
ROMÂNIA                  Avizat 
JUDEŢUL ARAD             SECRETAR 
MUNICIPIUL ARAD        Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
Nr.260/10.09.2014 

H O T Ă R Â R E A nr.___ 
din ________________ 

privind modificarea şi completarea 
Anexei Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 

privind norme obligatorii şi responsabilităţile concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor 
economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru gospodărirea Municipiului Arad 

 
Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere : 

- Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu 
nr. 55804/10.09.2014; 
- Raportul Biroului de specialitate , înregistrat cu nr. 5330/29.08.2014; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- Hotărârea nr.162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea 
municipiului Arad; 
- Ordonanţa Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002; 
- Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin  Legea nr. 180/2002. 

În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.I. Art.6 pct. 4 lit. „a” se completează cu „Se interzice depozitarea de materiale de construcţie 
(nisip, balast, ţigle,cărămizi, bârne..etc) pe trotuarul adiacent imobilului supus construcţiei sau 
renovării, precum şi pe spaţiul verde aferent imobilului” 
 
Art.II. După  lit.”a” din art.6 pct.4 se introduce lit. „a1”: „ Să îndepărteze flora spontană care creşte 
pe lângă borduri, garduri, stâlpi, împrejmuiri” 
 
Art.III. După  lit. „a1” din art.6 pct.4 se introduce lit. „a2”: „ Să distrugă buruienile şi în mod 
special a celor cu potenţial alergen, Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile şi 
spaţiile verzi pe care le deţin sau folosesc, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire”. 
 
Art.IV. Art.7 pct. 3 lit. „a” se completează cu: „Se interzice depozitarea de materiale de construcţie 
(nisip, balast, ţigle, cărămizi, bârne..etc) pe trotuarul adiacent imobilului supus construcţiei sau 
renovării, precum şi pe spaţiul verde aferent imobilului”. 

                                                
 

 



Art.V. După  lit.”a” din art.7 pct.3 se va introduce lit „b’1”: „ Să distrugă buruienile şi în mod 
special a celor cu potenţial alergen, Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile şi 
spaţiile verzi pe care le deţin sau folosesc, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire”. 
 
Art.VI. La art. 8 „Sancţiuni” se va introduce lit.”f”: „ Nerespectarea prevederilor art. 6 pct. 4 lit. 
„a’1” şi „a’2”, cu amendă de la 1000-2500 lei”. 
 
Art.VII. După lit.„f” din art.8  Se va introduce lit. „g”: „Nerespectarea prevederilor art.7 pct.3 lit. 
„b’1” cu amendă de la 500-1000 lei”.  
 
Art.VIII. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad se aduce la cunoştinţă publică în  forma 
republicată. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       S E C R E T A R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliţia Locală Arad 

 
Cod:PMA-S1-01 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 55804/10.09.2014 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor articolului 46 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având ca obiect „Modificarea 
şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29.06.2006 
privind norme obligatorii si responsabilitatile concrete ce revin institutiilor publice, agentilor 
economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor pentru gospodarirea Municipiului Arad” în 
susţinerea căruia formulez următoarea 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Consider oportună iniţierea şi promovarea prezentei hotărâri datorită următoarelor 
consideraţii : 
 

- necesitatea elaborării unor norme obligatorii şi a unor responsabilităţi concrete ce revin 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici , altor persoane 
juridice şi cetăţenilor, cu privire la buna gospodărirea a municipiului, pentru instaurarea 
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia; 

 
-  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002, aprobată prin Legea nr.515/2002, privind   
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
 
- Hotărârea nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad; 
 
 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun : 
 
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind : 

„Modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 
29.06.2006 privind norme obligatorii si responsabilitatile concrete ce revin institutiilor publice, 
agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor pentru gospodarirea Municipiului 
Arad”. 
 
 
 
 

PRIMAR 
Ing. Gheorghe Falcă 

 
 



 
 
 NR. 5330/29.08.2014       
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 
nr. 162 din 29.06.2006 privind norme obligatorii si responsabilităţile concrete ce revin 
instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice si cetăţenilor pentru 
gospodărirea Municipiului Arad 
 
 
Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 55804/10.09.2014, a d-lui Gheorghe Falca, 
primarul municipiului Arad; 
 
Obiect: propunerea de aprobare a unui proiect de hotarâre ca  obiect modificarea şi completarea 
Anexei Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29.06.2006 privind norme 
obligatorii si responsabilitatile concrete ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte 
persoane juridice si cetatenilor pentru gospodarirea Municipiului Arad 
 
Considerente generale: 
 
 Constatările realizate, fie ca urmare a acţiunilor de autosesizare determinate de  verificarile 

în teren, fie datorită faptului că cetăţenii au sesizat Poliţia Locală Arad , au fost identificate 
diverse situaţii în care acţiunile sau inacţiunile unor cetăţeni cu privire la o serie de fapte ,  
nu îşi găsesc corespondent ca normă obligatorie în vreun act normativ adoptat la nivelul 
municipiului; 

 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia 
şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a altor 
persoane juridice, precum şi a cetăţenilor; 

  În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale şi primarii au obligaţia să adopte 
şi să dispună măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a 
instituţiilor publice şi agenţilor economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi 
păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul municipiului, la efectuarea la timp a 
activităţilor edilitar-gospodăreşti;  

 Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o 
obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor 
publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a 
cetăţenilor. 

 
 



 
 
 
 

Considerente Juridice : 
- Hotărârea 162 din 2006 privind gospodărirea municipiului Arad; 
- Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

cu modificări prin Legea nr.515/2002; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 
 

 
 

P R O P U N E M: 
 
 
 

Aprobarea modificării şi completării Anexei Hotarârii Consiliului Local al Municipiului 
Arad nr. 162 din 29.06.2006 privind norme obligatorii si responsabilitatile concrete ce revin 
institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor pentru 
gospodarirea Municipiului Arad 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
VIORICA GRAUR 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


