dizabilități

- Realizare și întreținere marcaje rutiere 

pe elemente înălțate



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

❑ Lucrări de întreținere, confecționare și montare elemente de

siguranța circulației pe raza municipiului Arad

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

- Confecționarea și montarea de

parapeți, stâlpișori sau orice alte

elemente de siguranță a circulației

- Înlocuirea acestora ca urmare a unor

accidente sau vandalizări

- Spălarea acestora



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

❑Participă ca membrii în Comisiile de recepție a lucrărilor de întreținere și
reparații drumuri

❑Asigură secretariatul Comisiei de Sistematizare a Circulației

▪Emite Avizul Comisiei de Sistematizare

❑Asigură secretariatul Comisiei de acces la drumul public

▪Emite autorizațiile de acces la drumul public

❑Participă ca membrii în Comisia de emitere a acordurilor/autorizațiilor de
realizare a rețelelor de utilități publice

❑Participă ca membrii în Comisia de avizare a săpăturilor

▪Avizează graficele de săpături

❑ Participă ca membrii în Comisiile de recepție a lucrărilor de refacere după 
realizarea lucrărilor avizate cu avizul de săpătură executate pe domeniul public

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Întreținere și Reparații Căi 

de Comunicații Terestre

SUME ORDONANȚATE

Nr. 

crt.

Tipul lucrărilor Sume ordonanțate în 

2019

Sume ordonanțate în 

ianuarie-iunie 2021

1. Întreținere și reparații 

drumuri

35.505.083 lei 12.433.807 lei

2. Întreținere și reparații a 

sistemelor de semnalizare 

rutieră (semafoare, 

indicatoare rutiere)

1.365.678 lei 794.894,78 lei

3. Întreținere, confecționare și 

montare stâlpișori și alte 

elemente de siguranță a 

circulației

461.895,86 lei 97.378,76 lei

4. Întreținere marcaje rutiere 2.490.863 lei 837.165,61 lei



Compartimentul Administrare 

Zone Industriale

- 2 posturi de muncitor calificat ocupate

- 2 posturi de muncitor calificat vacante

- 1 post de referent – vacant

ORGANIZARE



Compartimentul Administrare 

Zone Industriale

❑ Asigură întreținerea infrastructurii rutiere, a

sistemului de canale ( rigole) stradale

❑ Asigură întreținerea sistemului de marcaj rutier și

iluminare stradală

❑ Întreține în spații proprii transformatorul de

medie tensiune, de alimentare cu gaz și centrala

telefonică

❑ Întreține sistemul de hidranți (stație de pompare,

rezervoarele de incendiu)

❑ Colaborează cu agenții economici din zonă.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ 1 post de șef serviciu – ocupat

✓ 13 posturi de consilieri – ocupate

✓ 3 posturi de consilier – vacante

ORGANIZARE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

salubrizare stradală

✓ Realizează dezafectarea rampelor neautorizate 

(inclusiv dezafectarea deșeurilor voluminoase de 

lângă platformele gospodărești)

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

deszăpezire

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește activitatea de salubrizare 

menajeră monitorizată de ADI SIGD

✓ Urmărește activitatea de sortare în Stația 

de Sortare Arad

✓ Urmărește efectuarea curățeniei la 

platforme

✓ Organizează campaniile de colectare a 

DEE și urmărește colectarea acestora

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare

✓ Urmărește activitatea de depozitare  a 

deșeurilor nepericuloase la deponeul ecologic

✓ Urmărește activitatea de întreținere și reparare 

a sistemului de canalizare pluvială

✓ Asigură prezența operatorului la intervențiile 

necesare în caz de fenomene meteo periculoase

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

întreținere și decolmatare a albiilor 

regularizate și canalelor pluviale deschise, 

inclusiv evacuarea apelor pluviale în 

canalele Ier și Mureșel

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează activitatea 

de amenajare, întreținere și reparații a  

locurilor de joacă și spațiilor de 

agrement pentru copii și a mobilierului 

urban amplasat pe domeniul public.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează 

lucrările de demolare a 

construcțiilor neautorizate și 

nivelare a terenurilor

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și ține evidența

mobilierului urban amplasat

pe domeniul public sau în

zona asociațiilor de

proprietari (bănci, coșuri,

jardiniere, panouri de

informare etc.).

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

➢ Urmărește activitatea de

întreținere și reparare a fântânilor

arteziene, cișmelelor și

țâșnitorilor publice amplasate pe

domeniul public

➢ Asigură achiziționarea plăcuțelor

cu denumirea străzilor din

municipiu și a stâlpilor de

susținere a acestora

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

gestionare a câinilor fără stăpân și a activității de 

ecarisaj constând în: prinderea, tratarea și 

adăpostirea câinilor fără stăpân de pe domeniul 

public, eutanasierea exemplarelor bolnave și 

eliminarea deșeurilor biologice rezultate

✓ Urmărește și monitorizează activitatea de 

amplasare și igienizare a toaletelor ecologice și 

automate pe domeniul public. 

✓ Înregistrează, radiază și ține evidența vehiculelor 

care nu se supun înmatriculării și emit 

certificatele de înregistrare

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Edilitar
SUME ORDONANȚATE

Nr. crt. Denumire serviciu Ordonanțări 2019 Ordonanțări 2021

1. Furnizarea și montarea de mobilier urban în 

municipiul Arad
310.875,6 47.600

2. Servicii de reparare, întreținere și înlocuire a 

echipamentelor din spațiile de joacă, spațiile de 

agrement și a mobilierului urban din Municipiul 

Arad

794.402,15 280.529,54

3. Servicii de întreținere și igienizare a toaletelor 

automate din municipiul Arad
Nu este cazul 1.801,11

4. Servicii de întreținere și igienizare a toaletelor 

ecologice pe domeniul public al Municipiului 

Arad

62.960 29.713

5. Prestarea serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare la fântâni publice, țâșnitori și cișmele
58.898 16.700

6. Furnizarea, prestarea serviciului de alimentare 

cu apă potabilă și de canalizare a apelor uzate 

menajere și pluviale. (Servicii de captare, 

transport și epurare apă pluvială de pe suprafața 

carosabilă a Municipiului Arad)

2.767.558,13 537.900,29

7. Servicii de gestionare a câinilor fără stăpân 

(capturări, adăpostire, servicii veterinare, 

adopții, ecarisaje) de pe domeniul public al 

Municipiului Arad

1.000.672,66 491.575,58



Serviciul Edilitar
SUME ORDONANȚATE

Nr. crt. Denumire serviciu Ordonanțări 2019 Ordonanțări 2021

8. Servicii de transport, neutralizare și distrugere 

în condiții ecologice a deșeurilor de origine 

animală de pe domeniul public al Municipiului 

Arad

47.784,45 27.174,84

9. Contract de delegare prin concesiune a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare către operatorul regional S.C. 

COMPANIA DE APĂ S.A.

8.397 - dividente,                            

32.524,13 - fazare pt. extindere apă,                                                    

1.994 - plată contravaloare fond IID,

212.475,00 - cotizație la A.D.I.A.C.

106,40 - cotizație la 

A.D.I.A.C.,                     

4.181 - dividente fond 

IID

10. Servicii de întreținere și reparații fântâni 

arteziene din Municipiul Arad
393.136, 40 80.343,81

11. Serviciul de salubrizare privind activitatea de 

dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul 

Arad

960.000 80.000

12. Depozitarea și neutralizarea deșeurilor urbane 

din municipiul Arad în cadrul depozitului 

ecologic conform (inclusiv deșeuri din 

construcții și demolări)

2.340.000 1.115.000

13. Lucrări de demolare construcții, curățare, 

nivelare și împrejmuire
251.655,49 134.746,98

14. Servicii de vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul 

Municipiului Arad
84.924,11 -



Serviciul Edilitar
SUME ORDONANȚATE

Nr. crt. Denumire serviciu Ordonanțări 2019 Ordonanțări 2021

15.

Serviciul public de salubrizare stradală și 

deszăpezire în Municipiul Arad

~ 12.600.000 – salubritate stradală

~ 690.000 - deszăpezire

~ 4.690.000 –

salubritate stradală

~ 746.000 -

deszăpezire

16. Lucrări de întreținere a albiilor și malurilor 

canalelor deschise și curățarea luciilor de apă 

stătătoare (lacuri) de pe raza administrativ 

teritorială a municipiului Arad

22.749,47 Comandă în lucru

17. Lucrări de decolmatare rigole la depozitele 

închise de deșeuri de pe strada Poetului și de pe 

strada Câmpul Liniștii din municipiul Arad

78.916,04 Comandă în lucru

18. Servicii de analiză apă și gaze la depozitele 

închise de deșeuri de pe strada Poetului și de pe 

strada Câmpul Liniștii din municipiul Arad

9.356,38 Comandă în lucru



Biroul Spații Verzi, Mediu

✓ 1 post de șef birou – vacant

✓ 2 posturi de consilieri – ocupate

✓ 1 post de consilier – temporar vacant 

( îngrijire copil)

✓ 1 post de consilier – vacant

✓ 1 post de inspector de specialitate –

temporar vacant ( îngrijire copil)

ORGANIZARE



Biroul Spații Verzi, Mediu

❖ Urmărește și monitorizează activitatea 

de amenajare și întreținere a spațiilor 

verzi inclusiv întreținerea și repararea 

sistemului de irigații aferent 

❖ Urmărește, monitorizează, 

recepționează și ordonanțează 

consumul de apă din puțurile forate 

pentru asigurarea irigării spațiilor 

verzi

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

❖ Elaborează programul  anual de plantare a 

materialului dendrofloricol (arbori, arbuști, 

flori etc.) stabilind cantitatea de material 

dendrofloricol necesară, locațiile și tipul 

materialului

❖ Asigură plantarea materialului dendofloricol

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

❖ Verifică solicitările privind

lucrările de întreținere a

arborilor, toaletări, recepări și

tăieri și întreprinde demersurile

necesare pentru executarea

acestora. Ține evidența acestora

și a modului de soluționare

❖ Eliberează avizele de tăiere a

arborilor amplasați pe

domeniul public al municipiului

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

❖ Asigură legătura între persoanele 

afectate de furtună, ISU și 

operatorii de spații verzi care 

realizează intervenția la arbori în 

caz de furtună

❖ Supraveghează, coordonează și 

gestionează intervențiile în caz de 

furtună la arborii afectați 

❖ Supraveghează și coordonează 

colectarea deșeurilor verzi 

amplasate pe domeniul public al 

municipiului Arad

❖ La furtuna din 25 iunie 2021 s-a 

intervenit în 86 de locații

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

❖ Asigură cosirea suprafețelor cu ambrozie de pe domeniul public și privat al 

Municipiului Arad

❖ Urmărește actualizarea Registrului de spații verzi și eliberează la cerere extras din 

acesta.

❖ Urmărește și monitorizează depozitarea deșeurilor verzi la stația de compost

❖ Asigură secretariatul Comisiei de emitere a acordurilor/autorizațiilor de realizare a 

rețelelor tehnico-edilitare 

❖ Emite acorduri pentru realizarea racordurilor la rețelele tehnico edilitare

❖ Emite autorizații de realizare a branșamentelor.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

Protecția mediului

❖ Efectuează controale privind poluarea industrială, poluarea apelor de suprafață,

poluarea solului și a apelor subterane precum și poluarea cauzată de anumite substanțe

periculoase evacuate în mediul acvatic sau în atmosferă

❖ Participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului

❖ Gestionează baza de date privind hărțile de zgomot și actualizează planul de

acțiuni/măsuri.

❖ Participă la controalele efectuate de instituțiile abilitate pe probleme de mediu la nivelul

Primăriei Municipiului Arad, în calitate de responsabil de mediu;

❖ Participă la ședințele comisiei de analiză tehnică, comitetului special și comisiei tehnice

pentru elaborarea planurilor și programelor de gestionare a calității aerului organizate

de Agenția pentru Protecția Mediului Arad (APM).

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Biroul Spații Verzi, Mediu

SUME ORDONANȚATE

Nr. 

crt.

Tipul lucrărilor Sume ordonanțate în 

2019

Sume ordonanțate în 

ianuarie-iunie 2021

1. Întreținere și amenajare 

spații verzi

10.333.390,63 lei 5.992.023,85 lei

2. Actualizare Registru de 

spații verzi

- 50.000 lei

Observație: Acordul-cadru pentru actualizarea Registrului de spații verzi s-a

achiziționat în cursul anului 2020 când s-au și comandat lucrări de actualizare de

150.000 lei.



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

✓ 1 post de șef serviciu – vacant

✓ 4 posturi de consilieri – ocupate

✓ 3 posturi de consilier – vacante

ORGANIZARE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Asigură monitorizarea serviciului de

utilitate publică de transport public local.

▪ Monitorizarea și aprobarea programului de

transport public și a facilităților la plata

serviciilor.

▪ Asigură plata compensației de serviciu

public.

▪ Trasee operate de către CTP SA Arad:

▪ 34 trasee urbane(19 de autobuz și 15

de tramvai)

• 200 km cale rulare tramvai și 308

km autobuz

▪ 12 trasee preurbane de autobuz în

zona Municipiul Arad

▪ 50 trasee județene (13 trasee cu cap de

linie Arad și 37 Zonale)

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Emiterea autorizațiilor de transport,

a autorizațiilor de taxi, de dispecerat

taxi, contracte de delegare a gestiunii

serviciul de transport persoane și

bunuri în regim de taxi conform

HCLM 109/2009 actualizată

▪ În prima jumătate a anului 2021, au

avut loc 14 ședințe ale Comisiei de

verificare a dosarelor și s-au emis 14

dispoziții de Primar

▪ La data prezentei sunt active:

– 574 autorizații de transport

– 863 autorizații de taxi active

– 5 autorizații de dispecerat taxi.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Sumele încasate în perioada

1 ianuarie - 30 iunie 2021 ca

urmare a preluării dosarelor de

autorizare/vizare pentru

serviciile de taxi sunt:

• Ecusoane taxi-23.429 lei

• Taxă parcare- 64.021,79 lei

• Taxă viză autorizaţii taxi-

34.100,51 lei

• Taxă modificarea autorizaţii

taxi -1.900 lei

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice
SUME ORDONANȚATE

Nr. 

crt.

Felul plății Sume ordonanțate în 

2019

Sume ordonanțate în 

ianuarie-iunie 2021

1. Compensația de serviciu 

public
24.723.119,42  lei 13.394.031,18 lei



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Alte activități conexe transportului public:

– Modificări, anulari autorizații de transport și taxi

– Eliberări ecusoane taxi

– Înlocuirea vehiculelor de taxi cu unele care oferă confort sporit clienților

– Avize pentru trăsuri

– Avize de zbor pentru aparate civile conform Ordinului nr. 29/1997 
actualizat privind codul aerian 

▪ Gestionează creanțele bugetare ale serviciului

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Emiterea

➢ autorizațiilor de funcționare

➢ autorizațiilor de alimentație publică

➢ avizelor pentru orarul de funcționare

➢ avizelor pentru orarul de funcționare pentru terase

➢ tarifelor suplimentare pt. nunți , botezuri sau alte petreceri

➢ autorizațiilor de funcționare și avizelor pentru orarul de funcționare pentru piețe

➢ avizul pentru regulamentul de desfășurare a piețelor

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE



Serviciul Transport Local, 

Autorizare Activități Economice

▪ Numărul cererilor înregistrate în ianuarie-iunie 2021

• 4090 solicitări (media cererilor depuse la ghișeu = 80 persoane pe zi)

▪ La data prezentei avem următoarele autorizații/avize active:

– 4389 autorizații de funcționare,

– 357 autorizații de alimentație publică

– 3171 avize pentru orarul de funcționare.

▪ Sumele încasate în ianuarie-iunie 2021:

– eliberare autorizații/avize de funcționare/avize                                                        
pentru orarul de funcționare - 97.330,18 lei 

– vizarea autorizații/avize 658.906,11 lei

– eliberare autorizații de alimentație publică 52.900 lei

– vizarea autorizații de alimentație publică 420.420,6 lei.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE


