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DIRECŢIA STRATEGII PUBLICE ŞI COMUNICARE 
Biroul de Informare Cetăţeni 

Nr. 7537/13.02.2009                                                                                      Avizat, 
                                                                                                                      PRIMAR 
                                                                                                              ing. Gheorghe Falcă 
 

 

 

RAPORT 

privind aplicarea în anul 2008 a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  

decizională în administraţia publică  

 

 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică include în 

sfera sa de acţiune toate autorităţile publice, dar şi celelalte persoane juridice ce utilizează 

resurse financiare publice, asigurând prin prevederile sale creşterea controlului contribuabililor 

asupra utilizării banului public. Prin această lege sunt stabilite principii generale, verificate în 

prcatica democratică mondială, referitoare la informarea, consultarea şi participarea activă a 

cetăţenilor la decizie. Astfel prin această lege se doreşte contribuirea la sporirea gradului de 

responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţeni, stimularea participării active a 

cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale acestora la procesul decizional, şi de asemenea, 

crearea condiţiilor legale pentru organizarea dezbaterilor publice asupra unor proiecte de acte 

normative şi de interes general. 

   

Publicitatea proiectelor de acte normative 

 În cursul anului 2008 au fost aduse la cunoştinţă publică în conformitate cu Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 117 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 – Biroul 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 ceea ce priveşte propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte 

normative supuse transparenţei, în cursul anului 2008, s-au primit din partea cetăţenilor şi a 

asociaţiilor legal constituite un număr de 23 recomandări, din care 2 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.  

 În cursul anului 2008 au fost adoptate un nr. de 100 proiecte de acte normative. 

      De asemenea, menţionăm faptul că în cursul anului 2008, 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 2008 s-au organizat un număr de 32 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 2008, în cadrul şedinţelor Consiliului 

Local au fost exprimate un număr de 16 observaţii şi 

recomandări, din care, 1 a fost inclusă în  deciziile 

luate. La aceste şedinţe au participat un  număr 

aproximativ de 394  persoane.                                       Şedinţa publică extraordinară 25.09.2008   

        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. 

 Pe parcursul anului 2008 au fost organizate, la solicitarea scrisă a unor asociaţii legal 

constituite, conform Legii nr. 52/2003, 4 dezbateri publice. Proiectele de hotărâri supuse 

dezbaterilor publice au fost următoarele: 
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 Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică 

produsă şi livrată de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. – iniţiativa 

consilierilor locali: Huţiu Gheorghe, Czister Kalman Andras, Neamţ Valentin Paul, 

Costin Ionel, Vlaicu – Hergane Traian. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Arad 2007 – 

2013/2014 – 2020 – iniţiativa primarului. 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 – 

iniţiativa primarului. 

 Proiect de hotărâre privind locaţiile pentru 

desfăşurarea activităţilor comerciale pe 

domeniul public al municipiului Arad – 

iniţiativa primarului.                                                    Dezbatre publică 02.07.2008 

 

La aceste dezbateri publice au participat un număr de aproximativ  229  cetăţeni, din care 44 

au fost invitaţi din oficiu de către responsabilul cu societatea civilă.   
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.  
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Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite 

 Un interes din partea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite pentru participarea 

activă la luarea deciziilor în ceea ce priveşte actele normative de interes general s-a remacat şi în 

anul 2008.  

 Dacă în anul 2007, tinerii au fost cei care au participat în număr mare la luarea deciziilor , 

în anul 2008 cei care s-au implicat în luarea deciziilor au fost agenţii economici, intreprinderile 

private mici şi mijlocii. Astfel, prin intermediul Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private 

Mici şi Mijlocii s-au depus recomandări pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale, solicitându-se de asemenea, şi organizarea ueni dezbateri publice cu 

această temă. 

 În cadrul „Proiectului democraţie participativă – Strategia de Dezvoltare a Municipiului 

Arad 2008 – 2013/2014 – 2020 – Întâlniri cetăţeneşti”, în perioada 30 octombrie 2008 – 11 

decembrie 2008 Primăria Municipiului Arad a 

organizat un nr. de 17 întâlniri  cetăţeneşti în toate 

cartierele din municipiu. În cadrul acestor întâlniri au 

fost prezentate marile proiecte de investiţii ale 

municipiului, colectându-se părerile acestora despre 

dezvoltarea oraşului, în vederea stabilirii priorităţilor 

pe cartiere şi a centralizării problemelor cu care se 

confruntă cetăţenii.  

Programul întâlnirilor a fost adus la cunoştinţa cetăţenilor prin intermediul mass-mediei 

locale  (periodic au fost publicate anunţuri), prin distribuirea de fluturaşi, prin afişare la sediu şi 

prin publicare pe site-ul instituţiei. 

La aceste întâlniri au participat: primarul 

municipiului, viceprimarii municipiului, consilieri 

locali, directori din cadrul unor societăţi aflate în 

subordinea Consiliului Local (S.C. Gospodărirea 

Comunală Arad S.A., S.C. Compania de Transport 

Public Arad S.A., S.C. TOP S.A., S.C. CET Arad 

S.A., RADM Arad, S.C. Polaris M Holding S.R.L., 

Compania de Apă Arad), directori din cadrul 

instituţiei, funcţionari publici şi un număr aproximativ de 1.114 cetăţeni.   

 Un alt proiect important pentru municipiu şi pentru cetăţeni l-a constituit „Proiectul Hist. 

Urban – revitalizarea oraşelor istorice”, proiect care face parte din cadrul unui proiect 

transnaţional finanţat din programul INTERREG III CADSES, în care au cooperat 19 parteneri 
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din 9 ţări, obiectivele programului fiind reabilitarea şi valorificarea patrimoniului cultural urban 

construit în oraşele participante din Europa.  

           Pentru identificarea disponibilităţii proprietarilor de imobile din zona studiată (50 de 

clădiri situate pe B-dul Revoluţie, colţ cu str. V. Alecsandri până la Piaţa Avram Iancu şi retur, 

inclusiv B-dul Revoluţiei nr. 89), de a deveni 

parteneri în acest proiect, întrucât esenţa sa constă în 

realizarea unui parteneriat public-privat, parteneriat 

care poate fi realizat printr-un proces de participare 

publică intensivă şi colaborare permanentă s-au 

organizat în colaborare cu Biroul Activităţi Culturale 

şi Sportive – consilier Nora Groşan (coordonator 

proiect) şi Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari (distribuirea invitaţiilor locuitorilor din 

zona studiată), 2 consultări publice la care au fost invitaţi proprietarii imobilelor din zona 

studiată, precum şi specialişti în domeniu (Ordinul Arhitecţilor - Filiala Arad, Inspectoratul 

Judeţean în Construcţii Arad, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 

Naţional Arad). La aceste consultări au participat un nr. de 95 de persoane. 

 

Obiective 

 Pentru anul 2009, în ceea ce priveşte aplicarea legii privind transparenţa decizională, 

Primăria Municipiului Arad îşi propune următoarele obiective: 

 diversificarea metodelor de implicare a cetăţenilor în luarea deciziei publice 

 editarea unui Ghid de implicare publică pentru locuitorii municipiului 

 încurajarea participării arădenilor la procesul de consultare pe proiectele de strategii 

sectoriale: 

• consultarea publicului larg 

• consultarea factorilor interesaţi 

• crearea unui website pe tema respectivă 

 organizarea unor evenimente în vederea relaţionării şi cunoaşterii membrilor comunităţii 

şi, implicit pentru întărirea coeziunii la nivel de comunitate – prima ediţie a „Sărbătorii 

Vecinilor” – 26 mai 2009. 

    
           Responsabil pt. relaţia                          Şef Serviciu                                    Consilier, 
              cu societatea civilă,                Administraţie Publică Locală              Marioara Trînc 
                 Claudia Macra                           Lilioara Stepănescu 
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Anexa 1 

 

 

Lista proiectelor de hotărâri pentru care a fost asigurată în cursul  

anului 2008 publicitatea conform Legii nr. 52/2003  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii contravalorii biletelor şi abonamentelor 

persoanelor defavorizate social şi material la transportul în comun cu tramvaiele  - iniţiativa d-lui 

Dorel Popa, consilier local (data publicării 08.01.2008). 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia 

termică produsă şi livrată de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. – iniţiativa 

consilierilor locali: Huţiu Gheorghe, Czister Kalman Andras, Neamţ Valentin Paul, Costin Ionel, 

Vlaicu – Hergane Traian (data publicării 11.01.2008) 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit 

materiale refolosibile”, Arad, extravilan, beneficiar SC Era XXL SRL, proiect nr. 33/2007, 

elaborate de SC Proiect Linia B SRL – iniţiativa primarului (data publicării 18.01.2008). 

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

familială P+M”, str. Orizontului nr. 47 c, beneficiar Bitang Petru şi Maria, proiect nr. 456/2007, 

elaborat de SC PROdeCOR SRL – iniţiativa primarului (data publicării 18.01.2008). 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Arad pentru anul 2008 – iniţiativa primarului (data publicării 19.01.2008). 

 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hale 

de depozitare, amplasate în Arad, str. Câmpurilor FN, jud. Arad, arabil în extravilan, beneficiari 

Muntianu Cinciian şi Iuliana, SC Dominus SRL şi SC StilEuroConstruct SRL, proiect nr. 

51/2007, elaborat de SC Theta Proiect SRL, arh. R.U.R. Elvira Şerban” – iniţiativa primarului 

(data publicării 18.01.2008). 

 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Remiză 

agricolă Arad”, extravilan DN 79 km 5+340 st., proiect nr. 8/2006, elaborat de B.I. Arh. 

Vârvescu Florian Corneliu, beneficiar Vîrtan Ioan Sorin şi soţia Leontina şi Vîrtan Marcel cu 

soţia Cristina Voichiţa – iniţiativa primarului (data publicării 25.01.2008). 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului taxelor speciale conform Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  - 

iniţiativa primarului (data publicării 25.01.2008). 



Marioara Trînc/2ex/Marioara Trînc  Pag  8 

 9. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 186/2006 privind reclama şi afişajul în municipiul Arad – iniţiativa primarului( data 

publicării 28.01.2008). 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport  

în regim de taxi – iniţiativa primarului (data publicării 28.01.2008). 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor specifice de evaluare pentru atribuirea 

de finanţări nerambursabile proiectelor culturale, sportive, de învăţământ, tineret şi recreative – 

iniţiativa primarului (data publicării 28.01.2008). 

 12. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului serviciului public de 

alimentare cu energie termică a Municipiului Arad” – iniţiativa primarului (data publicării 

28.01.2008). 

 13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de 

transport în regim de închiriere – iniţiativa primarului (data publicării 29.01.2008). 

 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 

P+2+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/varianta a II a 

(data publicării 01.02.2008). 

 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Blocuri de 

locuinţe cu spaţii comerciale la parter”, Calea Aurel Vlaicu  nr. 284 Arad, elaborat de SC Pro 

Arhitectura SRL, proiect nr. 5/2007, beneficiar SC ADI IMOB Investiţii SRL Bucureşti – 

iniţiativa primarului (data publicării 02.02.2008). 

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

clădire prestări servicii, spălătorie autovehicule proprii şi parcare parţial acoperită, amplasată în 

Arad str. Câmpurilor FN, jud. Arad, beneficiar SC D&P Longtrans SRL Arad, proiect nr. 

30/2007, elaborate de Birou Individual de Arhitectură Darida Ioan, arh. R.U.R. Ioan Darida” – 

iniţiativa primarului (data publicării 20.02.2008). 

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

locuinţă P+M, garaj P+M şi împrejmuire front stradal Arad, str. Orizontului FN, beneficiar 

Agârbiceanu Ciprian” – iniţiativa primarului (data publicării 20.02.2008). 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire fast-

food şi pensiune, str. 6 Vânători FN, beneficiar Cosma Gabriela, proiect nr. 21/2007, elaborate 

de SC STUDIO M SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 20.02.2008). 

 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

hotel în regim de înălţime P+3E, amplasat în Arad, Zona Industrială Vest, jud. Arad, înscris în 

CF nr. 69019 Arad, nr. top. parcela 4941/1/1/1-4941/1/1/8/1/2/2, beneficiar SC MCM România 
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SRL, proiect nr. 11/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort SRL, arh. RUR Ioan Florian 

Dobre” – iniţiativa primarului (data publicării 26.02.2008). 

 20. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

spaţiu comercial P+2E, Calea Radnei nr. 246B, beneficiar SC INSTALPLUS SRL, cu sediul în 

Oradea, judeţul Bihor, proiect nr. 4126/2007, elaborat de SC Firma 9 SRL, arh. Corina Maria 

Pat” – iniţiativa primarului (data publicării 28.02.2008). 

 21. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie de 

alimentare cu combustibil „MOL” în Municipiul Arad, str. Radnei nr. 294, beneficiar SC MOL 

România Petroleum Products SRL, cu sediul în str. Calea Dorobanţilor, nr. 14-16, et. 1, Cluj – 

Napoca, jud. Cluj, proiect nr. 661/A/2007, elaborat de SC ASAR GRUP SRL, str. L. Blaga, nr. 

10, Deva, Jud. Hunedoara, arh. Veniamin Gombosiu” – iniţiativa primarului (data publicării 

29.02.2008). 

 22. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire 

Hotel în regim de înălţime D+P+8Etaje, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 306, jud. 

Arad, beneficiar S.C. MR FAB S.R.L., proiect nr. 19/2008, elaborat de S.C. Geometrica S.R.L., 

arh. R.U.R. Nicoleta Laura Balog – iniţiativa primarului (data publicării 05.03.2008). 

 23. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Mansardare şi 

extindere imobil existent” – Club Sportiv Municipal Arad, str. Corneliu Coposu FN”, proiect nr. 

09/2008, elaborat de proiectant S.C. Proiect Linia B S.R.L. – iniţiativa primarului (data publicării 

12.03.2008). 

 24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Fabrica de 

Utilaje Agricole VOGEL&NOOT AGROROM, Arad, amplasată în Arad, DN 7B, în extravilan, 

beneficiar SC VOGEL&NOOT AGROROM SRL, proiect nr. 39025/2007, elaborat de Proiect 

Arad S.A., arh. RUR Elisabeta Cosma – iniţiativa primarului (data publicării 12.03.2008). 

 25. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare 

PUD – Hotel Zona 300 Micălaca, B-dul N. Titulescu FN, beneficiar SC Filip D Impex SRL, 

proiect nr. 48/2004/2007, elaborat de SC ARTNOVA SRL, arh. Rodica Feier” – iniţiativa 

primarului (data publicării 18.03.2008). 

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţii 

comerciale Calea Zimandului, Arad, proiect nr. 38019/2008, elaborat de SC Proiect Arad SA, 

beneficiar SC FGG IMMOBILIEN SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 19.03.2008). 

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

locuinţe P+M, P+1E+M, str. E, Murgu FN, proiect nr. 66/2007, elaborat de SC Stacons SRL, 

beneficiar Ştiuca Seracu Monica, Ienci Marius şi Vasica Gabriel – iniţiativa primarului (data 

publicării 19.03.2008). 
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 28. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificări 

interioare, mansardare şi construire garaj dublu P+M, Arad, str. Crasna nr. 31, proiect nr. 

16/2007, elaborat de SC L&C TOTAL PROIECT SRL, beneficiar Vesa Ioan” – iniţiativa 

primarului (data publicării 20.03.2008).  

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Staţie de 

carburanţi ROMPETROL – S.D.C. – R – Arad, Centura Nord km 541+100”, beneficiar S.C. 

ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.,  Bucureşti, sector 1, str. Macul Roşu nr. 1 – 3, proiect nr. 

27/2007, elaborat de B.I. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 22.03.2008). 

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Zonă de locuinţe 

N-V, Drum Iratoş, km 1, Z1 şi R.L.U. aferent amplasată în Arad, arabil în extravilan, jud. Arad, 

beneficiar Sebastian Liviu Dan proiect nr. 38/2006, elaborat de SC Stacons SRL” – iniţiativa 

primarului (data publicării 22.03.2008). 

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

serviciilor publice de transport public local din municipiul Arad – iniţiativa primarului (data 

publicării 22.03.2008). 

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

locuinţă D+P+E,  Arad, str. Podgoriei FN, beneficiar Chis Gavril şi soţia Chis Sofia, proiect nr. 

47/2007, elaborat de SC REAL PROIECT SRL, arh. Florin Dobre - iniţiativa primarului (data 

publicării 27.03.2008).  

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

reamenajare imobil str. Vrancei nr. 49”, beneficiar SC ADA OIL SRL, proiect nr. 24/2006, 

elaborat de SC Artnova SRL, arh. Rodica Feier – iniţiativa primarului (data publicării 

27.03.2008). 

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire garaje, 

sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente, DJ 794, Arad-Curtici, beneficiar SC PITO 

TRANS SRL, proiect nr. 102/2007, elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 27.03.2008). 

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

familială  P+1E, strada Minervei nr.2A, beneficiari Laţcu Adam şi Iozefina, proiect nr.123/2007-

2008, elaborat de SC Pro Urban SRL”– iniţiativa primarului (data publicării 08.04.2008). 

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire grup 

de case familiale P+1, strada Câmpia Turzii nr.40, Arad, beneficiar Sc. Flori si Soare SRL, 

proiect nr.16, elaborat de S.C. MS CAD SRL Arad” - iniţiativa primarului (data publicării 

08.04.2008). 
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 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire bloc 

S+P+3E+M, str. Oituz nr. 214-216, beneficiar SC EDIGIO COM SRL, proiect nr. 27/2007, 

elaborat de SC  L&C Total Proiect SRL”- iniţiativa primarului (data publicării 11.04.2008). 

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

locuinţe colective S+P+2E+M şi S+P+1E+M, str. Căpitan Ignat nr.79, beneficiar SC Elecon Plus 

SRL, proiect nr.14/2007, elaborat  de SC Stacons SRL”-iniţiativa primarului (data publicării 

11.04.2008).  

 39. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Parc Servicii UTA” fostului 

amplasament Parc Industrial UTA Arad – iniţiativa primarului (data publicării 15.04.2008). 

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

comercial, amplasat în Arad, str. Hatman Arbore nr. 52 – 54, jud. Arad”, beneficiar Sandor 

Marin Florin, proiect nr. 35/2007, elaborat de SC ARTNOVA SRL, arh. RUR Rodica Zinaida 

Feier – iniţiativa primarului (data publicării 17.04.2008).  

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

ansamblu rezidenţial în Sânicolaul Mic, 16 case P+M, str. Steagului nr. 36 – 38, beneficiar SC 

Imotrust SA, proiect nr. 62/2007, elaborat de SC Negruţ-Dema SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 17.04.2008). 

 42. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare 

exploatare argilă”, Arad, şoseaua de centură nord FN, proiect nr. 463/2007, elaborat de SC 

PROdeCOR COMPANY SRL, beneficiar SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL – iniţiativa 

primarului (data publicării 24.04.2008). 

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hale de 

producţie industrie uşoară – marochinărie”, Arad, str. Ogorului FN, beneficiar SC RO EMMPI 

SRL şi SC CATERING & DRINKS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 24.04.2008).

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

blocuri locuinţe de lux P+2+M”, str. Clujului nr. 142 – 144, beneficiar SC Elegant House SRL, 

proiect nr. 33/2007, elaborat de SC Studio M SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

24.04.2008).  

 45. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 

colective S+P+2E+M cu parter comercial Arad, str. Muncii nr. 34”, beneficiar SC ANDAGRA 

SRL, str. Iosif Lengyel nr. 54, proiect nr. 90/2007, elaborat de SC STACONS ARAD – iniţiativa 

primarului (data publicării 08.05.2008).  

 46. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

atelier reparaţii auto, Arad, str. Ostaşului nr. 26, beneficiar SC Mercom SRL Arad, proiect nr. 

35/2006, elaborat de SC PRO URBAN SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 14.05.2008). 
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 47. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

staţie distribuţie carburanţi”, amplasată în Arad, str. Câmpineanu nr. 1, jud. Arad, beneficiar SC 

INFOGO SRL, proiect nr. 37032/2007, elaborat de Proiect Arad SA, arh. R.U.R. Monica 

Cuzneţov – iniţiativa primarului (data publicării 16.05.2008).  

 48. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Pensiune 

Gastro Tur SRL, Arad, str. Petru Rareş, nr. 24, proiect nr. 37/2008, elaborat de SC Arhidecor 

SRL, beneficiar SC Gastro Tur SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 24.05.2008).  

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hotel Calea 

Iuliu Maniu nr. 90-94, SC Continental Vest Arad SA, proiect nr. 39020/2008, elaborat de 

proiectant SC Proiect Arad SA” – iniţiativa primarului (data publicării 24.05.2008).  

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

mansardare locuinţă existentă, str. Badea Cârţan nr. 11, beneficiar Ivan Mihai şi Maria, proiect 

nr. 61/2007, proiectant SC Pro-Amen Confort SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 

30.05.2008). 

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

mansardare apartament nr. 2, str. Vârful cu Dor nr. 5, beneficiar Tănase George Dragoş, proiect 

nr. 37/2007, proiectant SC Pro-Amen Confort SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 

30.05.2008). 

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

anexă, modificare extindere locuinţă şi construire anexă, str. Emil Gârleanu nr. 32, beneficiar 

Lukacs Erszebet, proiect nr. 474/2007, proiectant SC Renovatio Nova SRL” – iniţiativa 

primarului (data publicării 30.05.2008). 

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

complex de clădiri cu funcţiunea de locuire şi parţial comerţ, beneficiar SC Proes Iberia comuna 

Şagu, jud. Arad, proiect nr. 49/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort SRL Arad” - iniţiativa 

primarului (data publicării 30.05.2008). 

 54. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri 

de locuinţe, str. L. Rebreanu nr. 98/c, beneficiar SC Edil Construcţii SA Arad, proiect nr. 8/2008, 

elaborat de SC Organi Tech SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 03.06.2008).  

 55. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

Locuinţe P+2E+M Arad, str. Pompei nr. 1, beneficiar Leonte Liviu, proiect nr. 56/2007, elaborat 

de SC Theta Proiect SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 04.06.2008).  

 56. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

complex comercial tip mall, hotel, spaţii destinate comerţului de tip retail, împrejmuire şi 

panouri publicitare, C.A. Vlaicu nr. 297/1, beneficiar SC Property Development One SRL, 
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proiect nr. 102/2008, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL” – iniţiativa primarului (data publicării 

06.06.2008) 

 57. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 – 

iniţiativa primarului (data publicării 06.06.2008). 

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Blocuri de locuinţe 

şi spaţii comerciale la parter, str. Ialomiţei nr. 14 – 16”, beneficiar SC K&K SRL, proiect nr. 

68/2007, elaborat de SC STACONS SRL -  iniţiativa primarului (data publicării 17.06.2008).

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

locuinţă familială P+1E+M” amplasată în Arad, str. Gustav Augustin, nr. 14, jud. Arad, 

beneficiar Moise Mihai Mircea, proiect nr. 420/2008, elaborat de SC Batcu Design SRL, arhitect 

R.U.R. Mircea Batcu – iniţiativa primarului (data publicării 26.06.2008). 

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

căsuţe de lemn tip camping” amplasate în Arad, str. Tribunul Corcheş nr. 1/4, jud Arad, 

beneficiari Popescu Daniel Constantin şi Popescu Nicoleta, proiect nr. 104/2007, elaborat de SC 

Pro Urban SRL, arh. R.U.R. Elvira Şerban – iniţiativa primarului (data publicării 26.06.2008). 

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

patru locuinţe D+P+E”, beneficiar Gotti Maria, Arad, str. Cezar nr. 32 – 34 jud. Arad, proiect nr. 

89/2007, elaborat de S.C. STACONS SRL Arad – iniţiativa primarului (data publicării 

26.06.2008). 

 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea 

unui spaţiu comercial P+M”, beneficiar Stolnicu Clement, în Arad str. Brâncoveanu nr. 78, 

înscris în CF 8459, nr. top 3225/3.a, proiect nr. 70/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort 

SRL – iniţiativa primarului (data publicării 26.06.2008). 

 63. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţe P+1 şi împrejmuire”, zona Bujac – extravilan, beneficiar Albulescu Nicolae, proiect nr. 

27/2007, elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 03.07.2008).

 64. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor 

de transport în domeniul serviciilor de transport public local – iniţiativa primarului (data 

publicării 04.07.2008).  

 65. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului pentru energia termică produsă şi 

livrată de către SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA – iniţiativa consilierului local, 

reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CET Arad SA (data 

publicării 10.07.2008). 

 66. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă şi spaţii prestări servicii pentru amplasamentul situat în Arad, str. Tribunul Corcheş, nr. 
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63A, jud. Arad, beneficiari Radu Aurel şi soţia Radu Florica, proiect nr. 05/2007, elaborat de 

Biroul Individual de Arhitectură Marinel Alexandru Grigore, arh. R.U.R. Elvira Şerban” – 

iniţiativa primarului (data publicării 15.07.2008). 

 67. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Zonă de 

locuinţe colective amplasată în Arad, str. Bogdan Voievod - str. Meşterul Manole - str. Codrului 

şi R.L.U. aferent, beneficiar SC Erre Invest Roman SRL, proiect nr. 6/2008, elaborat de SC 

Proiect Linia B SRL, arh. R.U.R. Ioan Darida – iniţiativa primarului (data publicării 17.07.2008). 

 68. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire 

ansamblu de case amplasate în Arad, Drum Iratoş, stânga, FN, şi R.L.U. aferent”, beneficiar SC 

Cartier Roua SRL, proiect nr. 26/2008, elaborat de SC STACONS SRL, arh. RUR Ioan Darida – 

iniţiativa primarului (data publicării 18.07.2008).  

 69. Proiectul de hotărâre privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor 

Aradului”, ediţia 2008 – iniţiativa consilierilor locali: Dacian Ţolea, Bruno Biringer, Ştefan 

Tabuia, Bognar Levente, Mariana Cismaşiu, Cristian Moisescu şi Dorel Popa (data publicării 

23.07.2008). 

 70. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Supraetajare 

clădire birouri – str. C. Coposu nr. 24C” – S.C. INST – SERV D&D S.R.L. Arad, proiect nr. 

2/2008 elaborat de S.C. THM Grup S.R.L. Arad – iniţiativa primarului (data publicării 

24.07.2008). 

 71. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Complex 

comercial REAL şi OBI”, DN 7, FN, Micălaca, Arad, beneficiar SC POWER TRADE SRL, cu 

sediul în Ploieşti, proiect nr. 101/2008, elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL – iniţiativa 

primarului (data publicării 25.07.2008). 

 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire 

Locuinţe”, str. Fagului nr. 33 - 35, beneficiari Bojidar Marko Marius, Bojidar Adela, Bojidar 

Diana Mihaela, proiect nr. 11-2008, elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 29.07.2008). 

 73. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc 

industrial UTA 2”, Zona centura nord, beneficiar SC UTA SA, proiect nr. 2/2008, elaborat de 

B.I. Arh. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 30.07.2008). 

 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Fabrică de utilaje 

agricole, VOGEL & NOOT AGROROM ARAD”, beneficiar SC VOGEL & NOOT 

AGROROM ARAD, Calea Zimandului nr. 18, jud. Arad, proiect nr. 39025/2008 elaborat de 

S.C. PROIECT ARAD S.A. – iniţiativa primarului (data publicării 07.08.2008). 
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 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă 

familială P+M, amplasată în Arad, str. Orizontului nr. 38 D”, beneficiar Iacob Sorin, proiect 

elaborat de Birou Individual Arhitectura Şerban Elvira arh. R.U.R. Şerban Elvira – iniţiativa 

primarului (data publicării 07.08.2008). 

 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„REPREZENTANŢĂ AUTO IVECO”, beneficiar SC CENTRAL EUROPE FINANCE REAL 

ESTATE (ROMÂNIA) SRL, Bucureşti, str. Heleşteului, nr. 17, sector 1, proiect nr. 9/2008, 

elaborat de Birou Individual de Arhitectură Arh. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data 

publicării 07.08.2008). 

 77. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „11 locuinţe 

unifamiliale P+M”, str. Rosmarinului nr.1/1…1/11, beneficiar Ciobanu Petru, proiect nr. 

15/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort SRL Arad”– iniţiativa primarului (data publicării 

14.08.2008). 

 78. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

depozit pentru componente de tehnică parasolară şi magazin de prezentare”, amplasată în Arad, 

str. Sânzienelor nr.10, Arad, beneficiar SC Cherry SRL, proiect nr.54/2007, elaborat de SC 

Proiect Linia B SRL, arh. RUR Bus Zoltan”- iniţiativa primarului (data publicării 14.08.2008). 

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

service auto”, Arad, str. Voinicilor nr. 15 B, beneficiar SC Leon SRL, Arad, str. Trompetei nr. 

2A, proiect nr.7/2008, elaborat de SC PRO URBAN SRL–iniţiativa primarului (data publicării 

15.08.2008). 

 80. Proiect de hotărâre privind aprobare Procedura proprie de stabilire şi facturare a 

consumului de energie termică pentru utilizatori a SC CET SA ARAD – iniţiativa primarului 

(data publicării 28.08.2008). 

 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Depozit 

Frigorific Pentru Produse Congelate, beneficiar SC. RADAN Impex SRL., Arad str. Ogorului 

spre Zădăreni partea stângă, proiect nr.122 /2008 elaborat de SC. Atelier CAAD SRL. 

Timişoara, str. Gheorghe Doja, nr.54, Arhitect Cătălina Bocan – iniţiativa primarului (data 

publicării 03.09.208). 

 82. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia 

termică produsă şi livrată de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. – iniţiativa 

primarului (data publicării 04.09.2008). 

 83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare 

luciu de apă amplasat în Arad, extravilan, jud. Arad, beneficiari Caiteanu Danut Felician si 
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Caiteanu Florica, proiect nr. 26 /2007, elaborat de SC Gamma Plus SRL, arh. RUR Alexandru 

Nagy Vizitiu”– iniţiativa primarului (data publicării 09.09.2008). 

 84. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Piaţa „Sfânta Ghizela”piaţetei  situată 

în Arad, la intersecţia străzii Meşterul Manole cu strada Codrului – iniţiativa dlui viceprimar 

Bognar Levente (data publicării 10.09.2008). 

 85. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Arad, nr.189/08.08.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 – 

iniţiativa primarului (data publicării 11.09.2008). 

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

ansamblu locuinţe tip duplex P+M, Arad, str. Zimbrului nr. 16, Proiect nr. 20/2007, elaborat de 

S.C. L & C Confort Proiect S. R. L. beneficiar S.C.L&L Intermedieri S.R.L. – iniţiativa 

primarului (data publicării 17.09.2008). 

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

magazin Penny Market”, beneficiar REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L., 

proiect nr. 05/2008, elaborat de S.C. Bocatin Design S.R.L. – iniţiativa primarului (data 

publicării 26.09.2008). 

 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc 

logistic, amenajare şi împrejmuire teren, amplasat în extravilanul municipiului Arad, în 

vecinătatea drumului DN7 Arad – Nădlac, jud. Arad, beneficiar SC SG Brand SRL, proiect nr. 

104/2008, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL, arhitect R.U.R. Doriana Gabriela Balogh” – 

iniţiativa primarului (data publicării 03.10.2008). 

 89. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Arad – 

iniţiativa primarului (data publicării 03.10.2008). 

 90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare 

anexă şi construire corp clădire P, Arad, str, Vasile Necula nr. 2”, proiect nr. 2/2008, elaborat de 

SC L&C CONFORT PROIECT SRL, beneficiar Viruzab Ecaterina – iniţiativa primarului (data 

publicării 03.10.2008). 

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

sediu firmă D+P+1, Arad, str. Prunului FN”, proiect nr. 62/2008, elaborat de SC STUDIO M 

SRL,  beneficiar SC GAZ VEST SA Arad – iniţiativa primarului (data publicării 03.10.2008). 

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

Cămin Studenţesc cu capacitatea de 180 locuri de cazare în regim de înălţime D+P+4E amplasat 

în Arad, str. Ursului şi str. Poetului FN, jud. Arad”, beneficiar Universitatea Aurel Vlaicu, 

proiect nr. 249/2008, elaborat de SC Arh-Design SRL, arh. R.U.R. Botos Adalbert – iniţiativa 

primarului (data publicării 09.10.2008). 
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 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere casă 

familială P+E, str. Putnei nr. 7”, beneficiar Lăcătuş Adrian şi Elisabeta, proiect nr. 16/2008, 

elaborat de către S.C. Proiect Linia B S.R.L.  – iniţiativa primarului (data publicării 09.10.2008). 

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

două locuinţe unifamiliale P+M”, beneficiar Giurgiu Graţian Iovu, în Arad, str. Libertăţii FN, 

înscris în CF 73921 Arad, nr. top 158.1563/2/1/1, proiect nr. 9/2008, elaborat de SC ARTNOVA 

SRL – iniţiativa primarului (data publicării 13.10.2008). 

 95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire parc 

comercial-Rompark, zona I – Arad – Centura Nord DN 7, km 541, beneficiar SC General Invest 

SRL, Oradea, cu sediul în str. C. Noica, nr. 3, bl. X3, sc. A, ap. 13, proiect nr. 17/2008, elaborat 

de SC Stacons SRL, arh. Darida Ioan”– iniţiativa primarului (data publicării 29.10.2008). 

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

Municipiului Arad nr. 187 din 10 iulie 2006 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a 

activităţii comerciale în Municipiul Arad – iniţiativa primarului (data publicării 07.11.2008). 

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

Municipiului Arad nr. 189 din 08.08.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2009 – iniţiativa primarului (data publicării 07.11.2008). 

 98. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Parc 

Comercial Rompark zona II – Arad, Centura Nord DN 7, km 541, beneficiar SC General Invest 

SRL Oradea, cu sediul în str. C. Noica nr. 3, bl. X3, sc. A, ap. 13, proiect nr. 17/2008 elaborat de 

SC Stacons SRL, arh. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 07.11.2008). 

 99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Parc 

Comercial Rompark zona III – Arad, Centura Nord DN 7, km 541, beneficiar SC General Invest 

SRL Oradea, cu sediul în str. C. Noica nr. 3, bl. X3, sc. A, ap. 13, proiect nr. 17/2008 elaborat de 

SC Stacons SRL, arh. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 07.11.2008). 

 100. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire Parc 

Comercial Rompark - zona IV, Arad, Centura Nord, DN 7, km 541, beneficiar SC General Invest 

SRL Oradea, cu sediul în str. C. Noica nr. 3, bl. X3, sc. A, ap. 13, proiect nr. 17/2008 elaborat de 

SC Stacons SRL, arh. Darida Ioan - iniţiativa primarului (data publicării 14.11.2008). 

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

unifamiliale” Arad, str. Armoniei nr. 8, beneficiar Lupou Dumitru şi Lupou Maria, proiect nr. 

4/2008, elaborat de SC ARTNOVA SRL – iniţiativa primarului (data publicării 19.11.2008). 

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

locuinţă în regim de înălţime P+1Etaj pentru amplasamentul situat în Arad, str. Agricultorilor, 

FN, jud. Arad”, beneficiari Pasca Florin Lucian şi Pasca Simona Daciana, proiect nr. 125/2008, 
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elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL ARAD, arh. R.U.R. Doriana Gabriela Balogh – 

iniţiativa primarului (data publicării 19.11.2008). 

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

casă familială P+E”, beneficiari Isztojka Samuel, în Arad, str. Orizontului înscris în CF 72.754 

Arad, nr. top 158.1564/9-10/1-10/2-11/21, proiect nr. 34/2008 elaborat de SC PROIECT LINIA 

B SRL – iniţiativa primarului (data publicării 19.11.2008). 

 104. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu RED 3 

Arad”, str. Voluntarilor nr. 2, beneficiar SC Actual Extra SRL, proiect nr. 16/2008, elaborat de 

BIA arh. Darida Ioan – iniţiativa primarului (data publicării 19.11.2008). 

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

Serviciului Public Administrare Zone de Agrement – iniţiativa primarului (data publicării 

21.11.2008). 

 106. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului Public Administrare Zone de Agrement – iniţiativa primarului (data 

publicării 21.11.2008). 

 107. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a zonelor 

publice de agrement – Obiectiv Ştrand „Neptun” – iniţiativa primarului (data publicării 

21.11.2008). 

 108. Proiect de hotărâre cu privire la Regulamentul de funcţionare a zonelor publice de 

agrement – Obiectiv Patinoar artificial din municipiul Arad – iniţiativa primarului (data 

publicării 21.11.2008). 

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

şi clădire cu locuinţe de serviciu”, Arad, str. Grădina Poştei nr. 312/d/1, proiect nr. 26/2008, 

elaborat de PF Project Consult, beneficiar SC Prod Comimex Tody SRL – iniţiativa primarului 

(data publicării 24.11.2008). 

 110. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centrală de 

producere a biogazului şi energiei electrice din biomasă”, DJ 709B, km 3+265 dreapta, 

beneficiar SC COM ABM SRL, proiect nr. 43/2008, elaborat de SC ARTNOVA SRL – iniţiativa 

primarului (data publicării 25.11.2008). 

 111. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire 

Hypermarket în regim de înălţime P+1E, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 289c, jud. 

Arad, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L., proiect nr. 119/2008, elaborat de SC PRO Arhitectura 

S.R.L., arh. R.U.R. Doriana Gabriela Balog – iniţiativa primarului (data publicării 09.12.2008). 

 112.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe cu 

acces şi utilităţi comune”, Arad, str. Mărăşeşti nr. 47, beneficiar S.C. STIL NUOVO S.R.L., 



Marioara Trînc/2ex/Marioara Trînc  Pag  19 

proiect nr. 19/2007, elaborat de proiectant BIA arh. Faur Elisabeta – iniţiativa primarului (data 

publicării 10.12.2008). 

 113. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor pentru serviciile prestate de 

către SC Târguri Oboare Pieţe SA Arad – iniţiativa primarului (data publicării 16.12.2008). 

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

locuinţă din lemn P+M şi garaj, beneficiar Teodorescu Ovidiu, str. Remus nr. 22, proiect nr. 

36/2008, elaborat de SC Pro-Amen Confort SRL”  - iniţiativa primarului (data publicării 

19.12.2008). 

 115. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire 

ansamblu de locuinţe şi dotări amplasate în Arad, extravilan, adiacent Drum Iratoş, km 1-DJ 

709C şi R.L.U. aferent, beneficiari Stanca Dorin Marcel şi Stanca Adela Lavinia, proiect nr. 

58/2008, elaborat de SC STACONS S.R.L., arh. R.U.R. Ioan Darida” – iniţiativa primarului 

(data publicării 30.12.2008). 

 116. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor agricole situate în intravilanul 

municipiului Arad şi stabilirea cuantumului chiriei – iniţiativa primarului (data publicării 

30.12.2008). 

 117. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Ansamblu de 

locuinţe colective, DN 7, Micălaca, Arad, beneficiar Pop Septimiu Ilie, Cluj-Napoca, proiect nr. 

6/2008, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL şi SC TAB SRL” – iniţiativa primarului (data 

publicării 30.12.2008). 
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Anexa 2 

 

Lista tuturor şedinţelor Consiliului Local din anul 2008 

 

1. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 07.01.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 04.01.2008 

2. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 18.01.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 15.01.2008 

3. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 31.01.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

25.01.2008 

4. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 12.02.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 06.02.2008 

5. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 28.02.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

22.02.2008 

6. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 31.03.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

25.03.2008 

7. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 08.04.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 04.04.2008 

8. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 14.04.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 10.04.2008 

9. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 08.05.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 05.05.2008 

10. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 30.05.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

23.05.2008 

11. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 05.06.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

30.05.2008       

12. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 19.06.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 16.06.2008 

13. Şedinţă publică de constituire a Consiliului Local – data şedinţei 20.06.2008/ data 

aducerii la cunoştinţă publică 16.06.2008 

14. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 27.06.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 24.06.2008 

15. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 04.07.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 01.07.2008 
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16. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 17.07.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

11.07.2008 

17. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 08.08.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 05.08.2008 

18. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 20.08.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

15.08.2008        

19. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 22.08.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 19.08.2008 

20. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 05.09.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

29.08.2008 

21. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 25.09.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 22.09.2008       

22. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 07.10.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 02.10.2008 

23. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 10.10.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 09.10.2008 – şedinţă convocată de îndată conform art. 39 alin (4), justificată de 

următoarele împrejurări: imperativul soluţionării în regim de maximă urgenţă a 

problemei respectării datei plăţii drepturilor salariale curente pentru personalul didactic şi 

nedidactic din învăţământul preuniversitar, în contextul tensiunilor sociale determinate de 

revendicărilor de natură salarială declanşate în România, precum şi raportat la momentul 

asigurării sumelor necesare prin OUG nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pentru anul 2008. 

24. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 22.10.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 21.10.2008 – şedinţă convocată de îndată confrom art. 39 alin (4), justificată de 

publicarea în Monitorul Oficial a H.G.R. nr. 1152/2008, respectiv H.G.R. nr. 1155/2008 

25. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 30.10.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

24.10.2008 

26. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 11.11.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 07.11.2008 

27. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 24.11.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

19.11.2008 

28. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 28.11.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 25.11.2008 

29. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 02.12.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 28.11.2008 
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30. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 08.12.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 05.12.2008 

31. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 23.12.2008/ data aducerii la cunoştinţă publică 

18.12.2008 

32. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 30.12.2008/ data aducerii la cunoştinţă 

publică 24.12.2008 

 


