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RAPORT  
privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

 în anul 2005 
 
 

 Prin Legea transparenţei se urmăreşte asigurarea deschiderii activităţii administraţiei 

publice locale către cetăţeni prin intermediul a două mecanisme importante: participarea 

publicului la procesul de elaborare a reglementărilor şi participarea publicului la procesul de 

luare a deciziilor.  

Legea transparenţei implică o colaborare între doi parteneri: administraţia publică  şi 

destinatarii reglementărilor elaborate de aceasta (cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, 

asociaţii de afaceri). 

 Beneficiile acestei legi: 

Pentru administraţia publică: 

• Obţine în mod gratuit informaţii suplimentare cu privire la sectoarele de activitate care 

urmează să fie afectate de reglementările propuse; 

• Explică necesitatea reglementărilor propuse; 

• Înlătură problemele de implementare a reglementărilor datorate necunoaşterii acestora  

de către destinatari;  

• Înlătură problemele de implementare datorate deficienţelor de redactare a 

reglementărilor; 

• Câştigă încrederea opiniei publice; 

Pentru beneficiarii reglementărilor: 

• Iau cunoştinţă despre proiectele de reglementări propuse de administraţia publică; 

• Îşi exprimă punctele de vedere cu privire la aceste proiecte; 



• Îşi adaptează activitatea din timp la cerinţele care urmează a fi introduse; 

Publicitatea proiectelor de hotărâri normative 

 În cursul anului 2005 au fost anunţate în mod public conform Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională, un număr de 73 de proiecte de hotărâri. 

Pentru asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea 

cetăţenilor în procesul de elaborare şi adoptare a hotărârilor normative ale Consiliului Local, 

au fost îndeplinite următoarele operaţiuni: 

Ø elaborarea unui anunţ (model nr. 1 anexat);  

Ø publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea „proiecte de hotărâri” împreună cu 

proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate; 

Ø transmiterea anunţului  şi a proiectului de hotărâre către toţi reprezentanţii din mass-

media locală; 

Ø afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului Arad, pe panoul de afişaj de la 

intrarea în clădire, panou identificat cu denumirea „transparenţă decizională”; 

Ø expunerea unei copii a întregii documentaţii în formă îndosariată, pe pupitrul de la 

intrarea în primărie şi la Serviciul Relaţii cu Publicul; 

Ø întocmirea unui proces – verbal de afişare/publicitate a anunţului în formă legală 

privind asigurarea transparenţei decizionale (model nr. 2 anexat); 

Ø transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice interesate, 

asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite interesate, respectiv:  

- Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Arad; 

- Centrul Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii; 

- PAEM Arad; 

- Prefectura Judeţului Arad; 

- Consiliul Judeţean Arad; 

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat; 

- Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor; 

- SC Electrica SA Arad; 

- Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arad; 

- Camera Taximetriştilor din Judeţul Arad; 

- Registrul Auto Român Arad; 

- Biroul Judeţean de Metrologie; 

- Autoritatea Rutieră Română Arad; 

 



Lista proiectelor de hotărâri 

care au fost anunţate în mod public conform Legii 52/2003 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la transportul public local de călători – 

iniţiativa primarului (data publicării 03.02.2005).       

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile  pt. spaţiile cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiativa primarului (data publicării 08.02.2005).   

3. Proiect de hotărâre privind reglementarea accesului utilajelor şi vehiculelor destinate 

transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată mai mare de 3.5 To- iniţiativa primarului  

(data publicării 08.02.2005). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Hala de producţie, depozitare şi locuinţe de 

serviciu Arad, DJ Arad – Curtici Km 8+ 400 – iniţiativa primarului (data publicării 

08.02.2005).      

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Magazinul Cash & Carry”  în zona de est al 

localităţii, pe Calea Radnei, DN 7 – iniţiativa primarului ( data publicării 15.02.2005). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Ansamblu Clădiri Comerciale str. Banul 

Mărăcine” – iniţiativa primarului ( data publicării 15.02.2005). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Staţie distribuţie carburanţi”,  Calea Radnei 

116- iniţiativa primarului (data publicării 01.03.2005). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat – iniţiativa primarului (04.03.2005). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Magazin de prezentare cu depozit şi depozit 

zonal” Calea Aurel Vlaicu, tarla 142 – iniţiativa primarului (data publicării 04.03.2005).    

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Locuinţă familială tip duplex P+M”, str. 

Orizont FN  - iniţiativa primarului (data publicării 01.04.2005). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Sediul Allianz Ţiriac Asigurări S.A. – 

Arad”, str. Episcopiei nr. 16 – iniţiativa primarului (data publicării 01.04.2005).  

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Construire locuinţe S+P+1 ” str. Podgoriei 

– iniţiativa primarului (data publicării 01.04.2005).    

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Complexe comerciale şi de prestări servicii 

” Calea Zimandului  - iniţiativa primarului (data publicării 01.04.2005). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Sediul firmă P+1, poartă la front stradal”, 

str. Dorobanţi nr. 4 – iniţiativa primarului (data publicării 08.04.2005). 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Locuinţe P+1”, str. Câmpia Turzii FN – 

iniţiativa primarului (data publicării 08.04.2005).   

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Magazin Expoflora”, Calea Aurel Vlaicu 

nr. 185 A – iniţiativa primarului (data publicării 08.04.2005). 

17. Proiect de hotărâre privind P.U.D. „Locuinţă unifamilială”, str. Cuza Vodă nr. 18-20 – 

iniţiativa primarului (data publicării 22.04.2005).      

18.  Proiect de hotărâre privind P.U.D. „Hală metalică-destinaţie comercială”, str. H. Coandă 

nr. 31 – iniţiativa primarului (data publicării 28.04.2005). 

19. Proiect de hotărâre privind P.U.D. „Locuinţă unifamilială P+1”, str. Vasile Ureche nr. 36  

- iniţiativa primarului (data publicării 03.05.2005).       

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.L.M. nr. 188/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi – 

iniţiativa primarului (data publicării 23.05.2005). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Refuncţionalizare şi extindere hală 

industrială în spaţii comerciale”- iniţiativa primarului (data publicării 14.06.2005). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Sedii de firma şi Asociaţii” – iniţiativa 

primarului  (data publicării 14.06.2005).                      

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Zona agrement Mal stânga râul Mureş-port 

Arthur” – iniţiativa primarului (data publicării 14.06.2005). 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Staţie distribuţie Carburanţi”- iniţiativa 

primarului (data publicării 14.06.2005). 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Sediul Administrativ şi locuinţă ” str. 

Dacilor nr. 10 a – iniţiativa primarului (data publicării 15.06.2005). 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Locuinţe P+4+M ” str. Petru Rareş nr. 30 – 

iniţiativa primarului (data publicării 17.06.2005). 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Extindere Hală de producţie” Calea 

Zimandului F.N., Arad – iniţiativa primarului  (data publicării 18.06.2005). 

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Piaţa Mihai Viteazu”, Arad – iniţiativa 

primarului  (data publicării 24.06.2005).      

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Locuinţă P+M”str. Grigore Alexandrescu 

nr. 34, Arad – iniţiativa primarului- iniţiativa primarului  (data publicării 24.06.2005). 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Reamplasarea Monumentului Sfânta 

Treime”, Arad  - iniţiativa primarului (data publicării 24.06.2005). 



31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. ”Hotel-Zona 300 Micălaca”, Arad – 

iniţiativa primarului (data publicării 27.06.2005).           

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Sediu Firmă şi   Depozit” Calea 6 Vânători 

nr. 57 – 57 a – iniţiativa primarului (data publicării 06.07.2005). 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la colectarea, 

transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor municipale şi a celor similare cu deşeurile 

municipale – iniţiativa primarului (data publicării 13.07.2005).    

34. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 54/2005 tarife pentru spaţii 

cu altă destinaţie decât ceea de Locuinţă – iniţiativa dl. consilier Ovidiu Moşneag  (data 

publicării 16.07.2005). 

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 161/2002 – sistemul 

de parcare cu plată în municipiul Arad – iniţiativa dl. consilier Emanoil Voicu (data publicării 

16.07.2005). 

36. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2006 – iniţiativa 

primarului (data publicării 26.08.2005). 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „ Reprezentanţă auto şi prestări servicii auto, 

Micălaca Est – Centura N-E Arad”, proiect nr. 81/2005 – iniţiativa primarului (data publicării 

30.08.2005). 

38. Proiect de hotărâre privind P.U.D. „Spaţii comerciale produse Alimentare”, Piaţa Gării – 

Aradul Nou  - iniţiativa primarului  (data publicării 09.09.2005) 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Săli de curs S+P+3”,  Arad, B-dul 

Revoluţiei nr. 94 – iniţiativa primarului (data publicării 23.09.2005). 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Locuinţă unifamilială D+P+1”,Arad, str. 

Grigore Ureche nr. 3 – iniţiativa primarului  (data publicării 23.09.2005). 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Construire spaţiu pentru asigurarea 

serviciului de asistenţă religioasă în incinta spitalului clinic municipal Arad” – iniţiativa 

primarului (data publicării 23.09.2005). 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. „Construcţii şoproane şi copertine”, Arad, 

str. Pădurii nr. 61 – iniţiativa primarului (data publicării 23.09.2005).    

43.  Proiect de hotărâre privind P.U.D. „Ateliere FUAPA şi birouri”, Arad, str. Miron Costin 

– iniţiativa primarului (data publicării 23.09.2005). 

44. Proiect de hotărâre privind P.U.D. pentru lucrarea „Zonă locuinţe  P+1E”, Calea 6 

Vânători, str. Sălcuţei, iniţiativa primarului (data publicării 03.10.2005). 



45. Proiect de hotărâre privind P.U.D. pentru lucrarea „Locuinţă  unifamilială P+1E”, str. 

Paltinului 13 – iniţiativa primarului (data publicării 03.10.2005). 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 356/2000, pentru 

reglementarea situaţiei juridice a terenurilor (curţi şi grădini) aferente locuinţelor vândute în 

temeiul Legii nr. 112/1995 - iniţiativa primarului (data publicării 07.10.2005). 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Mansardare spaţiu 

comercial, str. Gh. Ciuhandru nr.3, Arad - iniţiativa primarului (data publicării 07.10. 2005) 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Spaţiu comercial, 

Calea Aurel Vlaicu nr. 193” - iniţiativa primarului (data publicării 07.10.2005). 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Lucrarea Hală 

prestări servicii”, str. Petru Rareş nr. 88 - iniţiativa primarului (data publicării 07.10.2005). 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe individuale 

şi colective”, str. Orizont FN - iniţiativa primarului (data publicării 13.10.2005). 

51. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu - Şopron, grajd şi locuinţă-

adăpost agricol, Drumul Iratoşului FN - iniţiativa primarului (data publicării 19.10.2005). 

52.  Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu – Clădire  şi birouri S+P+3, str. 

Corneliu Coposu FN - iniţiativa primarului (data publicării 19.10.2005). 

53. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu - Hală de producţie şi depozitare, 

locuinţă de serviciu, Arad, extravilan, DJ 794 Arad-Curtici FN - iniţiativa primarului (data 

publicării 19.10.2005). 

54.  Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu ”Hotel P+4, Calea Aurel Vlaicu 

215-217-Arad - iniţiativa primarului (data publicării 19.10.2005). 

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

comerciale în zonele publice – iniţiativa primarului  (data publicării 19.10.2005).       

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţiu comercial”, 

Calea Aurel Vlaicu nr. 211- iniţiativa primarului (data publicării 26.10.2005). 

57.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă 

familială S+P+M”, Arad, str. Zoe nr. 9A - iniţiativa primarului (data publicării 04.11.2005). 

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

suine”, zona Sălaş Arad, CF 68976 - iniţiativa primarului (data publicării 08.11.2005).  

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Expoziţie auto, 

birouri, depozit piese auto şi service auto, extravilan DN Arad – Oradea” - iniţiativa 

primarului (data publicării 08.11.2005).  



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

firmă D+P+5, Arad, str. Bolintineanu nr. 5”- iniţiativa primarului (data publicării 16.11.2005). 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe în Zona 

Billa” - iniţiativa primarului (data publicării 25.11.2005). 

62.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru transportul public local de călători 

cu tramvaiele în municipiul Arad – iniţiativa primarului (data publicării 25.11.2005).  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului tarifului şi 

a tarifului privind accesul la obiectivul „Patinoar artificial mobil” – iniţiativa primarului(data 

publicării 25.11.2005).  

64. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 210/2005, privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2006 – iniţiativa primarului (data publicării 25.11.2005). 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zona Alfa - servicii” 

– iniţiativa primarului  (data publicării 02.12.2005). 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zona Fortuna – 

Piaţa Agroalimentară” – iniţiativa primarului (data publicării 02.12.2005).  

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desfiinţare anexă şi 

construire hală de depozitare, str. Cornel Minişan nr. 1 - iniţiativa primarului (data publicării 

13.12.2005). 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu „Construire clădire 

D+P+2, Calea Aurel Vlaicu nr. 181-183 - iniţiativa primarului (data publicării 13.12.2005). 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală de depozitare 

şi reprezentanţă auto - moto Arad, intersecţia str. Ovidiu, cu DJ 709B, Bujac”- iniţiativa 

primarului (data publicării 13.12.2005). 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare pensiune 

turistică, Calea Aurel Vlaicu 274 – iniţiativa primarului (data publicării 22.12.2005). 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Colonia Veche FN 

– Construire sediu firmă” - iniţiativa primarului (data publicării 22.12.2005). 

72.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire staţie 

distribuţie carburanţi – tip Petrom V, Arad, DN 7,  km 548+950, partea dreaptă - iniţiativa 

primarului  (data publicării 22.12.2005).     

73.  Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru 

anul 2006 – iniţiativa primarului (data publicării 30.12.2005).                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                               



 Pentru colectarea informaţiilor privind proiectele de hotărâri supuse transparenţei se 

utilizează de regulă ca instrument sondajul aleatoriu, în sensul că se furnizează proiectele de 

hotărâri oricui le solicită, în baza unei cereri (model cerere în baza Legii 52/2003 – model nr. 

3 anexat). Cererea este formulată în aşa fel încât atestă şi predarea, respectiv primirea 

proiectului de hotărâre solicitat. În cursul anului 2005 la registratura Primăriei Municipiului 

Arad au fost înregistrate un număr de 34 de astfel cereri. 

 Referitor la  propuneri, sugestii sau opinii, a fost înregistrat, din partea cetăţenilor şi 

asociaţiilor legal constituite, un număr de 72 de recomandări, care au fost aduse la cunoştinţa 

Consiliului local, a executivului, precum şi colectivelor de redactare a proiectelor de hotărâri. 

Menţionăm faptul că majoritatea recomandărilor conţin solicitări pentru organizarea de 

dezbateri publice. 

 

 Publicitatea şedinţelor Consiliului Local. În cursul anului 2005 au fost organizate 

25 şedinţe. Toate şedinţele Consiliului Local au fost publice, fără nici o excepţie. Publicitatea 

tuturor şedinţelor a fost asigurată prin afişaj pe panourile de la intrarea în Primăria Arad şi 

mass-media. Publicitatea şedinţelor a fost asigurată şi prin intermediul paginii WEB a 

Primăriei. 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 locali cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe 

ordine de zi. 

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. 

 
Lista şedinţelor Consiliului  Local conform Legii nr. 52/2003 

1. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 11.01.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
08.01.2005. 
2. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 26.01.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
22.01.2005. 
3. Şedinţă ordinară – data şedinţei 31.01.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 27.01.2005. 
4. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 10.02.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
05.02.2005. 



5. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 24.02.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
19.02.2005. 
6. Şedinţă ordinară – data şedinţei 28.02.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 23.02.2005.  
7. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 09.03.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
07.03.2005 
8. Şedinţă ordinară – data şedinţei 29.03.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 23.03.2005.  
9. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 31.03.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
28.03.2005. 
10. Şedinţă ordinară – data şedinţei 18.04.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
13.04.2005. 
11. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 26.04.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
21.04.2005. 
12. Şedinţă ordinară – data şedinţei 12.05.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
06.05.2005. 
13. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 31.05.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
28.05.2005. 
14. Şedinţă ordinară – data şedinţei 09.06.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
04.06.2005.  
15. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 20.06.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
17.06.2005. 
16. Şedinţă ordinară – data şedinţei 14.07.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
09.07.2005. 
17. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 29.07.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
27.07.2005.  
18. Şedinţă ordinară – data şedinţei 19.08.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
13.08.2005. 
19. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 13.09.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
12.09.2005. 
20. Şedinţă ordinară – data şedinţei 29.09.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
24.09.2005.  
21. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 10.10.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
08.10.2005.  
22. Şedinţă ordinară – data şedinţei 31.10.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
26.10.2005. 
23. Şedinţă ordinară – data şedinţei 14.11.2005/ data aducerii la cunoştinţă publică 
09.11.2005. 
24. Şedinţă extraordinară – data şedinţei 08.12.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
03.12.2005. 
25. Şedinţă ordinară – data şedinţei 21.12.2005/data aducerii la cunoştinţă publică 
17.12.2005. 
 

Dezbaterile publice 

Audierea publică este o procedură de consultare publică prin care orice structură de 

interese, de la autoritatea publică la ONG-uri, coaliţii, alianţe, organisme, organizaţii, îşi 

aduce contribuţia transparentă la actul decizional al politicilor publice. 



În comparaţie cu alte proceduri de consultare, audierea publică oferă un cadru riguros 

şi eficace de colectare a unui număr considerabil de opinii şi puncte de vedere ale grupurilor 

de interese pentru care subiectul de dezbatere prezintă importanţă. 

Caracteristica esenţială a unei audieri publice este aceea că ea oferă posibilitatea 

reprezentanţilor administraţiei locale de a asculta şi de a-şi însuşi  părerile cetăţenilor înainte 

de a lua decizia finală. 

În ceea ce priveşte organizarea dezbaterile publice, pe parcursul anului 2005 au fost 

organizate, conform Legii 52/2003, 5 dezbateri publice, patru au fost organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite, iar una la solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre. 

 În cadrul dezbaterilor publice au fost supuse discuţiei următoarele proiecte de interes 

pentru comunitatea locală:  

• Proiect de hotărâre privind reglementarea accesului utilajelor şi vehiculelor destinate 

transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 To în municipiul 

Arad – iniţiativa primarului 

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu 

clădiri comerciale, str. Banu Mărăcine” – iniţiativa primarului 

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu „Piaţa Mihai 

Viteazul” – iniţiativa primarului  

• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului nr. 161/2002, referitoare la sistemul de parcare cu plată în municipiul 

Arad – iniţiativa domnului consilier Emanoil Voicu 

• Proiect de hotărâre privind „Reamplasarea monumentului Sfânta Treime” – iniţiativa 

primarului 

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

Ø stabilirea cu precizie a datei, orei şi locului întâlnirii; 

Ø invitarea participanţilor care au tangenţă cu subiectul consultării şi a acelora care au 

depus sugestii, opinii, recomandări (invitaţii scrise, mass-media etc.); 

Ø pregătirea din timp a materialelor şi distribuirea acestora; 

Ø planificarea şi realizarea unui aranjament al sălii care să promoveze scopurile 

consultării (încăpere spaţioasă, aranjarea prezidiului şi a staff-ului, scaune suficiente, 

sistem de sonorizare adecvat, aşezarea presei la masă, pe cât posibil, asigurarea şi 

verificarea aparaturii video, dacă este cazul etc.); 



 stabilirea clară şi din timp a regulilor de desfăşurare a evenimentului (timpul alocat 

fiecărui vorbitor, cum se face înscrierea la cuvânt, personal de întâmpinare, personal 

pentru relaţia cu presa, personal pentru audio-vizual, înregistrarea audio/video a 

întâlnirii), 

 stabilirea programului de derulare a întâlnirii; 

 întocmirea raportului care cuprinde o sinteză a opiniilor şi sugestiilor formulate. 

Opiniile şi sugestiile formulate de către cetăţeni şi asociaţiile legal constituite au fost 

aduse întotdeauna la cunoştinţa consilierilor locali, o parte din ele fiind incluse în proiectele 

de hotărâre. 

      
La aceste dezbateri publice au participat în total aproximativ  313 cetăţeni, din care 80 au fost 

invitaţi din oficiu de către responsabilul cu societatea civilă. 

 Obiective 

 Pentru anul 2006, în ceea ce priveşte aplicarea legii privind transparenţa decizională, 

Primăria Municipiului Arad îşi propune următoarele obiective: 

 să îşi îmbunătăţească sistemele de informare interne şi externe (informaţiile din oficiu) 

pentru a facilita accesul la propria agendă; 

 să preidentifice, pe baza unei baze de date cu organizaţii sau instituţii cu competenţe şi 

interese în anumite subiecte, potenţialii participanţi la elaborarea politicilor publice, 

pentru a-i putea implica; 

 să se orienteze către forme de participare mai tehnice, structurate şi eficace, precum 

audierile publice, 

 să popularizeze rezultatele obţinute prin consultare (pentru a combate percepţia 

conform căreia participarea este ineficace sau inutilă).  

 

       Director executiv,                            Şef serviciu                                            Referent, 
         Claudia Macra              Administraţie Publică Locală                       Marioara Horja 
                                                           Lilioara Stepănescu 


