ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Proiect

AVIZAT:
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ

Nr. 179/08.05.2020
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU):
MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ,
PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD,
UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu
beneficiar: Consiliul Județean Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de
aprobare nr.30983 din 08.05.2020,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 30603/A5/06.05.2020, în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și
completările ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 30941 din 08.05.2020 al Arhitectului Șef al
Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune
aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 07 din 06.05.2020,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Arad,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 27 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului
Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7)
lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului
de investiție: MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU
FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, conform documentației anexate care face parte din
prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1.Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;

2. Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh.
Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;
3. Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14,95 ha, iar
terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale
rețelelor edilitare și canale ANIF.
Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1.Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș;
Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:
-benzi de circulație (modernizate): 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș,
pantă transversală curentă 2,5%);
-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50
m/bandă);
2. POT max = 0%;
3. CUT max = 0,00;
4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;
5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei
Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță
a drumului județean, conform normativelor în vigoare.
6. Se vor respecta prevederile S.F. – Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru
funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.
7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele
tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin
Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind
lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și
aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea
legislației în vigoare.
8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul
drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de
expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica
ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce
vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.
9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de
circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor
respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor
aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde
este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor
respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Consiliul Județean Arad și se
comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.
Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr. 30983/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):
MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ,
PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD
UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu

1.Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;
2.Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh.
Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;
3.Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14,95 ha, iar
terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale
rețelelor edilitare și canale ANIF.
Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24852/06.04.2020, de către Abulil
Raida, reprezentant al Consiliului Județean Arad;
- raportul de specialitate nr. 30941 din 08.05.2020 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și
Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului
Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. 30603/A5/06.05.2020, conform Ord. MDRT nr.
2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană
și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. 07 din 06.05.2020, al Arhitectului –Șef.
Luând în considerare prevederile art. 27 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și
completările ulterioare.
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite
condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul
Județean Arad, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu
următoarele reglementări urbanistice:
1.Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș;
Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:
-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș,
pantă transversală curentă 2,5%);
-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50
m/bandă);
2. POT max = 0%;
3. CUT max = 0,00;

4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;
5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei
Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță
a drumului județean, conform normativelor în vigoare.
6. Se vor respecta prevederile S.F. – Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru
funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.
7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele
tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin
Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind
lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și
aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea
legislației în vigoare.
8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul
drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de
expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica
ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce
vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.
9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de
circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor
respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor
aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde
este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor
respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

PRIMAR
Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.
S4-01

Cod:PMA-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ŞEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 30941 din 08.05.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U.
MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ,
PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD
UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu
Beneficiar: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;
Elaborator: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh.
Alexandru Nagy-Vizitiu, proiect nr. 503/2019;
Încadrarea în localitate
Zona studiată este situată în partea de sud-est și est a municipiului Arad, pe partea dreaptă a
drumului național D.N. 69 Timișoara – Arad. Zona este accesibilă dinspre drumul național D.N. 69
Timișoara - Arad. Traseul Centurii de Est se desfășoară pe U.A.T. Arad, U.A.T. Fântânele și
U.A.T. Vladimirescu.
Situația juridică a terenului
Suprafața totală aferentă tronsonului propus să traverseze U.A.T. Arad este de 14,95 ha, iar
terenurile studiate sunt cu preponderență agricole, având traversări ale drumurilor de exploatare, ale
rețelelor edilitare și canale ANIF.
Tipurile terenurilor din zona studiată sunt: pășune, proprietate privată; teren agricol,
proprietate privată; curți construcții, proprietate privată; canale pentru drenaj și desecare; drumuri
naționale; drumuri județene; drumuri de exploatare.
Situația existentă
Culoarul Centurii Est Arad are traseul la sud-est de municipiul Arad, la vest de comuna
Fântânele și la sud-est de comuna Vladimirescu, în extravilanul localităților.
Pentru Centura de Est Arad a fost întocmit S.F. – Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste
Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.
214/2018.
În zona intersecției DJ 709G cu DN 69 a fost aprobată o documentație de urbanism prin
Hotărârea nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud
Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude DanaMihaela, Varga Oana Maria, modificată prin Hotărârea nr. 220/2018, în care sunt reglementate
parcele cu funcțiune de servicii și comerț.
În zona limitrofă a U.A.T. Arad cu U.A.T. Fântânele, prin Hotărârea nr. 344/2018 a fost
aprobată documentația P.U.Z. și R.L.U. aferent Amenajare depozit deșeuri inerte – Zona Fântânele,
conform C.F. nr. 312851 – Arad, extravilanul municipiului Arad, beneficiar Municipiul Arad.
Obiectivul de investiție menționat este traversat de traseul propus al Centurii de Est. Prin avizul
favorabil al Primăriei Municipiului Arad – Direcția Tehnică, înregistrat cu nr.
88388/T4/15.11.2019, se specifică refacerea documentației de urbanism aprobată prin Hotărârea nr.
344/2018, în sensul că se va ține cont de traseul Centurii de Est.
Descrierea soluției propuse
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona
studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cuprinse în culoarul Centurii Est
Arad, menționată mai sus, din terenuri având predominant categoria de folosință teren arabil în zone
cu funcțiunea dominantă propusă de infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod
peste Mureș (U.A.T. Fântânele).

Reglementări urbanistice propuse:
1.Funcțiunile propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș;
Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:
-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș,
pantă transversală curentă 2,5%);
-acostamente: 2 acostamente x 1,00 m/acostament (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50
m/bandă);
2. POT max = 0%;
3. CUT max = 0,00;
4. Regimul de înălțime: H max = 25 m;
5. Zone verzi: vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în cadrul incintei
Centurii de Est. Spațiile verzi se vor amenaja în girații, în cadrul intersecțiilor și zonei de siguranță
a drumului județean, conform normativelor în vigoare.
6. Se vor respecta prevederile S.F. – Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru
funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.
7. Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele
tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin
Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind
lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și
aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea
legislației în vigoare.
8. După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul
drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de
expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica
ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce
vor compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.
9. Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de
circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor
respectarea reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor
aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde
este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor
respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Circulația:
1.Accesul carosabil
-Accesul la drumul național D.N. 69 Timișoara – Arad se va realiza doar prin intersecție tip girație,
care va asigura fluidizarea traficului și va preveni ambuteiajele.
-Accesele la drumurile de exploatare existente pe teritoriul U.A.T. Arad, se vor realiza prin
intersecții tip girație sau în T.
-Intersecțiile se vor dimensiona pentru a asigura fluidizarea traficului și prevenirea ambuteiajelor.
-Se vor amenaja intersecții pentru toate drumurile care traversează drumul județean DJ 709G.
-Este obligatorie asigurarea accesului carosabil la toate parcelele afectate de realizarea drumului
județean.
-Pentru parcelele ce nu au asigurat accesul la un drum existent se vor amenaja podețe. Este interzisă
amenajarea de podețe pentru parcele ce au deschidere la un drum de exploatare.
2.Accesul pietonal
-În cadrul drumului județean este interzis accesul pietonal. Se exceptează zonele în care sunt
amenajate stații de autobuz. Zonele cu acces pietonal se vor semnaliza corespunzător legislație în
vigoare. Se vor amenaja treceri de pietoni pentru asigurarea accesibilității și siguranței pietonilor.
3.Accesul animalelor

-În cadrul drumului județean este interzis accesul animalelor. Se exceptează zonele în care sunt
amenajate treceri sau pasaje pentru animale. Aceste zonele se vor semnaliza corespunzător
legislație în vigoare.
4.Acces pentru cicliști
-Pe tronsonul de drum propus, care se desfășoară pe teritoriul U.A.T. Arad, nu sunt prevăzute piste
pentru biciclete.
Parcaje:
Este interzisă realizarea de parcaje în cadrul incintei drumului județean. Acestea se vor amenaja în
parcele limitrofe și vor face obiectul unor documentații de urbanism distincte.
Împrejmuiri:
Este interzisă realizarea de împrejmuiri în incinta drumului județean
Utilități:
Înainte de obținerea autorizației de construire se vor solicita avize/acorduri de la deținătorii de
rețele edilitare (electrice, de telecomunicații, de apă, canalizare, gaz etc.) pentru faza de Proiect
Tehnic.
Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 11 din 07 martie
2019, emis de Consiliul Județean Arad, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutulcadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:
Nr.
crt.
1
2
3

Organisme centrale/teritoriale interesate

5
6
7
8
9
10
11
12
13

C.N.A.I.R. S.A.

14

C.N.-C.F.R. S.A.
-SUC. REG. CF TIMIȘOARA
-DIRECȚIA DEZVOLTARE
Delgaz Grid S.A.
A.N.I.F.
O.U.A.I. ARAD-FÂNTÂNELE
C.J. Arad – Arhitect Șef
Primăria Comunei Fântânele
Primăria Comunei Vladimirescu

15
16
17
18
19
20

Termen
valabilitate avize

E-distribuție
Agenția pentru Protecția Mediului Arad
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.S.I.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.C.
Direcția de Sănătate Publică a Jud. Arad
S.C. Compania de Apă Arad S.A.
A.N. Apele Române
Telekom Romania Communications S.A.
O.C.P.I. Arad
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
I.P.J. Arad – Serviciul Rutier
ORANGE ROMÂNIA S.A.

4

Nr. și data aviz
291181394/12.12.2019
2427/24.02.2020
1126204/24.10.2019

07.03.2021
-

1126203/24.10.2019

-

1046/23.10.2019
18902/04.10.2019
92/21.11.2019
366/14.10.2019
PV recepție 297/2020
29624/1682/15.11.2019
203877/30.10.2019
Referință
0010865/3203/3170/
23.10.2019
92/57004/13.08.2018
92/4297/23.01.2020

21.11.2021
14.10.2020
15.11.2020
-

58-ALG-2020
6/5/588/24.03.2020
42/25.10.2019
217/16.12.2019
04/10.12.2019
4/25.03.2020
6031/08.11.2019
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În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 14.04.2020, s-a emis Avizul tehnic nr. ..............
din ........................
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef,
Arh. Radu Drăgan

Verificat
Elaborat

Funcția
Șef serviciu
Consilier

Nume prenume
arh. Sandra Dinulescu
ing. Laurențiu Florescu

Semnătura

VIZA JURIDIC

Data

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef
Ca urmare a cererii adresate de Abulil Raida împuternicită a CONSILIULUI JUDEȚEAN
ARAD, cu sediul în mun. Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, jud. Arad, înregistrată cu nr.
24852/06.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:
AVIZ
Nr. 07 din 06.05.2020
pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent:
"Modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad"
UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu
Inițiator: JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD;
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.;
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alexandru Nagy-Vizitiu, pr. nr. 503/2019
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:
-la nord: municipiul Arad;
-la sud: Autostrada A1 – București – Nădlac;
-la est: UAT Fântânele;
-la vest: drumul național D.N. 69 Timișoara-Arad;
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior
- teren agricol în extravilan, variantele posibile ale drumului de centură proiectat prin Studiul de
fezabilitate va intersecta drumuri, linie simplă de cale ferată electrificată, rețele de transport gaze
naturale și energie electrică, trasee linii telecomunicații, albia râului Mureș și se va racorda la D.N. 69
și la D.N. 7 (E 68) existente;
-destinația terenului prevăzută în P.A.T.J. Arad, actualizare, aprobat, în vigoare: conform traseului
director pentru "Variante ocolitoare ale municipiului Arad-est", între D.N. 69, râul Mureș și D.M. 7 (E
68);
- în zona intersecției DJ 709G cu DN 69 a fost aprobată o documentație de urbanism prin Hotărârea
nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a
Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad,
județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela,
Varga Oana Maria, modificată prin Hotărârea nr. 220/2018, în care sunt reglementate parcele cu
funcțiune de servicii și comerț;
- în zona limitrofă a U.A.T. Arad cu U.A.T. Fântânele, prin Hotărârea nr. 344/2018 a fost aprobată
documentația P.U.Z. și R.L.U. aferent Amenajare depozit deșeuri inerte – Zona Fântânele, conform
C.F. nr. 312851 – Arad, extravilanul municipiului Arad, beneficiar Municipiul Arad. Obiectivul de
investiție menționat este traversat de traseul propus al Centurii de Est. Prin avizul favorabil al
Primăriei Municipiului Arad – Direcția Tehnică, înregistrat cu nr. 88388/T4/15.11.2019, se specifică
refacerea documentației de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 344/2018, în sensul că se va ține cont
de traseul Centurii de Est.
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată
vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cuprinse în culoarul Centurii Est Arad,
menționată mai sus, din terenuri având predominant categoria de folosință teren arabil în zone cu
funcțiunea dominantă propusă de infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste
Mureș (U.A.T. Fântânele);
- regim de construire: modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est
Arad
- funcțiuni propuse: infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș;
Profilul transversal tip pentru tronsonul care traversează U.A.T. Arad:
-benzi de circulație modernizate: 2 benzi x 3,50 m/bandă (profil transversal sub formă de acoperiș,
pantă transversală curentă 2,5%);
-acostamente: 2x1,00 m (din care benzi de încadrare: 2 benzi x 0,50 m/bandă);
- H max = 25,00 m
- POT max = 0%;
- CUT max = 0,00;
- circulații și accese:
Se vor respecta prevederile S.F. – Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea
de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018.
Dimensiunile drumurilor propuse, cât și lucrările complementare vor respecta normativele
tehnice în vigoare și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin
Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice
și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și
lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
1.Accesul carosabil
-Accesul la drumul național D.N. 69 Timișoara – Arad se va realiza doar prin intersecție tip girație,
care va asigura fluidizarea traficului și va preveni ambuteiajele.
-Accesele la drumurile de exploatare existente pe teritoriul U.A.T. Arad, se vor realiza prin intersecții
tip girație sau în T.
-Intersecțiile se vor dimensiona pentru a asigura fluidizarea traficului și prevenirea ambuteiajelor.
-Se vor amenaja intersecții pentru toate drumurile care traversează drumul județean DJ 709G.
-Este obligatorie asigurarea accesului carosabil la toate parcelele afectate de realizarea drumului
județean.
-Pentru parcelele ce nu au asigurat accesul la un drum existent se vor amenaja podețe. Este interzisă
amenajarea de podețe pentru parcele ce au deschidere la un drum de exploatare.
2.Accesul pietonal
-În cadrul drumului județean este interzis accesul pietonal. Se exceptează zonele în care sunt amenajate
stații de autobuz. Zonele cu acces pietonal se vor semnaliza corespunzător legislație în vigoare. Se vor
amenaja treceri de pietoni pentru asigurarea accesibilității și siguranței pietonilor.
3.Accesul animalelor
-În cadrul drumului județean este interzis accesul animalelor. Se exceptează zonele în care sunt
amenajate treceri sau pasaje pentru animale. Aceste zonele se vor semnaliza corespunzător legislație în
vigoare.
4.Acces pentru cicliști
-Pe tronsonul de drum propus, care se desfășoară pe teritoriul U.A.T. Arad, nu sunt prevăzute piste
pentru biciclete.
Parcaje:
Este interzisă realizarea de parcaje în cadrul incintei drumului județean. Acestea se vor amenaja în
parcele limitrofe și vor face obiectul unor documentații de urbanism distincte.
Împrejmuiri:
Este interzisă realizarea de împrejmuiri în incinta drumului județean.

Utilități: Înainte de obținerea autorizației de construire se vor solicita avize/acorduri de la deținătorii
de rețele edilitare (electrice, de telecomunicații, de apă, canalizare, gaz etc.) pentru faza de Proiect
Tehnic.
Se vor respecta în totalitate condițiile impuse prin avizele/acordurile obținute. Soluțiile de
circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate și vor respectarea
reglementările tehnice aplicabile și condițiile tehnice standardizate în vigoare.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea/mutarea rețelelor edilitare, amenajărilor
aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este
cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta
toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 11 din 07 martie
2019, emis de Consiliul Județean Arad, Ghidului privind metodologia de elaborare și conţinutul-cadru
al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.
În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de
14.04.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent
acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre
neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea
înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2)
lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi
numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
După aprobarea documentației de urbanism se vor dezmembra parcelele traversate de culoarul
drumului județean DJ 709G prin hotărâre de consiliu județean privind demararea procedurii de
expropriere conform legislației în vigoare. Parcelele din cadrul culoarului DJ 709G se vor unifica
ținând cont de unitățile administrativ teritoriale și de obstacole naturale sau antropice. Parcelele ce vor
compune tronsonul DJ 709G vor rămâne în extravilanul localităților.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului
de urbanism nr. 11 din 07 martie 2019, emis de Consiliul Județean Arad.

Arhitect-Șef
Arh. Radu Drăgan

red/dact/2ex/FL/DS

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 30603/A5/06.05.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:
Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent
– Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad –
Inițiatorul documentației – JUDEȚUL ARAD prin CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Amplasament – UAT Arad
Proiectant – SC BLANK ARHITECTURE SRL, arh. RUR Alexandru Nagy-Vizitiu, pr. nr. 503/2019
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și
Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef
A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată
propunerea solicitantului:
La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z
- prin adresa nr. 12080/19.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad și completările
depuse cu nr. 19596/14.03.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare
a publicului aferent etapei I - pregătitoare –anunțarea intenției de elaborare PUZ si RLU aferent,
conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010;
- printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să transmită
observații și propuneri privind intenția de elaborare a documentației de urbanism PUZ "Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad" în perioada
21.03.2019-04.04.2019, în scris la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu
Publicul;
- publicarea pe pagina de internet a anunțului privind consultarea asupra propunerilor
preliminare, inclusiv documentația, data dezbaterii publice, începând cu data de 21.03.2019;
- afișarea la sediu a anunțului privind consultarea asupra propunerilor preliminare și
programul dezbaterii publice, la dosar fiind procesul verbal de afișare/dezafisare;
- publicarea anunțului privind consultarea asupra propunerilor preliminare și data dezbaterii
publice, în publicația Jurnalul Arădean la data de 21.03.2019, la dosar fiind imagini ale anunțului
publicat;
- anunțul întocmit conform anexei 1 la Ord. 2701/2010 a fost transmis inițiatorului și
elaboratorului documentației în vederea amplasării acestuia în locuri vizibile pe parcelele care
au generat PUZ;
- anunțul a fost afișat pe panouri rezistente la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1
la Ord. 2701/2010, în trei locații, pe parcelele care au generat Planul Urbanistic Zonal, în data de
21.03.2019 și au fost menținute pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și
propunerilor;

- elaboratorul documentației a depus fotografii care demonstrează amplasarea panourilor în
locațiile stabilite.
Documentația a fost consultată de dl. Ghișe Nicolae la data de 28.03.2019 și dl. Ponoran
Florin la data de 05.04.2019.
Prin adresa înregistrată cu nr. 24182/28.03.2019 dl. Ghișe Nicolae cu domiciliul în Arad str.
Clopotului nr. 37 în numele a trei firme GHISE ILIE YOS I.I., GHIȘE NICOLAE PFA, GHIȘE
NICOLAE YOS1990 I.I. ne aduce la cunoștință faptul că:
"...la Sânicolaul Mic deținem suprafețe însemnate de teren în proprietate și în arendă pe care
le folosesc cu pășunatul animalelor având un total de 1500 capete ovine. Suprafața de teren pe care o
folosim va fi împărțită în 2 părți de proiectul - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru
funcțiunea de Centura Est Arad.
Vă rugăm ca pentru a evita alte pericole de trecere cu animalele dintr-o parte în cealaltă a
centurii noi, să se facă un tunel, canal de 3-5 m lățime pe sub această centură, pentru a putea trece cu
animalele pe sub, nu peste..."
Prin adresa înregistrată cu nr. 25872/02.04.2019, S.C. OMV MARKETING SRL în
calitate de proprietar al imobilului situat în jud. Arad, mun. Arad identificat cu nr. cad.
350488, înscris în cartea funciară 350488 Arad, compus din teren în suprafață de 8000 mp
situat la intersecția DN 69 cu Centura Est Arad propusă (DJ 709G), imobil pentru care a fost
emisă de Primăria Mun. Arad, Autorizația de construire nr. 1354/03.12.2018 prin care se
autorizează executarea lucrărilor de construire pentru ”Stație de distribuție carburanți cu
amenajările aferente, skid GPL, amplasare totem, steaguri, elemente publicitare, împrejmuire
teren și realizare accese” propune ca:
"...la elaborarea P.U.Z - Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de
Centura Est Arad să se includă și amenajarea ieșirii propuse din incinta stației de distribuție
carburanți în Centura Est Arad, conform planului de situație anexat, așa cum a fost inclusă și în
documentația tehnică anexă la autorizația de construire menționată mai sus."

-

La data de 28.03.2019 a avut loc Dezbaterea publică cu privire la intenția de elaborare
P.U.Z.- Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad și a fost
întocmită Minuta dezbaterii publice cu nr. 26180/03.04.2019, după cum urmează:
"În conformitate cu Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și
consulare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și
de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.03.2019, ora 1600, la sediul
Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca
obiect, subiectul mai sus menționat. Dezbaterea publică a fost organizată la inițiativa Primăriei
Municipiului Arad.
La dezbaterea publică au participat:
Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad:
D-nul Radu Drăgan – Arhitect Șef
D-nul Miron Lucian - Serviciul Agricol
D-nul Florescu Laurențiu – Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef
D-na Dinulescu Sandra - Șef Serviciu Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef
D-na Paşca Simona – Biroul Spații Verzi și Mediu
D-na Iucu Clementina - Șef Serviciu Dir. Tehnică – Căi de Comunicații Terestre – Întreținere și
Reparații
D-nul Dănilă Viorel - Direcția Tehnică – Investiții
D-na Hodoşan Adriana- Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef
D-na Giura Angelica – Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef
D-na Drăgan Rodica – Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

-

D-na Vesa Oana – Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar
D-na Hoblea Simona – Serv Dezv Urbana, Protej Monum, Dir. Arhitect Șef
D-nul Mihai Mitrofan – Consilier – Biroul Relații Mass – Media
Reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Arad:
Barbeş Adrian – Consilier Birou Primar
Reprezentanți ai altor instituții publice, cetățeni și alții:
D-na Abulil Raida – Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L
D-nul Sabău Viorel – Consiliul Județean Arad
D-nul Vîrvescu Florian – Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad
D-nul Fugătă Valentin – Consiliul Județean Arad
D-nul Marian Valeriu – Consiliul Județean
D-nul Ghişe Nicolae – Cetățean, GHIŞE NICOLAE YOS1990 I.I.
D-nul Ghişe Ilie – Cetățean, GHIŞE ILIE YOS I.I.
D-nul Nopcea Francisc – Cetăţean, Capstone Tech
Număr total participanți: 22

Activități:
a 1600 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea subiectului supus dezbaterii, a reprezentanților PMA și
înscrierea la cuvânt a participanților de către d-nul Arhit. Radu Drăgan– moderatorul dezbaterii
Ora 1615– propuneri/recomandări de la cetățeni și sesiune de întrebări - răspunsuri
Ora 1630– încheierea dezbaterii publice
Dezbaterea publică a fost deschisă și moderată de către D-l Radu Drăgan – Arhitect Șef –
Primăria Municipiului Arad prin prezentarea subiectului supus dezbaterii și a participanților.
Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:
- D-l Ghișe Nicolae – Cetățean
- D-l Nopcea Francisc
- D-nul Vârvescu Florian – Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad
D-nul arhitect Radu Drăgan: Deschide dezbaterea specificând faptul că aceasta a fost
organizata pentru fi familiarizați cu proiectul în desfășurare în parteneriat cu Consiliul Județean
pentru Centura de Est-Sud a municipiului Arad, sau legătura rutieră între DN Arad Timișoara - pe
partea de Sud și Arad- Deva –Sibiu pe partea de Est.
D-na Abulil Raida – Se prezintă drept reprezentanta colectivului de elaborare a documentației
de urbanism, faza PUZ modernizare DJ 709 inclusiv pod peste Mureș cu funcțiunea de centura Est
Arad punctând că investiția a fost inițiată de Consiliul Județean Arad, prin președintele Iustin Cionca
și este susținută de cei trei primari implicați, de domnul Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad,
domnul Crișan Ioan, primarul comunei Vladimirescu și domnul Otlăcan Emil Nicolae, primarul
comunei Fântânele. Continuă spunând că noul drum propus, va uni DN 7, Arad – Deva, de DN 69
Arad - Timișoara și va avea o lungime de 11 km în total desfăşurându-se pe o suprafață de 45,48 ha,
drumul traversând 3 unități teritoriale, UTR Arad, pe o suprafață de 15,01 ha și o lungime de 3,85
km, UTR Fântânele, pe o suprafață de 9,44 ha, și Vladimirescu pe o suprafață de 21,03 ha.
Menționează că cele mai importante lucrări propuse sunt: o intersecție giratorie cu DN 69, o
intersecție giratorie în cadrul centurii cu drumul de exploatare 28115/1 și un pasaj peste calea ferată,
218 Timișoara - Arad specificând că drumurile de exploatare existente ce traversează culoarul vor
avea intersecții cu noua centură și toate parcelele vor avea acces în Centura de Est, dacă nu au acces
către un drum de exploatare conchizând că modernizarea DJ 709 G este o oportunitate de dezvoltare
atât pentru municipiul Arad, pentru localitățile afectate cât și pentru întreg județul Arad.
D-nul arhitect Radu Drăgan – Spune că beneficiarii acestui drum vor fi arădenii, cât și
locuitorii localităților învecinate pentru că pe de-o parte se scurtează legătura între cele două drumuri
naționale, cât și faptul că o mare parte din tranzitul care se făcea pe teritoriul Aradului se va muta în
această zonă, invitându-l pe d-nul arhitect șef al Consiliului Județean Arad să preia discuția, pe d-nul
Florin Vârvescu.

D-nul arhitect Vârvescu: Declară că centura traversează trei UAT-uri și că dezbaterea publică
din 8 și 9 Aprilie se va desfășura la Vladimirescu și la Fântânele subliniind că este o investiție foarte
importantă, o conexiune de transport rutier la nivel regional care interconectează traficul rutier la
nivel național și european. Continuă spunând că deși s-a dorit de mult această investiție, și nu se
găsiseră fonduri, în prezent aceste fonduri există, pentru realizarea acestui proiect – Axa 6 –
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, studiul de fezabilitate fiind elaborat,
proiectul urbanistic fiind cerut conform Legii 350 din 2001 și trebuie elaborat pentru a se determina
clar culoarul de exproprieri și pentru a realiza toate lucrările necesare devierilor de infrastructură care
există. A mai menționat că obiectivul principal al PUZ-ului este de a nu lăsa niciun teren fără un
acces direct și pentru a reglementa toate rețelele edilitare din zonă. Își exprimă speranța de a obține
finanțarea și de a se realiza documentația de elaborare a lucrărilor și execuția centurii propriu-zise.
Spune că aceasta este prima etapă a informării și consultării publice, etapa de inițiere, urmând a se
definitiva pe parcurs soluțiile, iar în etapa a doua să fie definitivate clar soluțiile.
D-nul Ghișe: Dumnealui împreună cu fratele și tatăl său dețin la Sânnicolaul Mic 1500 de
ovine, folosind aproximativ 100 ha, în proprietate și în arendă. Având în vedere că Centura va
traversa terenul și o va înjumătăți, solicită să se realizeze un canal subteran pentru traversarea
ovinelor dintr-o parte în cealaltă parte, de 3-5 metri. A doua nelămurire a dumnealui este cine îi va
despăgubi, având în vedere faptul că unele suprafețe aflate în proprietatea lor sunt la Agenția de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură declarate în sistem ecologic, cu angajament pe o durată de 7 ani, iar
dacă această centură acoperă o anumită suprafață din terenul aflat în proprietate personală, trebuie să
returneze banii primiți de la APIA.
D-nul arhitect Drăgan: Spune că vizavi de ultima întrebare, aceasta va fi analizată și îi va fi
dat un răspuns ulterior în scris, iar privitor la subtraversarea centurii, d-l arhitect Vârvescu poate da
mai multe lămuriri.
D-nul arhitect Vârvescu: Spune că noua centură proiectată va avea un regim de drum județean
și nu va avea un regim de autostradă, de aceea, conexiunile tuturor drumurilor de exploatare existente
și a terenurilor se fac direct, cu intersecții simple, cu limitări de viteză, între 70-90 km/oră, și că nu ar
trebui să fie un impediment la traversarea unui DJ. Îi răspunde că va fi studiată conformația
terenurilor, locul și zona unde solicită acest lucru și că îi fi comunicat în scris răspunsul.
D-nul Miron Lucian - Spune următoarele: canalul cu număr topografic HS 2782 va fi
traversat de drumul acesta în regim de DJ, de un pod.
D-nul arhitect Radu Drăgan – Îi spune domnului Ghișe că vizavi de întrebarea legată de
despăgubire, va fi informat în scris.
D-nul Nopcea Francisc – Dorește să știe un calendar al lucrărilor și în contextul problemelor
ridicate de cei care au vorbit înaintea dumnealui, ce măsuri s-au luat pentru problemele neprevăzute.
D-nul arhitect Radu Drăgan: Declară că deocamdată stadiul proiectului este doar în faza
Planului Urbanistic Zonal și nu de autorizație și execuție și că eventual ar putea domnul Vârvescu
previziona calendarul de execuție.
D-nul Nopcea: Întrebă când va putea fi dată în folosință centura.
D-l arhitect Vârvescu: Previzionează PUZ-ul a fi elaborat în 6-9 luni, conform legii, iar după
aprobarea în cele trei Consilii Locale: Arad, Vladimirescu și Fântânele, să poată fi eliberată
autorizația de construire, dar nu este licitată încă nici măcar documentația pentru autorizația centurii,
ci precizează că suntem strict la faza Plan Urbanism Zonal și că în 6 luni pot fi date mai multe detalii.
D-nul arhitect Radu Drăgan: Menționează că în toamnă probabil, pe ordinea de zi a CLM se
va regăsi Proiectul de Hotărâre, prin care sa se aprobe documentația de urbanism, spunând că după ce
se aproba în CLM, CJ va prelua conducerea proiectului, se vor realiza autorizația și execuția și se
poate ca în 2023-2024 să fie dată în folosință noua centură.
D-nul arhitect Radu Drăgan: Întărește faptul că un drum județean trebuie traversat asemenea
oricărui drum județean, și nu va fi împrejmuit, posibil să aibă rigole de scurgere și colectare a apelor
pluviale și că din loc în loc vor fi accese pentru parcelele care sunt limitrofe drumului, considerând ca

nu se vor putea folosi niște terenuri în acest caz, menționând încă odată că există și varianta de a
subtraversa drumul într-o anumită zonă, dacă se consideră necesar.
D-na arhitect Raida Abulil: Menționează că atunci când s-a început PUZ, s-a urmărit ca toate
parcelele să aibă acces la drumul județean, nu există parcele care să nu fie accesibile printr-un drum
de exploatare ori prin acces direct, deci să fie o legătură între sudul și nordul centurii.
D-nul arhitect Vârvescu: Clarifică faptul că s-a urmărit să existe acces direct auto, întrebândul pe domnul Ghișe la ce fel de teren se referă.
D-nul Ghișe: Menționează că este vorba de pășune și faptul că ar dori să existe indicatoare la
traversarea animalelor centurii nou construite.
D-nul arhitect Vârvescu: Consideră că o subtraversare ar fi mai dificil de realizat, punctând
faptul că această centură are regim de drum județean, nefiind considerată drum expres.
D-nul Nopcea: Ridică întrebarea dacă s-a luat în calcul extinderea centurii la două benzi pe
sens și dacă terenurile respective se despăgubesc acum, ori la o dată ulterioară.
D-nul arhitect Vârvescu: Răspunde că proiectul este gândit la o singură bandă pe sens, iar
dacă se va constata că este necesar ca drumul să fie mărit, se va realiza un proiect ulterior de
extindere și de mărire a capacității de dublare a benzilor.
D-nul arhitect Radu Drăgan: Completează că în cazul în care drumul își va schimba rangul,
consideră că se vor face supra traversări, în acel caz și că a fost luată în considerare solicitarea
domnului Ghişe, că va fi analizată, aceea de a face o subtraversare, ori de a face o traversare pe baza
indicatoarelor.
D-nul Vârvescu: Spune că fiind un drum județean, acesta va fi marcat cu indicatoare rutiere,
aprobate de către Poliția Rutieră.
D-nul Drăgan: Mulțumește tuturor pentru participare, menționând că dorește ca acest drum să
aducă tuturor cât mai multe beneficii și cât mai puține neplăceri."
Solicitările înregistrate în perioada de informare și consultare a populației aferentă etapei I,
conform Ordinului MDRT nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de
urbanism PUZ – Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centura Est Arad au
fost transmise în copie inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 04.04.2019 în vederea
comunicării unui răspuns în cel mai scurt timp, după cum urmează:
- cererea d-lui Ghișe Nicolae înregistrată cu nr. 24182/28.03.2019
- cererea S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L înregistrată cu nr. 25872/02.04.2019
- minuta dezbaterii publice organizată în data de 28.03.2019 nr. înregistrare 26180/03.04.2019
Minuta dezbaterii publice a fost transmisă și Serviciului Agricol, în vederea formulării unui
răspuns la solicitările d-lui Ghișe Nicolae.
Prin adresa nr. 24182/03.04.2019, Serviciul Agricol transmite următorul răspuns d-lui Ghișe
Nicolae:
“Menționăm că proiectul drumului județean Dj709C are trei supra traversări pe raza UAT
Arad, supra traversări care sunt prezentate în Anexele Nr. 1 și Nr. 2, în zona canalului cu număr
topografic Cn2819, calea ferată Arad-Timișoara intabulată în CF 340747 cu număr cadastral 340747
și respectiv canalul cu număr topografic Hs 2782. Aceste supra traversări vor fi amenajate conform
legislației în vigoare.
Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă Consiliului Județean Arad, pentru analiză”
Prin adresa înregistrată cu nr. 7858/16.04.2019, înregistrată la primăria Municipiului Arad vu
numărul 31377/18.04.2019, inițiatorul documentației Consiliul Județean Arad, formulează următorul
răspuns:
"1. Referitor la cererea d-lui Ghișe Nicolae:
Obiectul PUZ -ului - Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de
Centură Est Arad - , este de a continua și realiza, pe o porțiune de traseu nou, drumul existent DJ

709G, care va primi funcțiunea de Centura Est Arad. În nici un caz nu se propune a se realiza o
categorie de drum expres sau național, care ar avea nevoie de elemente de siguranță suplimentare
(garduri de protecție, parapeți, subtraversări/supratraversări auto și pietonale, etc). Traversarea
viitorului drum județean se va realiza la nivel, cu semnalizare rutieră aprobată de Poliția rutieră, la fel
ca la majoritatea drumurilor județene existente la nivelul Județului Arad.
Elementele geometrice în profil longitudinal sunt în conformitate cu STAS 863-85.Elemente
geometrice a traseelor, acestea rezultând din respectarea următoarelor condiții:
-declivitatea minima este 0,50% și a fost adoptată în vederea scurgerii apelor pluviale;
-asigurarea gabaritului de minimum 5 m deasupra coronamentului digului de apărare contra
inundațiilor, pentru a se asigura trecerea utilajelor de întreținere/reparații;
-asigurarea unui rambleu de circa 1,2 (incluzând și structura rutieră), în vederea asigurării
unui drenaj corespunzător al structurii rutiere la nivelul patului de fundare.
Profilul transversal tip pentru drumul de clasă tehnică III, în conformitate cu Ordinul nr.
1296/2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea
drumurilor, are adoptate următoarele elemente geometrice:
-partea carosabila 2x3,5m;
-acostamente 2x1m, din care benzi de încadrare 2x0,50m;
-platforma 9m;
-fâșie destinată amplasării parapetului 2x1m;
Lățimea totală a platformei inclusiv zona de lucru pentru parapete este de 11m.
2. Referitor la cererea S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Unul dintre obiectivele principale ale Planului Urbanistic Zonal - Modernizare DJ 709G,
inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad - , aflat în elaborare, se referă la
asigurarea accesului liber și direct la drumurile publice (de exploatare, agricole, locale, comunale,
județene sau naționale) a tuturor loturilor de teren adiacente viitoarei Centuri Est Arad (DJ 709G).
Imobilul, compus din teren, înscris C.F. 350488 Arad, nr. cad. 350488, în suprafață de
8.000mp, adiacent viitoarei Centuri Est Arad, pentru care s-a eliberat de către Primăria Municipiului
Arad, Autorizația de Construire nr. 1354 din 03 dec.2018, în baza Avizului C.N.A.I.R., are acces auto
direct din DN 69 Timișoara-Arad. Din acest motiv, nu considerăm că este necesar a se prevedea în
cadrul PUZ-ului aflat în elaborare a unui nou acces la al doilea drum public.
Dacă după finalizarea lucrărilor de execuție la Centura Est Arad, investitorul dorește în
continuare realizarea unui nou acces direct la viitorul drum județean DJ 709G, se vor putea demara
demersurile legale (obținere de C.U, A.C) în vederea aprobării și construirii acestuia.”
Răspunsurile au fost transmise d-lui Ghișe Nicolae și S.C. OMV PETROM MARKETING
S.R.L. la data de 25.04.2019 cu mențiunea că opiniile transmise de către contestatari vor fi aduse la
cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad, în scopul fundamentării deciziei de
aprobare/neaprobare a documentației.
Concluzii:
Soluția urbanistică care se va prezenta în etapa II de elaborare a propunerilor va ține cont de
propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare ale cetățenilor primite în etapa de
inițiere, de recomandarea CTATU din data de 26.02.2019.
La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ aferent
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 69566/11.09.2019 de către
inițiatorul și elaboratorul documentatei și completările depuse cu nr. 76270/03.10.2019 se solicită
demararea procedurii de informare și consultare a publicului pentru etapa 2, privind elaborarea
propunerilor documentației de urbanism;
Începând cu data de 18.10.2019, cetățenii au fost invitați să transmită observații şi propuneri
în scris la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul asupra documentației

expuse/disponibile pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad și la camera 49, Serviciul
Dezvoltare Imobile și Protejare Monumente în perioada 18.10.2019 - 01.11.2019
- s-a publicat pe pagina de internet www.primariaarad.ro, anunțul privind consultarea asupra
propunerilor preliminare și invitația de a participa la dezbaterea publică, documentația în format
electronic.
- la sediul Primăriei Municipiului Arad a fost afișat anunțul privind consultarea asupra
propunerilor preliminare și invitația de a participa la dezbaterea publică. La locul desfășurării
dezbaterii s-a afișat Planșa Reglementări Urbanistice;
- anunțul a fost afișat pe panouri rezistente la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 2
la Ord. 2701/2010, în trei locații, pe parcelele care au generat Planul Urbanistic Zonal, în data de
18.10.2019 și au fost menținute pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și
propunerilor;
- elaboratorul documentației a depus fotografii care demonstrează amplasarea panourilor în
locațiile stabilite;
- anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare și invitația de a participa la
dezbaterea publică a fost publicat în presa locală;
Publicul a fost invitat să transmită comentarii și observații privind propunerile PUZ în
perioada 18.10.2019-01.11.2019.
- au fost trimise 72 scrisori de notificare către proprietarii imobilelor situate pe raza UAT
Arad, conform listei cu proprietarii afectați de traseul obiectivului de investiție înaintată de către
elaboratorul documentației.
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost
consultată de către d-na Stefia D. la data de 28.10.2019, dl. Horvath Ștefan la data de 29.10.2019, dna Bonchiș Floare, dl.Dinu Aurel pentru d-na Popian Olga, d-na David Valentina la data de
30.10.2019 și dl. Bucurenciu Constantin la data de 31.10.2019.
2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile
documentației de urbanism.
Au fost trimise 72 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării
documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza
probleme legate de propunerea din plan.
3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări,
buletine informative sau alte materiale scrise
Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii imobilelor învecinate,
conform listei cu proprietari depusă la dosar.
4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost
consultată de către d-na Stefia D. la data de 28.10.2019, dl. Horvath Ștefan la data de 29.10.2019, dna Bonchiș Floare, dl.Dinu Aurel pentru d-na Popian Olga, d-na David Valentina la data de
30.10.2019 și dl. Bucurenciu Constantin la data de 31.10.2019.
B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare și consultare:
Prin adresa înregistrată cu nr. 82873/28.10.2019 dl. Karikas Ioan Petru ne transmite
următoarea solicitare:
"...să nu procedați la punerea pe ordinea de zi și aprobarea documentației – PUZ Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad – deoarece:

1. pe traseul propus există specii de plante erbacee pe cale de dispariție respectiv Ornithogalum
boucheanum, Echium italicum;
2. pe traseul propus există specii de animale protejate și pe cale de dispariție cum ar fi hoitarul, Dropia,
Rândunica;
3. nu s-au realizat studii privind habitatul natural al speciilor mai sus amintite..."

-
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4.
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Prin adresa înregistrată cu nr. 83981/31.10.2019 d-na Bonchiș Floare solicită să i se comunice
în cadrul ședinței publice din data de 04.11.2019 următoarele:
"- ce suprafață de teren doriți să intre în posesia dumneavoastră din terenul deținut de mine,
la ce preț veți expropria metrul pătrat de teren în zona sus menționată
pe când preconizați că veți începe exproprierile…"
Prin adresele înregistrate cu nr. 82654/25.10.2019, nr. 82778/28.10.2019 și nr.
84082/31.10.2019 dl. Luca Petru Adrian transmite următoarele contestații în calitate de proprietar al
unor terenuri învecinate traseului viitoarei șosele de Centura Est Arad, din zona de intersecție cu DN
69 Arad-Timișoara, care sunt incluse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Arad nr.214/2017. Prin urmare, terenurile proprietate dânsului sunt intravilane
și au nevoie să le fie asigurat accesul la drumurile publice.
"...Terenurile proprietatea mea (incluse în acest PUZ aprobat de HCLM Arad în 2017) sunt
traversate de coridorul de expropriere al proiectului de utilitate publică Centura Est Arad.
Analizând proiectul existent de Plan Urbanistic Zonal, am identificat o serie de neconcordanțe
între PUZ aprobat prin HCLM Arad nr. 214/2017 și proiectul PUZ al șoselei de centură, în sensul că
proiectul PUZ propus de Consiliul Județean Arad:
Nu ține cont/nu se corelează cu PUZ aprobat prin HCLM Arad în anul 2017 și
Nu reglementează accesele la toate terenurile intravilane din jur
Astfel din proiectul PUZ al Consiliului Județean Arad rezultă următoarele:
Viitoarea centură încalcă drumul colector de lângă girația existent pe DN 69 și practic se anulează
accesul la parcelele 29,30,31,33,38 și 39, care astfel rămân fără drum de acces. Pentru remedierea
situației, trebuie studiat și modificat/adaptat traseul drumului colector, prin corelare cu traseul șoselei
de centură, pentru a se asigura acces rezonabil la parcelele din jur;
Parcela 21 are acces doar din DN 69, însă NU este propusă și ieșirea din stație în centură conform
planșei avizate de CNAIR și de Primăria Arad la eliberarea Autorizației de Construire nr. 1354 din
03.12.2018
Parcela 22 nu are reglementat nici un acces de intrare/ieșire!
Parcela 27 identificată pe planșa anexă ca vechiul traseu al șoselei de centură, și de care s-a ținut
seama la aprobarea PUZ din anul 2017 pe terenurile mele (traseul a fost "rezervat" pentru viitoarea
centură), este lăsat acum fără nici o reglementare. Este evident că un teren cu o astfel de formă
(îngust, lung și cu traseu curbat) este imposibil de utilizat;
Parcelele 15, 16, 17 ar trebui unificate cu parcela 27 și apoi să se reparceleze sub alte
forme/suprafețe, să se reglementeze accesele acestora, pentru a putea fi utilizate în mod rezonabil;
În jurul girației propuse pe traseul șoselei de centură și în vecinătatea grației de pe DN 9 intenționez
dezvoltarea/amenajarea unor stații de distribuție carburanți (identificate pe planșa anexată sub
numerele 2, 3, 4, 5 și 6). Pentru aceste locații solicit să se reglementeze accese de intrare/ieșire
conform planului anexat.
Fără soluții de acces studiate, optimizate și reglementate corespunzător, terenurile mele pierd
drastic din valoare (întrucât le este afectat în mod esențial posibilitatea de acces și implicit
posibilitatea de folosință), ceea ce este inacceptabil..."
Sesizările au fost transmise inițiatorului și elaboratorului documentației la data de 05.11.2019
în vederea formulării unui răspuns.

Prin adresa cu numărul 25728/22.11.2019 a Consiliului Județean Arad, înregistrată cu nr.
90847/25.11.2019 inițiatorul și elaboratorul documentației transmite următorul răspuns:
“Cu referire la adresa nr. 24615/12.11.2019 de înaintare a adreselor cu nr. 82654, 84082,
82778, 82873, 83981/A5/05.11.2019 a Primăriei Municipiului Arad de înaintare a contestațiilor
făcută cu privire la investiția PUZ- ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea
Centura Est Arad" facem următoarele precizări:
1. Adresa nr. 83981/31.10.2019 făcută de dna Bonchis Florea
a. Suprafața de teren afectată va fi trecută în lista de proprietari afectați de culoarul Centurii
de Est, elaborată de Search Corporation SRL. Suprafața exactă se va calcula după aprobarea
documentației de urbanism faza PUZ și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru investiție.
b. Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform
art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport
de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor
publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va
actualiza după avizarea documentației faza PUZ.
c. Nu suntem în măsură să preconizăm data de începere a procedurii de expropriere. În
prezent se elaborează documentația de urbanism faza PUZ.
2. Adresa nr. 82873/28.10.2019 făcută de dl KARIKAS Ioan Petru
a. Pentru investiție la faza Studiului de Fezabilitate a fost obținută decizia etapei de încadrare
APM Arad nr. 12114/23.07.2018 investiția ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru
funcțiunea Centura Est Arad". În această fază au fost studiate ecosistemele terestre și acvatice din sit.
Nu au fost observații cu referire la existența unor specii de plante sau animale pe cale de dispariție.
b. Proiectul nu se suprapune și nu se află în vecinătatea unor arii naturale protejate. Distanțele
până la siturile naturale sunt:
i.RO039 Lunca Mureșului Inferior - sit IBA (Important Bird and Biodiversity Area - Arie
importantă pentru păsări și biodiversitate) situat la aproximativ 3,25 km nord-vest de limita
proiectului;
ii.ROSPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului - arie naturala protejata de interes național
situata la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului;
iii.RORMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului - sit RAMSAR (zonă umedă de importanță
internațională) situată la aproximativ 3,6 km nord-vest de limita proiectului;
iv.ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior și ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior - sit de
importanță comunitară și arie specială de protecție avifaunistică situate la aproximativ 3,6 km nordvest de limita proiectului
3. Adresele nr. 82654, 84082, 82778, 82873, 83981/A5/05.11.2019 făcute de dl LUCA Petru
Adrian
a. În documentația de urbanism PUZ aprobat prin HCL Arad 214/2017 accesul pe parcele din
DN69 se face prin girația propusă în nordul-vestul amplasamentului, la km 46+585. Prin Studiul de
Fezabilitate pentru investiția ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura
Est Arad" a fost propusă o girație la km 0+350 pe DJ709G, propunere preluată în documentației de
urbanism PUZ- ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad".
Prin girația propusă se va asigura accesul parcelelor din cadrul PUZ aprobat prin HCL Arad nr.
214/2017 la DN69, prin Centura de Est Arad - DJ709G, un beneficiu foarte mare pentru proprietarii
parcelelor în cauză, ce în varianta inițială nu beneficiau de acces la DN69 prin Centura de Est.
b. Toate parcelele intravilane au acces la o cale de comunicație. Parcele prevăzute prin PUZ
aprobat prin HCL Arad 214/2017 nu sunt dezmembrate. Reglementarea acestora nu se poate face prin
PUZ- ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad. Propunerea
culoarul Centurii de Est Arad a fost aprobat prin avizul Primăriei Arad nr. 45059/15.06.2018.

Propunerile din cadrul documentației de urbanism PUZ- ”Modernizare DJ709G, inclusiv pod
Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad" s-au făcut de către proiectantului documentației de
Studiu de Fezabilitate, SEARCH CORPORATION SRL și au fost aprobate de către Primăria
Municipiului Arad Direcția Tehnică prin avizul nr. 45059/15.06.2019.”
La data de 04.11.2019 a avut loc Dezbaterea publică cu privire la intenția de elaborare
P.U.Z.- Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad și a fost
întocmită Minuta dezbaterii publice cu nr. 86123/07.11.2019, după cum urmează:
"În conformitate cu Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și
de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, în data de 04.11.2019, ora 1500, la sediul
Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca
obiect, subiectul mai sus menționat. Dezbaterea publică a fost organizată la inițiativa Primăriei
Municipiului Arad.
La dezbaterea publică au participat:
Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad:
- D-nul Radu Drăgan – Arhitect Şef
- D-nul Florescu Laurenţiu – Serv Dezv Urbană, Protej Monum, Direcție Arhitect Șef
- D-na Dinulescu Sandra: - Sef Serviciu Dezv Urbană, Protej Monum, Direcție Arhitect Șef
- D-nul Dănilă Viorel - Direcția Tehnică – Investiții
- D-na Giura Angelica – Consilier- Serviciul Dezvoltare Urbana și Protejare Monumente
- D-na Hoblea Simona – Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
- D-na Szasz Mirela – Serviciul Construcții și Urbanism – Șef Serviciu
- D-na Giurgiu Lucia - Primăria Municipiului Arad – Șef Serviciu Investiții
- D-nul Mihai Mitrofan – Consilier – Biroul Relații Mass – Media
Reprezentanți ai altor instituții publice, cetățeni și alții:
- D-na Abulil Raida – Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L
- D-nul Vârvescu Florian – Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad
- D-nul Fugătă Valentin – Consiliul Județean Arad
- D-nul Sabău Viorel – Consiliul Județean Arad
- D-na Barna Bianca – Consiliul Județean Arad
- D-nul Bucurexiciu Constantin – Coandi CST
- D-nul Vârciu Lavinia – S.C. Imotrust S.A
- D-na Opreţ Adina – Cetățean
- D-nul Opreţ Gheorghe – Cetățean
- D-nul Norin Roşu – Cetățean
- D-nul Mihu Nicolae - Cetățean
- D-nul Borza Ioan – Cetățean
- D-nul Bonchiş Floare – Cetățean
- D-na Chifor Delia - Cetățean
- D-na David Valentina – Cetățean
- D-nul Gligor Teodor – Cetățean
- D-nul Sălăjan Codruţ – Agricultor
- D-nul Sălăjan Cosmin - Agricultor
- D-nul Fleştea Florin (Todea) – Proprietar
- D-nul Mihoc Beniamin – Proprietar
- D-nul Nicolici Gheorghe – Proprietar
- D-nul Ştefia Dan - Proprietar
- D-nul Maly Ioan - Proprietar
- D-nul Horvath Ştefan – Proprietar
- D-nul Prisăcariu Daniel – Proprietar

- D-nul Ştefănuţ Eugen – Proprietar
- D-nul Sălăjan Teodor – Cetățean
- D-na Pop Ana – Proprietar
- D-na Palcu Teodora – Proprietar
- D-nul Radu Voica Călugăru – Proprietar
- D-na Popină Olga - Proprietar
- D-nul Ienaga Ioan – Proprietar
Reprezentanți Mass –Media :
- D-na Medeleanu Raluca – Special Arad
Număr total participanți: 41
Activități:
Ora 1500 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea subiectului supus dezbaterii, a
reprezentanților PMA și înscrierea la cuvânt a participanților de către d-nul Arhit. Radu Drăgan–
moderatorul dezbaterii
Ora 1530– propuneri/recomandări de la cetățeni și sesiune de întrebări - răspunsuri
Ora 1600– încheierea dezbaterii publice
Dezbaterea publică a fost deschisă și moderată de către D-l Radu Drăgan – Arhitect Șef –
Primăria Municipiului Arad prin prezentarea subiectului supus dezbaterii și a participanților.
Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:
- D-nul Radu Drăgan – Arhitect Șef – Primăria Municipiului Arad
- D-nul Vârvescu Florian – Arhitect Șef - Consiliul Județean Arad
- D-na Raida Abulil - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L
- D-nul Daniel Prisăcariu – Proprietar
- D-nul Gligor Teodor - Proprietar
- D-na Barna Bianca – CJA
- D-na David Valentina – Cetățean
- D-nul Sălăjan Codruţ - Agricultor
- D-na Opreţ Adina – Cetățean
- D-nul Radu Voica Călugăru – Proprietar
- Anonimă (nu s-a prezentat)
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Deschide dezbaterea
prezentând titulatura proiectului în cauză și pe domnul Vârvescu Florian, arhitectul - Șef al
Consiliului Județean Arad, cât și pe doamna Raida Abulil, Proiectant Blank Arhitecture S.R.L.,
prezentând totodată direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiul Arad prezente în sală, cât și
invitații Consiliului Județean, participanților dezbaterii.
D-na Abulil Raida – Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L: Se prezintă și totodată prezintă
proiectul ca desfăşurându-se pe teritoriul a trei unități teritoriale: UAT Vladimirescu, UAT Fântânele
și UAT Arad, specificând faptul că beneficiarul acestei investiții este județul Arad. Mai explică faptul
că beneficiarul a solicitat prin tema program, studierea și reglementarea culoarului Centurii de Est
Arad, în vederea modernizării investiției DJ 709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de Centură
Est Arad.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: În continuare acesta îi dă
cuvântul domnului arhitect Șef CJ Vârvescu Florian, pentru alte considerente legate de proiect.
D-nul Arhitect Șef CJ Vârvescu Florian: Consiliul Județean și-a asumat încercarea de a găsi
fondurile necesare realizării acestei investiții menționând că celelalte două dezbateri publice s-au
desfășurat deja la Vladimirescu și la Fântânele. Continuă prin: „Consiliul Județean a comandat și a
elaborat un Studiu de Fezabilitate în 2018, care s-a și aprobat, împreună cu toți indicatorii tehnico –
economici, urmând ca datorită legislației, să se elaboreze un Proiect Urbanistic Zonal. Legislația a
fost schimbată acum 3 sau 4 ani, în care datorită necesității, centura a fost prinsă și în planul
amenajării teritoriului județean, ca și DJ, de mulți ani. Traseul exact nu a fost definitivat, și din acest

motiv a fost nevoie a se elabora și acest Proiect Urbanistic Zonal. Proiectul va întregi rețeaua de
transport rutier la nivel regional, interconectând traficul rutier, cu nivelul regional, național și
european. În primul rând deci, va lega cele două drumuri naționale cât și cele două maluri ale
Mureșului, pe viitor fiind o investiție foarte importantă.” A mai precizat ca din păcate, finanțarea
investiției nu este un factor cert în totalitate încă, sperând să se găsească o investiție pentru a elabora
și proiectul tehnic, deci a demara lucrările de construcție a centurii. Ulterior acestei faze intermediare,
urmând a se actualiza studiul de fezabilitate, cu propunerile și modificările actuale ale Planului
Urbanistic Zonal, dacă sunt modificări, mărturisind că s-au identificat deja anumite soluții care
trebuie completate Studiului de Fezabilitate, urmând ca atunci când se găsește linia de finanțare să se
demareze exproprierile, apoi proiectul tehnic, și în final execuția centurii.
D-nul Arhitect Șef Radu Drăgan: Procedează în continuare la înscrierile la cuvânt:
D-nul Daniel Prisăcariu: Acesta reprezintă proprietarii PUZ-ului aprobat, inclusiv pe domnul
Luca, domnul Luca fiind majoritar - proprietar. Domnul Prisăcariu se adresează domnului Arhitect Șef, spunându-i că Centura prevăzută pe PUZ-ul aprobat avea un alt traseu. Acesta modificându-se,
domniile lor au rămas cu niște parcele care nu mai au nicio valoare. Domnul Prisăcariu împreună cu
domnul Luca au realizat o cerere către Consiliul Județean, urmând ca aceasta să ceară firmei care
elaborează Planul Urbanistic Zonal respectiv, să țină cont și să reglementeze situația domniilor lor,
inclusiv prin a avea acces la parcelele rămase.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: La solicitarea aceasta, d-nul
Prisăcariu a primit o planșă modificată pentru zona pe care dumnealui o reprezintă.
D-nul Gligor Teodor: Întreabă dacă îi poate cineva indica traseul exact de trecere a Centurii,
nefiind lămurit de la un anumit punct “Stația Electrică” în ce direcție se construiește. De asemenea,
ca și despăgubire, este interesat de prețul acesteia. D-na Raida Abulil - Arhitect, Blank Arhitecture
S.R.L: Aceasta menționează că în planurile de încadrare se poate observa traseul propus al Centurii și
că traseul a fost stabilit la faza de Studiu de Fezabilitate, și au fost luate în calcul toate rețelele care
traversează zona Centurii de Est, inclusiv magistrala de gaz ce se construiește.
D-na Barna Bianca – CJA : Răspunde nelămuririi domnului Gligor Teodor, spunându-i
dumnealui că atunci când în temă este o despăgubire, se vorbește deci despre o lege, care legiferează
modul în care banii vor fi acordați proprietarilor. Specifică faptul că această lege nu prevede o
negociere cu proprietarii în cauză, și că prețul este stabilit astfel, conform Legii: „Valoarea
despăgubirii este cea avută în vedere de Camera Notarilor Publici, atunci când s-ar face o tranzacție
minimă”. Prin urmare, acesta este reperul la care dumnealui este îndemnat să se orienteze, în
momentul în care va avea loc materializarea efectivă a exproprierii. Aceasta este doar faza de intenție
de expropriere, ultima evaluare avută a fost în Octombrie 2008, deci este irelevant în acest moment,
cât timp nu există sursa de finanțare a da o valoare, în Euro ori în Lei/mp. În consecință, când se va
identifica sursa de finanțare, atunci va avea loc și reevaluarea, raportată la valoarea terenurilor,
reflectată de grila notarilor publici, urmând ca în acel moment, domnul Teodor să știe cât va primi pe
metru pătrat. Legea spune că valoarea se stabilește la momentul exproprierii, deci este prematur a se
discuta de o valoare pe metru pătrat. Singurul reper care nu s-a modificat și nu se va modifica
probabil până la realizarea exproprierii efective, este reperul, deci suma prevăzută în grila notarilor
publici, care se actualizează aproape în fiecare an, în funcție de prețul pieței.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan accentuează că pentru cei care
nu sunt mulțumiți de răspunsul în plen, sunt îndemnați să trimită o adresă pentru a primi răspunsul în
scris.
D-na David Valentina: Nu este lămurită cât va pierde din terenul dumneaei, având în vedere
că locuința prezentă este construită în baza legii 50 din 1992, aceasta fiind coproprietar cu fratele
dumneaei, însă nu a reușit să facă nici partajul. Mărturisește că nu poate obține autorizație pentru a-și
construi o locuință în teren intravilan.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Răspunsul este dat de legea în
vigoare. Momentan proiectul prezent este la faza de Plan Urbanistic Zonal. Acesta trebuia făcut și de
către dumneaei, pentru trecerea terenului din extravilan – agricol, în intravilan, ca să aibă

permisiunea de a construi o casă de locuit. Pe terenul agricol nu se poate construi decât o anexă la
exploatarea agricolă, cu autorizație de construire, pe perioadă determinată, în campaniile agricole.
Domnul Arhitect- Șef o informează că acea clădire unde locuiește acum este ilegal construită.
Trebuie analizat unde este terenul cu casa dumneaei și unde este traseul noii centuri, menționând că
legislația stipulează că interesul statului și interesul comunității primează față de proprietățile private
și că răspunsul îi va fi dat și în scris.
D-nul Gligor Teodor: Domnul Teodor opinează că „Sânnicolaul” a fost făcut cu 1 metru mai
sus, pentru ca așa a fost măsurat “din GPS”.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan: Răspunde că la baza proiectului
executat, a fost făcută ridicarea topografică, de către persoane autorizate și vizate de Oficiul pentru
Cadastru și Publicitate Imobiliară și că nu își permite să conteste aceste persoane autorizate pentru
astfel de proiecte, iar chiar dacă doamna Abulil Raida a fost fizic în teren, nu crede realist a parcurge
în acest mod tot parcursul traseului proiectului în cauză. În final, îi răspunde domnului Gligor că
solicitările dumnealui au fost înregistrate, si că îi vor fi date răspunsurile scrise astfel încât să fie
opozabile.
Anonimă (nu s-a prezentat): Dumneaei are un teren de 12 arii și o fâșie de 54 de metri lățime
și peste 500 de metri lungime, terenul fiind despărțit astfel de viitoarea Centură, întrebând ce poate
face cu el. Doamna spune că terenul și-a pierdut astfel valoarea, și că dacă încearcă să îl vândă, s-ar
putea să nu aibă deloc cumpărători.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan îi răspunde dumneaei că
stabilirea traseului s-a făcut astfel încât acesta să fie cel mai scurt și să nu se ocolească proprietățile,
dar că se va studia posibilitatea translatării eventuale, existând și un Studiu de Fezabilitate întocmit,
prin Planul Urbanistic Zonal ajungându-se la rectificarea traseului, urmând ca Studiul de Fezabilitate
să fie refăcut.
D-nul Arhitect Șef CJ Florian Vârvescu explică mai departe că Studiul de Fezabilitate
întocmit a avut două opțiuni de traseu și că s-a ales varianta care rezolvă cel mai bine în teren atât din
punct de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere al traseului; astfel în zona respectivă, sunt
foarte multe rețele de Transgaz, Transelectrica, magistrale foarte mari, pe de-o parte iar pe de altă
parte, această investiție presupune realizarea unui pasaj nou peste calea ferată, dar că pasajul acesta
nu se poate realiza oriunde, trebuind să existe niște unghiuri de abordare, iar cel mai important poate
este podul nou peste Mureș, care la fel, nu poate fi construit oriunde. Spre exemplu, la Unitatea
Administrativ Teritorială Vladimirescu sunt patru sute de proprietari afectați, nu se putea discuta în
prealabil cu fiecare beneficiar și cu fiecare proprietar al terenului, fiind o investiție de interes public,
tocmai de aceea se optează pentru expropriere pentru obiectiv de utilitate publică, în care interesul
public primează în fața interesului privat. Domnul Vârvescu este conștient că sunt nemulțumiri, iar
banii de exproprieri care vor fi dați la momentul respectiv, vor fi actualizați cu inflația, la nivelul
perioadei în care se vor aloca, însă nu există negocieri directe cu fiecare proprietar, în general, când
vine vorba de negocieri, la asemenea obiective de investiție. Acesta este convins că vor fi persoane
mulțumite cât și persoane nemulțumite, însă dumnealui consideră că toți cei implicați încearcă să
mulțumească pe cât mai mulți cu putință. De asemenea, domnul arhitect-Șef CJ Vârvescu
accentuează faptul că premisele sunt foarte mari, implicațiile sunt foarte multe și că nu se pot folosi
numai drumurile de exploatare existente, spre exemplu, doar cele de la capăt de parcelă. Încheie
conștientizând publicul că terenurilor de centură adiacente viitoare, în următorii zece-douăzeci de ani
le vor crește valoarea, că va fi un plus de valoare.
D-nul Sălăjan Codruţ întreabă cum pot fi accesate cu utilajele agricole terenurile agricole,
care nu au un alt acces și sunt intersectate de viitoarea centură. De asemenea, ridică problematica
următoare: ”Acolo unde au existat drumuri, cum se va face traversarea peste viitoarea centură?”
D-na Raida Abulil - Arhitect, Blank Arhitecture S.R.L, afirmă că există, conform planului cu
întreaga centură, drumuri de exploatare care se intersectează cu drumul județean propus. Primul
drum, unde este și girația, este drumul de exploatare 2841, apoi este un drum de exploatare fără
număr, un alt drum de exploatare 2743. Ca și adăugare, față de aceste intersecții, parcelele sunt

accesibile pe drumurile de exploatare din jur. Așadar, în momentul în care s-a întocmit Studiul de
Fezabilitate, s-a avut în vedere ca parcelele să aibă un acces la un drum de exploatare care să aibă
acces la drumul județean. Deci, chiar dacă unele parcele aparent nu au acces, ele au un acces pe un
drum perimetral.
D-na Opreţ Adina: Dumneaei este de acord cu proiectul în cauză, însă dorește să își exprime
punctul de vedere.
Cu referire la un proiect din trecut, prezentat de unul dintre antevorbitorii dumneaei, care are
în vedere porțiunea de drum de după sensul giratoriu, care urcă pe A1 în direcția Nădlac, deține un
teren acolo, în porțiunea de drum în formă de “S”. Terenul pe care îl deține dumneaei are drept de
superficie mărturisind că deține acest drept de superficie datorită accesării unui proiect european în
urmă cu un an, de aceea dorește ca drumul de centură propus să rămână la varianta propusă și
prezentată publicului în cadrul dezbaterii.
D-nul Radu Voica Călugăru: Dorește să fie informat în amănunt cu date tehnice, la ce cameră
și care este persoana de legătură referitor la parcela 1052, care are trecere pe una dintre laturi 15
metri, pe cealaltă latură 20 de metri, ce se întâmplă cu fiecare parcelă în parte.
D-nul Arhitect-Șef Primăria Municipiului Arad Radu Drăgan clarifică faptul că în cadrul
Primăriei Arad, la intrare în holul principal se află proiectul afișat, iar în legătură cu parcelele si cum
sunt ele împărțite, Serviciul Agricol poate identifica parcelele din extravilan, tot ceea ce înseamnă
arabil, pășune, ş.a. Biroul Agricol regăsindu-se la camera 7, toți cei de acolo știind identificarea
terenurilor agricole aferente Municipiului Arad și că doamna Gherman este Șeful Serviciului Agricol,
doamna Drăgan Rodica și domnul Laurențiu Miron de asemenea pot ajuta.
Încheie dezbaterea, cu asigurarea ca vor fi transmise și răspunsuri în scris, mulțumește pentru
participare, înțelegere cât și pentru corectitudinea cu care cei care au dorit și-au exprimat punctul de
vedere."
La data de 12.11.2019 a fost transmisă minuta dezbaterii publice inițiatorului și elaboratorului
documentației în vederea comunicării unui răspuns în cel mai scurt timp la cele solicitate.
Prin adresa cu numărul 93271/03.12.2019 inițiatorul și elaboratorul documentației transmite
următorul răspuns:
“Cu referire la adresa nr. 76270/A5/12.11.2019, de înaintare a copiei minutei nr.
86123/07.11.2019 a dezbaterii publice organizată în data de 04.11.2019 făcută cu privire la investiția
PUZ-”Modernizare DJ709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea Centura Est Arad", menționăm
faptul că toate observațiile, întrebările și neclaritățile lansate de participanții la dezbatere au primit
răspuns în plen.
Vă reiterăm răspunsurile la toate observațiile făcute de participanți:
Dl Daniel Prisăcariu, reprezentantul dl Luca, proprietar
- Traseul drumului județean DJ709G a fost stabilit prin studiul de fezabilitate realizat pentru
investiție. În momentul în care s-a elaborat PUZ-ul aprobat prin HCL Arad nr. 214/2017 traseul nu
era stabilit, astfel s-a prevăzut o zonă cu interdicție asupra parcelelor adiacente traseului ipotetic.
Toate parcelele beneficiarului au acces la un drum.
- În cadrul dezbaterii i s-a prezentat dl Prisăcariu o nouă planșă cu zona din traseu ce
afectează proprietatea dl Luca, nu a prezentat obiecții la propuneri.
Dl Gligor Teodor:
- Traseul Centurii de Est se poate consulta pe planșele expuse în cadrul Primăriei Arad și pe
site-ul
primăriei
la
adresa
http://www.primariaarad.ro/html/ron/temp/birouautorizatii/19/etII_18oct2019_CenturaEst_CJA.pdf
- Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform
art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport

de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor
publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va
actualiza după avizarea documentației faza PUZ.
- Proiectul a fost realizat pe suport topografic întocmit de persoane autorizate la OCPI,
documentația cadastrală pentru faza SF a obținut viza OCPI pentru planul de situație.
Dna David Valentina:
- Suprafața de teren afectată va fi trecută în lista de proprietari afectați de culoarul Centurii de
Est, elaborată de Search Corporation SRL. Suprafața exactă se va calcula după aprobarea
documentației de urbanism faza PUZ și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru investiție.
- Construcția la care face referire dna David nu apare în extrasul de carte funciară.
Anonimă:
- Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform
art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport
de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor
publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va
actualiza după avizarea documentației faza PUZ.
- Traseul Centurii de Est este realizat după studierea traseelor rețelelor de energie electrică și
magistralelor de gaz din zonă, și eficientizarea costurilor pentru investiție.
Dl Sălăjan Codruț:
- Terenurile afectate de traseul Centurii de Est au fost studiate pentru a li se asigura accesul.
- Utilajele agricole vor putea utiliza drumurile de exploatare existente, traversarea Centurii de
Est se va face prin intersecțiile amenajate.
Dl Radu Voica Călugăriu:
-Datele de contact ale Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Arad
http://www.primariaarad.ro/pers.php?action=bir&did=1&cid=15”
Răspunsul a fost transmis participanților la dezbatere prin adresele nr din data de.
93271/03.12.2019 și 09.12.2019.
Procesul de informare și consultare a populației s-a desfășurat în conformitate cu etapele și
procedurile prevăzute de Ordinul MDRT 2701/2010.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea
publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin
HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în
scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.
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