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Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 19 01 2023, Primăria Municipiului Arad, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

(P.U.Z.) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Ansamblu rezidențial - locuințe 

individuale - cuplate și/sau înșiruite cu amenajările aferente", Municipiul Arad, str. Nicolae Iorga, 

nr. 45-47, pe parcelele identificate prin extrasul C.F. nr. 344758 și 344759 – Arad – iniţiativa 

primarului 

 

Paragraful descriptiv – Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea Planul Urbanistic Zonal și 

Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Ansamblu rezidențial - locuințe 

individuale- cuplate și/sau înșiruite cu amenajările aferente”, Județul Arad, Municipiul Arad, str. Nicolae 

Iorga, nr. 45-47, pe parcelele identificate prin extrasul C.F. nr. 344758 și 344759- Arad, având ca 

beneficiar: SC CLAIRE IMMOBILIARE SRL reprezentat prin MARTINE OBERLE, elaborator: 

proiectant general S.C. TARA PLAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. ANDREEA-

ELENA A. TUȚU, pr.nr. 242/2022. Parcelele identificate prin extrasul C.F. nr. 344758 și 344759 – 

Arad, constituie proprietatea privată a societății SC CLAIRE IMMOBILIARE SRL reprezentat prin 

MARTINE OBERLE și măsoară o suprafață totală de 10.383 mp. 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ, include: hotărârea CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI ARAD, referatul de aprobare al PRIMARULUI, raportul de specialitate al 

DIRECŢIEI GENERALE ARHITECT ŞEF, avizul DIRECŢIEI GENERALE ARHITECT ŞEF şi 

raportul informării şi consultării publicului al SERVICIULUI 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 normative 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 transparenţă decizională se pot depune până la data de 29 01 2023 prin formularul online disponibil 

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

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

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

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

Revoluţiei, nr. 75.  
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Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulament Local de 

Urbanism (R.L.U.) aferent: „Ansamblu rezidențial - locuințe individuale - cuplate și/sau înșiruite 

cu amenajările aferente", Municipiul Arad, str. Nicolae Iorga, nr. 45-47, pe parcelele identificate 

prin extrasul C.F. nr. 344758 și 344759 – Arad – iniţiativa primarului”. 

 

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 interesaţi 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 29 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 

     Bogdan Boca 
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