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Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 11 01 2023, Primăria Municipiului Arad, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate 

prin intermediul unei platforme on-line, în regim self-service, pe domeniul public al Municipiului 

Arad – iniţiativa primarului 

Paragraful descriptiv – Proiectul de hotărâre propune reglementarea condiţiilor de utilizare a trotinetelor 

electrice închiriate prin intermediul unei platforme on-line, în regim self-service, pe domeniul public al 

Municipiului Arad, prevăzând reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate pe domeniul public 

şi drumurile publice, stabilind obligaţiile operatorilor flotelor de trotinete electrice şi obligaţiile 

utilizatorilor de trotinete electrice închiriate de la operatorii de flote de trotinete electrice,  cât şi 

procedura de aprobare a amplasării trotinetelor electrice de către operatori pe domeniul public şi regimul 

de sancţiuni aplicabile.  

Documentatia aferentă proiectului de act normativ, include: proiectul de hotărâre al CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, referatul de aprobare al PRIMARULUI şi raportul de 

specialitate al DIRECȚIEI CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SERVICIUL 

DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE, DIN CADRUL DIRECŢIEI 

GENERALE ARHITECT ŞEF. 

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, la 

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala--proiecte-de-

hotarari-00002226?OpenDocument, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, 

marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00. 

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu 

Publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii 

de transparenta decizională se pot depune până la data de 25 01 2023 prin formularul online disponibil 

pe pagina de internet a institutiei, la link-ul:  

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala-

0002cd62?OpenDocument ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: 

dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul 

Revoluţiei, nr. 75.  

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind  Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin 

intermediul unei platforme on-line, în regim self-service, pe domeniul public al Municipiului Arad 

– iniţiativa primarului”.  
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Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

instituţiei, la link-ul: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/registrul-pentru-

consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-cu-privire-la-proiectele-hotararilor-autoritatii-

deliberative-si-dispozitiilor-autoritatii-executive-numai-in-cazul-celor-cu-caracter-normativ-

00002232?OpenDocument 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesati există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul 

de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau 

de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25 01 2023. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:  

Persoane de contact:  

Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704  

E-mail: cmacra@primariaarad.ro 

Consilier Compartimentul Relaţii Mass-Media - Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278 

E-mail: mihai.mitrofan@primariaarad.ro 

     

                 p. PRIMAR 

                 Călin Bibarţ 

               ADMINISTRATOR PUBLIC 
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1 ex . Dos. Transparenţă decizională 2023 

1 ex. Serviciul Administraţie Publică Locală  2023        Cod – PMA – L6 –23      

1 ex Comp. Relaţii Mass-Media PMA 
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