ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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MINUTA
şedinţei extraordinare
din data de 01.03.2021
Nr.16.207/02.03.2021
La şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în
data de 01 martie 2021 au fost prezenţi 22 consilieri din 23 în funcţie. A absentat domnul
consilier Mayer Siegfrid.
Şedinţa a început la ora 14,00 şi s-a încheiat la ora 14,30.
Şedinţa a fost condusă de către domnul consilier SZABO Mihai.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Lazăr Faur (delegat primar,
conform Dispoziţiei nr. 454/01.03.2021 a Primarului Municipiului Arad), dna Stepanescu
Lilioara - Secretar General al Municipiului Arad, dl. Sorin Ciurariu, arhitect şef, dl.
Szuchanszki Ştefan - director executiv al Direcţiei Patrimoniu, dna Adriana Sobaru - şef
serviciu, Serviciul Resurse Umane, dl. Pavel Neamţiu – director executiv al Direcţiei
Venituri, dl. Sorin Contraş, şef serviciu, Serviciul Juridic, Contencios, dl. Popa Alexandru
– referent, Biroul Relaţii Mass-Media, dl. Florin Maruşca – consilier, Biroul Relaţii MassMedia, dl. Krisztian Varjasi – referent, Cabinet Primar, dl. Adrian Barbeş – referent,
Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, şef serviciu, Serviciul Administraţie Publică, Locală,
dna Florentina Stana, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dna Mirela
Sonyi - consilier juridic, dna Ana Maria Ciobotariu - consilier juridic, dl. Vlad Baciu consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, în cadrul aceluiaşi serviciu.
Alţi participanţi:
- reprezentanţi ai agenţilor economici şi instituţiilor culturale de sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Arad; dl. Doru Orban - manager al Filarmonicii Arad, dl. Bogdan
Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad.
- presa: dna. Diana Duţu – „Aradon”, dna. Bognar Tunde - „Arq.ro”, dna Claudia Gavra –
Arq. Ro, dl. Tomas Gagyi – „Special” Arad;
- alţii: dna Botung Simina, invitat, dl. Verveşan Răzvan Andrei – invitat, dl. Mănăilă
Andrei-Kristian – invitat.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei
Municipiului Arad, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria Municipiului
Arad, în data de 25.02.2021 a Dispoziţiei nr. 447/25.02.2021 a Primarului Municipiului
Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanţilor mass-media acreditaţi a acestei dispoziţii,
cuprinzând data, ora, locul şedinţei, ordinea de zi şi documentele înscrise pe ordinea de
zi. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum şi toţi responsabilii din
executiv, societatea civilă, precum şi reprezentanţii mass-media au primit documentele
şedinţei, avizele comisiilor de specialitate şi amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea şedinţei s-a asigurat prin punerea la dispoziţie fiecărui consilier, în
ziua de 25.02.2021 a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării
acesteia, precum şi ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziţie în data de
25.02.2021 în format electronic şi transmise prin poşta electronică tuturor aleşilor locali,
funcţionarilor publici implicaţi, presei ş.a.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:

Nr.
crt.

0

1

Denumirea proiectului
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a
şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Arad din data de 1.03.2021 – iniţiativa
primarului.
Proiect de hotărâre nr. 98/2021 privind aprobarea
modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru
organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de
management al domnului Orban Doru, manager al
Filarmonicii Arad, care a obținut în urma evaluării
finale nota 9.68, Anexă aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020 –
inițiativa primarului.
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Hotărârii
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/respinse

Voturi
întrunite

93

Unanimitate

94

19 pentru,
3 abţineri
(dl. Buruc,
dl Cheşa,
dna Aur)

2

Proiect de hotărâre nr. 99/2021 privind aprobarea
rezultatului final al concursului organizat în vederea
analizei noului proiect de management al
managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad,
aprobarea noului proiect de management și a duratei
pentru care se va încheia contractul de management
al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad –
iniţiativa primarului.

95

3

Proiect de hotărâre nr. 101/2021 referitor la
neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la
achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, Bdul Vasile Milea nr. 19 - iniţiativa primarului.
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SECRETAR GENERAL
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Unanimitate

Unanimitate
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