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                                                                                                              ing. Gheorghe Falcă 
 

 

 

RAPORT 

privind aplicarea în anul 2006 a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  

decizională în administraţia publică  

 

 

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

demersul legislativ început cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public. 

 Prin această lege se contribuie la sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei  

publice faţă de cetăţeni, se stimulează participarea activă a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite la procesul decizional, se stabilesc principii generale referitoare la informarea, 

consultarea si participarea activă a cetăţenilor la decizie şi se creează condiţiile legale pentru 

organizarea dezbaterilor publice asupra unor proiecte de acte normative. 

 De asemenea, legea transparenţei decizionale 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.  

 Publicitatea proiectelor de acte normative 

 În cursul anului 2006 au fost aduse la cunoştinţă publică în conformitate cu Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională, un număr de 109 proiecte de hotărâri.  

 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 camera 2 – Centrul de 

Informare Cetăţeni şi la camera 5 – Serviciul Relaţii cu Publicul 

• 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   

 

Lista proiectelor de hotărâri pentru care a fost asigurată 

în cursul anului 2006 publicitatea conform Legii nr. 52/2003  

1. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifului pentru producerea şi distribuţia energiei 

termice de către SC Centrala electrică de termoficare Arad SA la agenţi economici  - iniţiativa 

primarului (data publicării 10.01.2006). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului „Modelare şi compoziţie arhitectural 

peisagistică Arad” – iniţiativa primarului (data publicării 18.01.2006). 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Arad d-lui 

Farmati Zoltan – iniţiativa d-lui Moisescu Cristian, d-lui Pădureanu Corneliu, d-lui Costin Ionel, d-

nei Nagy Ghizela şi a d-lui Popa Dorel, consilieri locali (data publicării 28.01.2006). 

4. Documente privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil Locuinţe colective 

P+2E, str. Radu de la Afumaţi nr. 1, proiect nr. 35033/2005, elaborat de SC ATELIER CAAD SRL, 

Arad – iniţiativa primarului (data publicării 28.01.2006). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu firmă, spaţii de 

expunere şi servicii, spaţii de depozitare în Arad, Calea Zimandului FN”, beneficiar Chiriţă Mihai, 

proiect elaborat de SC PROCONT SRL Arad – iniţiativa primarului (data publicării 01.02.2006). 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective 

S+P+4E+M, str. Oituz nr. 208-210”, beneficiar SC ARCADA INVEST SRL Arad, proiectant SC 

STACONS SA – iniţiativa primarului (data publicării 02.02.2006). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Magazin şi locuinţă, str. 

Obedenaru nr. 26 – 28, proiect elaborat de SC Artnova SRL Arad, beneficiar Lelia COM Primex 

SRL – iniţiativa primarului (data publicării 17.02.2006). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Construire clădire cu 

birouri şi showroom”, Arad, str. N. Titulescu, proiect elaborat de SC GAMMA SRL Arad, 

beneficiar Sergio –Gianina SRL  - iniţiativa primarului (data publicării 17.02.2006). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Cartier rezidenţial  

Arad, Calea 6 Vânători nr. 128, 130, 132, proiect elaborat de SC GAMMA SRL Arad, beneficiar 

ITAL EST CONSTRUCTIONI SRL – iniţiativa primarului (data publicării 17.02.2006). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuinţe 

D+P+4E+M”, str. Liviu Rebreanu 98/B, beneficiar SC EDIL INVEST SA, proiect elaborat de SC 

ATRIUM SRL Arad – iniţiativa primarului (data publicării 07.03.2006). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Casă familială 

S+P+M, piscină şi gard”, str. Stan Dragu nr. 17, beneficiar Mara Camil Liviu şi soţia Olimpia, 

proiect elaborat de SC Proiect Linia B, proiect nr. 133/2005 – iniţiativa primarului (data publicării 

09.03.2006). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie distribuţie 

carburanţi provizorie OMV DN 7 centura Nord, km 548+200”, beneficiar OMV Mineral OIL, 

proiect nr. 12/2006, proiectant SC PROIECT LINIA B SRL  – iniţiativa primarului (data publicării 

18.03.2006). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă unifamilială 

P+M”, str. I. L. Caragiale nr. 26, beneficiar Cotrau Mircea Ioan, proiectant SC WEST PROJECT 

SRL Arad – iniţiativa primarului (data publicării 18.03.2006). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe 

colective D+P+2E (parţial 4E)”, str. Ghiba Birta nr. 32 A, Aleea Făget nr. 2, beneficiar Bîja 

Constantin şi soţia Bîja Monica Susana, proiect nr. 38/2006 elaborat de SC ATELIER CAAD SRL 

– iniţiativa primarului (data publicării 18.03.2006). 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei şi criteriilor de repartizare şi închiriere a 

locuinţelor sociale pentru populaţia de etnie romă din municipiul Arad în cadrul proiectului - 

Locuinţe sociale pentru romi-municipiul Arad, str. Tarafului FN - iniţiativa primarului (data 

publicării 23.03.2006). 
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor minime prevăzute în articolul 6 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 350 din 23.12.2003, pentru stabilirea unor măsuri privind 

transportul în regim de taxi-iniţiativa primarului (data publicării 23.03.2006). 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Magazie şi anexă, str. 

Budai Deleanu nr.13 - Arad, beneficiar SC RATIO WEST SRL, proiectant Darida Ioan - iniţiativa 

primarului (data publicării 23.03.2006). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe individuale şi 

împrejmuire, zona Grădişte intravilan”, beneficiar SC AR WEST EURO CONSTRUCT SRL, 

proiect nr. 85/2005 elaborat de SC PRO URBAN SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

30.03.2006). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hotel, str. Byron, FN, 

Arad - beneficiar SC GIL TRANS SRL Arad, proiectant SC ARTNOVA SRL, proiect nr. 52/2005  

-  iniţiativa primarului (data publicării 06.04.2006). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă unifamilială 

+ demisol + parter + mansardă, str. Orizontului FN Arad, beneficiar Ardelean Dorel şi Ardelean 

Maria”, proiectant SC D&D Design Proiect SRL, proiect nr. 03/2006 – iniţiativa primarului (data 

publicării 15.04.2006). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Restructurare locuinţă 

Vasile Ureche nr. 43, Arad”, beneficiar Vinter Alexandru, proiectant SC Obiectiv SRL, proiect nr. 

168/2006 – iniţiativa primarului (data publicării 15.04.2006). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere Hotel Iris, 

str. Căpitan Ignat nr. 1, Arad, beneficiar SC Eduard Eurotrans SRL, proiectant – cab.ind.arh. 

Vîrvescu Florian, proiect nr. 1/2006 – iniţiativa primarului (data publicării 15.04.2006). 

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor şi metodologiei de repartizare şi 

închiriere a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiativa primarului 

(data publicării 15.04.2006). 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizare terase şi 

amenajări interioare, Ştrandul Neptun  Arad, corpul E - beneficiar Carlos Impex SRL, proiectant SC 

PROCONT SRL, proiect nr. 21/2006 - iniţiativa primarului (data publicării 21.04.2006). 

25. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea - Casă familială 

D+P+E+M, Arad, str. Rândunicii FN - proiect nr. 4/2006, elaborat SC PROCONT SRL Arad, 

beneficiar Iercoşan Eduard Nicolae - iniţiativa primarului (data publicării 21.04.2006). 
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26. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea - Construire Hală 

depozitare, Câmpul Islaz, FN, proiect nr. 75/2006, elaborat SC ORGANI TECH SRL, beneficiar SC 

Asoloinvest SRL Arad - iniţiativa primarului (data publicării 21.04.2006). 

27. Proiect de hotărâre privind regulamentul de publicitate în municipiul Arad - iniţiativa 

primarului (data publicării 29.04.2006). 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea  „PUD 

SHOWROOM AUTO şi service, DN 79 km 4+557” Arad, proiect nr. 14/2005 elaborat de SC 

Inarch PREMO Structures SRL Arad -  iniţiativa primarului (data publicării 29.04.2006). 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfăşurare a activităţilor 

comerciale în municipiul Arad - iniţiativa primarului (data publicării 29.04.2006). 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor obligatorii şi responsabilităţilor concrete ce 

revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru 

gospodărirea municipiului Arad, regimul contravenţiilor - iniţiativa primarului (data publicării 

29.04.2006). 

31. Proiect de hotărâre Plan Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea PUD SERE CENTRALĂ 

TERMICĂ ŞI HALĂ SORTARE, Cornel Minişan nr. 1, Arad, proiect nr. 8/2006, proiectant B.I. 

Ar. Samoilă Cetina - iniţiativa primarului (data publicării 29.04.2006). 

32. Proiect de hotărâre privind  Planul Urbanistic de  Detaliu „Construire Hală Arad, DN 69 km 

44+620 – dreapta”, proiect: 13/2006, beneficiar SC PRODAGRO TEHNIC SRL Arad, str. Bicaz nr. 

6,  proiectant SC PROIECT LINIA B SRL – iniţiativa primarului (data publicării 06.05.2006). 

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea  procedurii şi condiţiilor de acordare a facilităţilor la 

plata obligaţiilor faţă de bugetul local în cazul unei calamităţi naturale – iniţiativa primarului (data 

publicării 06.05.2006). 

34. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu „Construire blocuri de locuinţe 

UTA Arad, incinta Parc industrial UTA”, beneficiar SC BLOC 01 UTA SRL, proiectant SC ALBIN 

DESIGN SRL DEVA – iniţiativa primarului (data publicării 06.05.2006). 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare, extindere 

şi modificare flux tehnologic-brutărie”, str. Castor nr. 24 Arad, beneficiar SC Saturn Prodimpex 

SRL Arad, proiectul 361/2006, proiectant SC BATCU DESIGN SRL – iniţiativa primarului (data 

publicării 16.05.2006). 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţe 

pentru tineri, Zona Zădăreni Arad”, beneficiar: Municipiului Arad, proiectul nr. 217/2006, 

proiectant: SC „ARH-DESIGN” S.R.L. – iniţiativa primarului (data publicării 17.05.2006). 
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37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă colectivă 

D+P+2E+M”, str. I.P.Pincio nr.10-12, Arad”, beneficiar SC TEFI MULTICONSTRUCT SRL 

Arad, proiectul 8902, proiectant SC PROIECT SA Arad – iniţiativa primarului (data publicării 

20.05.2006). 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie de sortare a 

deşeurilor”, Arad FN, beneficiar S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. prin S.C. DUNĂREA 

LEASING S.A., proiect nr. 14/2006, proiectant SC GAMMA PLUS S.R.L. – iniţiativa primarului 

(data publicării 30.05.206). 

39. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului Monumentului Marii Uniri de la 1918 

– iniţiativa primarului (data publicării 02.06.2006). 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală, Arad, 

str. Ovidiu FN”, beneficiar Lamoş Anilize, proiectul 163/2005, proiectant PROIECT LINIA B SRL 

– iniţiativa primarului (data publicării 02.06.2006). 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcări, 

alei pietonale şi spaţii de joacă”, Arad, Micălaca,  strada Zalău, Zona Blocului 500, beneficiar 

Primăria Municipiului Arad,  proiectul 17/2006, proiectant SC STACONS  SRL - iniţiativa 

primarului (data publicării 10.06.2006). 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcări, 

alei pietonale şi spaţii de joacă”, Arad, Micălaca,  Parcul 23 August, Zona Blocului 700, beneficiar 

Primăria Municipiului Arad,  proiectul 18/2006, proiectant SC STACONS  SRL - iniţiativa 

primarului (data publicării 10.06.2006).  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Depozit legume fructe, 

str. I.Câmpineanu nr.1/A, municipiul Arad”,  beneficiar Terra Fruct SRL,   proiectul 13/2006, 

proiectant SC  INARCH  PREMO STRUCTURES SRL - iniţiativa primarului (data publicării 

10.06.2006).  

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală depozit, birouri 

şi magazin de prezentare”, Arad, Calea Zimandului FN,  beneficiar SC KLASTORF  SRL,   

proiectul 39/2006, proiectant SC  INARCH  PREMO STRUCTURES SRL - iniţiativa primarului 

(data publicării 10.06.2006).  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Adăpost pentru 

îngrăşarea suinelor”,  beneficiar SC AGRICOLA MIONI SRL,  str.  Hatmanul Arbore nr.13, Arad,   

proiectul 08/2006, proiectant SC  Marcianna Project 2005  SRL Mogoşoaia - iniţiativa primarului 

(data publicării 10.06.2006).  
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46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc logistic UTA, 

Zona Centura Nord”, Arad,  beneficiar SC UTA SA Arad, proiectul 03/2006, proiectant B.I. 

arh.Darida Ioan - iniţiativa primarului (data publicării 16.06.2006). 

47. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului „Ioan Slavici” Arad în Teatrul 

Clasic „Ioan Slavici” – iniţiativa consilierilor locali Nagy Ghizela, Moisescu Cristian, Pădurean 

Corneliu, Costin Ionel, Popa Dorel (data publicării 21.06.2006).  

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean 

de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite – iniţiativa consilierilor 

locali: Moisescu Cristian, Pădurean Corneliu, Costin Ionel, Nagy Ghizela, Popa Dorel (data 

publicării 21.06.2006). 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Autogara, Calea Aurel 

Vlaicu FN, beneficiar SC PL Noris SRL Lipova,  proiectul 68/2005, proiectant SC PRO AMEN 

CONFORT  SRL - iniţiativa primarului (data publicării 01.07.2006). 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă, str. 

N.Bălcescu 8, ap.2, beneficiar Bica Cornelia şi Ioan,  proiectant B.I. Tătar Mihai - iniţiativa 

primarului (data publicării 01.07.2006).  

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Case de locuit, str. 

Câmpurilor FN,” beneficiar Dolha Cristian,  proiectul 26/2006, proiectant SC PRO URBAN SRL-

iniţiativa primarului (data publicării 01.07.2006). 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Cartierul  Ferma Nouă 

DN 79 Km7 Arad, beneficiar S.C. MARKET ALFA T.O.T proiectul 7/2006, proiectant  SC 

INARCH PREMO STRUCTURES SRL - iniţiativa primarului (data publicării 12.07.2006). 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcări şi 

spaţii de joacă în spatele blocului X 42, C.A. Vlaicu Arad, proiectul nr.18/2005, elaborat de SC 

INARCH PREMO STRUCTURES SRL, beneficiar Municipiul Arad - iniţiativa primarului (data 

publicării 12.07.2006). 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă 

unifamilială”, str. Simion Balint nr.13, Arad, beneficiar Iliuţă Mircea, proiectul 9/2006, proiectant- 

SC. PRO URBAN SRL - iniţiativa primarului (data publicării 12.07.2006).  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecţie socială la transportul în comun 

cu tramvaiele - iniţiativa primarului (data publicării 22.07.2006). 

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

sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad - iniţiativa primarului (data publicării 

22.07.2006).  
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57. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu „Piaţa Avram Iancu”, proiect nr. 

219/2006, proiectant SC „ARH-DESIGN” SRL, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Arad -

iniţiativa primarului (data publicării 22.07.2006).  

58. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe colective P + 3 E” 

str. A. M. Guttenbrunn nr. 74, proiect nr. 46/2006 elaborat de SC ATELIER CAAD SRL - iniţiativa 

primarului (data publicării 22.07.2006).  

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Complex sportiv”, 

Arad, Bulevardul Nicolae Titulescu FN, beneficiar SC GEMI CENTER SRL, proiect nr.20/2006, 

elaborat de SC.PRO URBAN SRL - iniţiativa primarului (data publicării 29.07.2006).  

60. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr.162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad -iniţiativa d-nei Braica Alexandra, consilier 

local (data publicării 29.07.2006).  

61. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului PRO URBE domnului Flavius Domide - 

iniţiativa consilierilor locali Ionel Costin, Schill Gheorghe şi Huţiu Gheorghe (data publicării 

29.07.2006).  

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu Administrativ, 

reprezentanţă, spaţii pentru servicii şi comerţ”, Arad, str. N. Lenau FN, proiectant SC PROIECT 

ARAD SA, beneficiar SC PRESCOM SRL, proiectul nr. 37.005 – iniţiativa primarului (data 

publicării 09.08.2006).  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil servicii şi 

locuinţe, str. Episcopiei nr. 10”, Arad, proiectant: SC PROIECT ARAD SA, beneficiar SC 

Buildings Development SRL, proiectul nr. 38.003 – iniţiativa primarului (data publicării 

12.08.2006).  

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcare în 

zona B-dul Decebal, str. Aviator Georgescu Arad, proiectant: SC Romair Consulting Ltd, beneficiar 

Primăria Municipiului Arad – iniţiativa primarului (data publicării 12.08.2006).  

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe P+M str. 

Agricultorilor FN, Arad, proiectant SC Artnova SRL, beneficiar Racoviţan Stelian şi Liubinca – 

iniţiativa primarului (data publicării 12.08.2006). 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare Piaţă 

Agroalimentară Grădişte, judeţul Arad, proiectant SC Firma 9 SRL, beneficiar Târguri, Oboare şi 

Pieţe – iniţiativa primarului (data publicării 12.08.2006). 
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67. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a 

activităţilor comerciale în municipiul Arad ca urmare a prevederilor Legii nr. 343 din 17 iulie 2006 

– iniţiativa primarului (data publicării 12.08.2007).  

68. Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor Aradului”, 

ediţia 2006 – iniţiativa primarului (data publicării 12.08.2006). 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Show-ROOM, str. 

Poetului nr.15/17, Arad, proiect 16/2006,  proiectant SC Prourbix SRL, beneficiar PROSPERA M 

SRL Arad - iniţiativa primarului (data publicării 26.08.2006).  

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Sediu firmă cu spaţii 

depozitare MCC Arad, extravilan, Şoseaua de Centură Nord, intrare CET” proiect 15/2006, 

 proiectant SC PROCONT SRL Arad,  beneficiar Federal MCC  Arad - iniţiativa primarului (data 

publicării 26.08.2006).  

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală de depozitare, DJ 

Iratoşu, Şoseaua de Centură Nord, proiect 68/2005,  proiectant SC PRO URBAN SRL, beneficiar 

Domocoş International Exped SRL Arad - iniţiativa primarului (data publicării 26.08.2006).  

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Showroom, Service, 

tinichigerie auto şi hală de depozit”, Arad, la iesirea din Arad, spre stânga, DN 7, spre Pecica, 

proiectant SC Loira Construct  SRL Baia-Mare,  beneficiar Motortec SRL Arad - iniţiativa 

primarului (data publicării 26.08.2006).  

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex comercial- 

Arad, Calea Aurel Vlaicu FN, proiectant general SC D&D Design Proiect SRL,  beneficiar RED 

PROJECT ONE  SRL Arad - iniţiativa primarului (data publicării 26.08.2006).  

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea comerţului în 

pieţele şi târgurile de pe raza municipiului Arad - iniţiativa primarului (data publicării 26.08.2006).  

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Imobil de   locuit 

S+P+1, Arad, str. Ady Endre nr.76”, proiectant BIA arh. Chişbora Lucica,  proiect  3/2006,   

beneficiari Bărnutiu Ioan şi Olga - iniţiativa primarului (data publicării 06.09.2006).  

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Constuire atelier 

reparaţii auto, amenajare parcare, str. Ostaşului 26”, proiectant SC PRO URBAN SRL,   proiect 

nr.35/2006, beneficiar SC MERCOM SRL- iniţiativa primarului (data publicării 06.09.2006).  

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire blocuri de 

locuinte UTA, incinta Parcului Industrial UTA”,  proiectant SC Albin Design SRL Deva, proiect 

nr.15/199/2005, beneficiar SC BLOC 02 UTA SRL - iniţiativa primarului (data publicării 

06.09.2006).  
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78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex locuinţe 

colective Sânicolaul Mic”, proiectant ROMAIR CONSULTING SA, beneficiar Municipiul Arad -  

iniţiativa primarului (data publicării 14.09.2006).  

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe P+1, 

magazie pentru  depozitare, sediu P+1”, cartier Bujac, proiectant SC PRO URBAN SRL, beneficiar 

Man Vasile – iniţiativa primarului (data publicării 14.09.2006).  

80.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire P + 

2E şi amenajare două terenuri de sport în Arad, str. E. Murgu FN”,  proiectant S.C. PROIECT 

LINIA B S.R.L., beneficiar S.C. CALZATURIFICIO FULVIA S.R.L., proiectul 30/2006 -  

iniţiativa primarului (data publicării 22.09.2006).  

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe de serviciu, 

str. Lipovei nr. 48A”, proiectant PRO URBAN SRL, beneficiar Ioja Margareta, str. Haţeg nr. 15/I, 

proiect nr. 11/2006 – iniţiativa primarului (data publicării 23.09.2006).  

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reamenajare Hotel 

P+4, Calea 6 Vânători nr. 2 – 4, Arad”, proiectant Birou Individual Arhitectură Darida Ioan, proiect 

nr. 13/2006, beneficiar S.C. TRNASDARA S.A. ARAD – iniţiativa primarului (data publicării 

27.09.2006).  

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

interioare – restaurant în incinta Ştrandului Neptun”, proiectant SC RENOVATIO NOVA SRL 

Arad, proiect nr. 404/2006, beneficiar SC Corleone SRL – iniţiativa primarului (data publicării 

27.09.2006).  

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Grup sanitar-extindere 

bar -  str. N. Balcescu nr. 2”, proiectant Biroul Individual de Arhitectură  arh. Tătar Mihai, 

beneficiar SC Sori Bar SA Arad - iniţiativa primarului (data publicării 30.09.2006).  

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţiu comercial şi 

cabinete medicale P+2E”, Calea Aurel Vlaicu 138-140, proiectant SC STACONS SRL, beneficiar 

Giurgiu Emil, proiect nr.28/2006 - iniţiativa primarului (data publicării 30.09.2006).  

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Restructurare locuinţă, 

Arad, str. Vasile Ureche nr.33,  proiectant SC PRO AMEN CONFORT  SRL Arad,  beneficiar 

Giurgiu Emil, proiect nr.28/2006 - iniţiativa primarului (data publicării 30.09.2006).  

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Microcartier 

condominiu Locuinţe colective D+P+2”, proiectant SC PROIECT LINIA B SRL Arad, beneficiar 

Transelectronic Import - Export SRL şi B.I. Arh. Bogdan George Drig, proiect nr.5/2006 - iniţiativa 

primarului (data publicării 10.10.2006).  
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88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal - Grădişte  Nord Sanevit, 

proiectant SC Stacons  SRL Arad,  beneficiar Primăria Municipiului Arad, proiect nr.73/2006- 

iniţiativa primarului (data publicării 10.10.2006).  

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Preliminar - Zona 

Industrială Nord Refacere, proiectant SC PROIECT SA Arad,  beneficiar SC GLOBE CODLEA 

Arad ARL, proiect nr.38.011- iniţiativa primarului (data publicării 10.10.2006). 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial 

tip XXL, Calea Aurel Vlaicu 10-12, proiectant Biroul Individual de Arhitectură Darida Ioan Arad,  

beneficiar SC ACTUAL EXTRA SRL Arad, proiect nr.14/2006 - iniţiativa primarului (data 

publicării 10.10.2006).  

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

de case, str. Orizontului FN”, proiectant SC PROIECT LINIA B SRL Arad, beneficiar Todea 

Adriana, proiect nr. 7/2006 – iniţiativa primarului (data publicării 11.10.2006). 

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajarea legăturii 

rutiere între strada C. Brâncuşi şi Calea Aurel Vlaicu” Arad, beneficiar Primăria Municipiului Arad, 

proiectul 19/2005, proiectant SC INARCH PREMO STRUCTURES SRL -  iniţiativa primarului 

(data publicării 24.10.2006). 

93. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune 

turistică P+1+M Arad, str. Pădurii (Griviţei), nr. 155 (162)” Arad, proiectant SC PRO URBAN 

SRL, proiect nr. 48/2006, beneficiar Botaş Vasile şi Cornelia – iniţiativa primarului (data publicării 

28.10.2006).  

94.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Cartier rezidenţial”, 

Arad, str. Putnei, nr. 4, proiectant SC Gamma Plus SRL, proiect nr. 1/2006, beneficiar SC EOLO 

CONSTRUCTIONI SRL – iniţiativa primarului (data publicării 01.11.2006).  

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuit – 

parter – zona Aradul Nou” la capătul vestic al străzilor Câmpia Turzii – Coloniştilor, beneficiari 

Săbăilă Ioan şi soţia Săbăilă Maria Ana, proiect nr. 4/2006 elaborat de B.I.A. arh. Chişbora Lucica 

– iniţiativa primarului (data publicării 24.11.2006).  

96. Proiect de hotărâre privind locaţiile pentru amplasarea diferitelor structuri publicitare pe 

domeniul public al municipiului Arad – iniţiativa primarului (data publicării 24.11.2006).  

97. Proiect de hotărâre privind locaţiile pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe domeniul 

public al municipiului Arad – iniţiativa primarului (data publicării 24.11.2006).  
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98. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare teren-

dotări sportive, parcaje auto – Calea Bodrogului FN”, beneficiar Cohuţ Maria, proiect nr. 46/2006, 

elaborat de SC STACONS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 24.11.2006). 

 99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE 

„CENTRU COMERCIAL – ARAD”, Calea Aurel Vlaicu f.n. – Arad, beneficiar Moţ Ginel Adrian, 

proiectant S.C. „D&D DESIGN PROIECT”S.R.L. – iniţiativa primarului (data publicării 24.11. 

2006). 

 100. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex comercial 

2S+P+2-3, Calea Aurel Vlaicu 10-12 Arad, VIII, beneficiar S.C. ACTUAL EXTRA S.R.L. ARAD, 

proiect nr. 18/2006, elaborat de B.I.A., arh. Ioan Darida – iniţiativa primarului (data publicării 

24.11.2006). 

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

SPORTIVA”, Arad, beneficiar Andru Ioan şi Andru Elena Monica, elaborat de B.I.A., arh. Simion 

Imbre – iniţiativa primarului (data publicării 24.11.2006). 

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

P+4E+M cu destinaţia spaţii comerciale la parter şi locuinţe la nivelele superioare, str. Şt. A. Doinaş 

nr. 5” Arad, proiect nr. 32/2006 elaborat de SC Proiect Linia B SRL, beneficiar SC BUSSINES 

CONSTRUCTIONS SRL – iniţiativa primarului (data publicării 28.11.2006). 

103. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 – 

iniţiativa primarului (data publicării 28.11.2006).  

104. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădiri şi anexe 

Calea Aurel Vlaicu, parcela I, II şi III”, proiect nr. 11/2006, proiectant Darida Ioan, beneficiar 

Jurcoi Gheorghe  - iniţiativa primarului (data publicării 28.11.2006).  

105. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de administrare a patinoarului 

artificial din municipiul Arad - iniţiativa primarului (data publicării 14.12.2006).  

106. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a activităţii desfăşurată pe patinoarul artificial din municipiul Arad - 

iniţiativa primarului (data publicării 14.12.2006).  

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

serviciului public de administrare a patinoarului artificial din municipiul Arad - iniţiativa primarului 

(data publicării 14.12.2006). 

108. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 249/27.09.2006 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi 
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funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad – iniţiativa primarului (data 

publicării 22.12.2006).  

109. 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 22.12.2006).  

  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. În cursul anului 2006 la registratura 

Primăriei Municipiului Arad au fost înregistrate un număr de 65 de astfel de cereri. 

În ceea ce priveşte propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte 

normative supuse transparenţei, în cursul anului 2006 au fost înregistrate la registratura Primăriei 

Municipiului Arad din partea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite un număr de 30 

recomandări. Toate aceste recomadări au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Local, a executivului, 

precum şi colectivelor de redactare a proiectelor de hotărâri.  

 

Publicitatea şedinţelor Consililui Local 

În cursul anului 2006 s-au organizat un număr de 19 şedinţe. 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 

2006, în cadrul şedinţelor Consiliului Local  au fost exprimate un număr de 59 de observaţii şi 

recomandări, din care, 11 au fost incluse în deciziile luate. 

 În ceea ce priveşte 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. 
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 Lista şedinţelor Consiliului Local conform Legii nr. 52/2003 

1. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 19.01.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

14.01.2006.        

2. Şedinţă publică ordinară – data şedinţei 23.02.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

18.02.2006. 

3. Şedinţă publică extraordinară – data şedinţei 21.03.2006/data aducerii la cunoştinţă publică 

18.03.2006. 

4. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 30.03.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

25.03.2006. 

5. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 06.04.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

01.04.2006. 

6. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 11.04.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

08.04.2006. 

7. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 30.05.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

25.05.2006. 

8. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 09.06.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

07.06.2006. 

9. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 29.06.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

23.06.2006. 

10. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 10.07.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

06.07.2006. 

11. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 03.08.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

29.07.2006. 

12. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 22.08.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

19.08.2006. 

13. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 27.09.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

21.09.2006. 

14. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 31.10.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

26.10.2006. 

15. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 14.11.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

10.11.2006. 

16. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 30.11.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

25.11.2006. 
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17. Şedinţă publică ordinară –  data şedinţei 14.12.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

09.12.2006. 

18. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 20.12.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

16.12.2006. 

19. Şedinţă publică extraordinară –  data şedinţei 27.12.2006/ data aducerii la cunoştinţă publică 

22.12.2006. 

 

 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 2006 au fost organizate, conform Legii nr. 52/2003, 3 dezbateri publice, 

două au fost organizate la cererea unor organizaţii legal constituite, iar una la iniţiativa primarului. 

Proiectele de hotărâri supuse dezbaterilor publice au fost următoarele: 

Ø Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului Monumentului Marii Uniri de la 1918  

Ø Proiectul de hotărâre privind  Regulamentul de publicitate în municipiul Arad 

Ø Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a 

activităţilor comerciale în municipiul Arad ca urmare a prevederilor Legii nr. 343 din 17 

iulie 2006. 

 

  
Dezbatere publică (13.04.2006) : Proiect de hotărâre privind stabilirea 

 Amplasamentului  Monumentului „Marii Uniri de la 1918” 
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Dezbatere publică (05.09.2006): 

 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  

Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad 

 ca urmare a prevederilor Legii nr. 343 din 17 iulie 2006” 

 

 

  
 

Şedinţa publică ordinară  

a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de  

31 octombrie 2006 

 

În cadrul procedurii de organizare a consultărilor publice s-au parcurs mai multe etape, 

respectiv:  
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• 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.  

La aceste dezbateri publice au participat un număr de aproximativ 94 cetăţeni, din care 9 au fost 

invitaţi din oficiu de către responsabilul cu societatea civilă. 

 Obiective 

 Pentru anul 2007, în ceea ce priveşte aplicarea legii privind transparenţa decizională, 

Primăria Municipiului Arad îşi propune următoarele obiective: 

Ø elaborarea unui regulament de organizare şi desfăşurare a dezbaterilor publice care să 

conţină reguli minimale privind modalităţile de organizare şi derulare a dezbaterilor 

organizate pe marginea proiectelor de hotărâre supuse procedurii de transparenţă decizională 

conform Legii nr. 52/2003; 

Ø instruirea continuă a celor responsabili cu implementarea Legii nr. 52/2003 pentru a utiliza 

proceduri riguroase de consultare şi dezbatere publică, cu beneficii de arhivare şi 

monitorizare a recomandărilor provenite de la societatea civilă; 

Ø elaborarea unor rapoarte de evaluare trimestrială în scopul evidenţierii performanţelor 

proprii dar şi a celor ale societăţii civile participante la procesul de luare a deciziei publice; 

Ø cultivarea şi încurajarea, de către autorităţile publice, a participării constructive a societăţii 

civile la decizia publică, prin mediatizarea consistentă şi repetată a actelor normative cu 

efecte pe termen mediu şi lung asupra comunităţii locale. 

 

        Director executiv,                               Şef Serviciu                                Consilier, 
          Claudia Macra                 Administraţie Publică Locală              Marioara Horja 
                                                              Lilioara Stepănescu 


