PRIMA.RIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA COMUNICARE
Nr. 42049/ 24.05.2022

RAPORT DE TRANSPARENTA. DECIZIONALA.
cu privire la propunerile/recomandarile formulate asupra
Proiectului de hotiirare privind aprobarea unor masuri pentru reglementarea Serviciului de administrare a spafiilor de joaci, spafiilor de agrement, terenurilor de
sport -t1i a mobilierului urban din domeniul public al Municipiului Arad - initiativa primarului
S-a organizat dezbatere publica online la Primaria Municipiului Arad, in data de 23 05 2022 ora 12:00, neavind insii doritori inscri�i pe lista de participare.
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de:
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Propuneri/recomandari/
intrebari

Punct de vedere
Serviciu specialitate
PMA/Observatii
Locul de joacli amenajat
in locatia respectiva s-a
realizat
in
cadrul
obiectivului de investitii
al Municipiului Arad:
Regenerare Urbani! din
zona blocurilor din
cartierele Alfa, Faleza
Mure�,
Confectii,
Micalaca, Vlaicu �i
Centro, inclusiv Zona
Protejatli din Municipiul
Arad, pentru recreerea �i
petrecerea timpului liber
a copiilor din zonA, loc de
realizat
j oaca
pe
domeniul public al
Municipiului Arad.
Lucrarile au fost realizate
in baza unui Proiect
aprobat
�i
Tehnic
autorizat:
Datele despre Proiectul
Tehnic sunt:

Proiectant General : S.C.
ADURO IMPEX S.R.L.;
Proiectant de specialitate:
SPECIALIST
S.C.
CONSULTING S.R.L.;
Nr.
proiect
022 IIF_ADPRAR Rege
n.Urbana.
Autorizatia de construire
nr. 926 din 04 09 2018
Primllria
de
emisl1
Municipiului Arad
Directia Arhitect �ef.
Conform P.U.G. Arad nu
este interzisll construirea
de locuri de joaca.
Nefiind
necesara
elaborarea unui P.U.Z.,
nu se aplica prevederile
Ordinului nr 2701/2010
aprobarea
pentru
Metodologiei
de
infonnare �i consultare a
publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a
de
teritoriului
�i
urbanism.
HCLM Arad nr 378/2014
privind aprobarea S.F. "
Regenerare urbanA a
spatiilor
din
zona
blocurilor din cartierele
Alfa, Faleza Mure�.
Confectii,
Miclllaca,
Vlaicu �i Centru, inclusiv
Zona
ProtejatA
din
Municipiul Arad" se
poate consulta online pe
pagina web a Primdriei
Municipiului Arad, la
adresa
hru>s: /l�111jmariaarad
,roldm arad/portal.nsf/A I
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cu modificarile $i completarile
ulterioare.

Mergand mai departe, va
comunicam punctul de vedere
cu privire la cele �apte
recomandari transmise de
dumneavoastra, dupa cum
urmeaza:
la
privire
1.
Cu
recomandarea
dumneavoastra privind
'1n locul surselor de
poluare sa se
amenajeze spatlu verde (mult
mai sanatos decat ceea ce
exista)
extlnderea
sau
parcarilor auto", va aducem la
cuno$tinta faptul ca spatiile de
joaca pentru copii ofera beneficii
sociale, fizice �i de dezvoltare,
fiind esentiale pentru orice
comunitate, motiv pentru care,
prin infiintarea $i exploatarea
spatiilor de joaca, se urmare$te
$i se promoveaza dezvoltarea
cognitiva, emotionala a copiilor
din municipiul Arad.
Tn acest sens, cu privire la
dumneavoastra
mentiunile
privind extinderea parcarilor
auto, va comunicam faptul ca
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suplimentarea parcarilor la sol in
cartierul in care domiciliati
cunoscut
sub
(cartierul
denumirea "Alfa") a fost
prin
proiectul
realizata
"Regenerare urbana a spatiilor
dintre blocuri din cartierele
Alfa, Faleza Mure�, Con/ectil,
Micalaca, Via/cu �; Centru,
inclusiv zona protejata a
Mun/clp/ului
Arad",
fiind
finalizata astfel Parcarea "Fast
Park 1" situata pe Strada
in
imediata
Luceafarului,
apropiere.
Tot astfel, in Strategia
lntegrata de Dezvoltare Urbana
a Munlclpiului Arad pentru
perloada 2014-2030 (SIDU} editia revlzulta, aprobata prin
Hotararea Consiliului Local al
Munlclpiului Arad nr. 258 din 28
iulie 2017, s-a constatat faptul ca
zonele de locuinte colective,
pentru
dotari
"planificate
comunitare, sunt in prezent
utilizate cu precadere pentru
parcare, fiind pastrate suprafete
mici pentru locuri de ioaca
pentru copii". in acest sens, prin
proiectul de investitii anterior
Primaria
mentionat,
Municipiului Arad a avut in
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vedere amenajarea rezervelor
de teren de mici dimensiuni, prin
valorlflcarea �i transformarea
acestora in dotari de lnteres
comunitar, respectiv lac de
joaca pentru copii, spatii de
intalnire $i practicare de diverse
sporturi. in fapt, proiectul in
discutie a urmarit imbunatatirea
infrastructurii sociale in cartierul
Alfa.
Totodata, mentionam ca
prin exploatarea spatiilor de
joaca amplasate la nivelul
Municipiului Arad se urmaresc
urmatoarele:
a).
promovarea mi$dirii ca
element de preventie a
bolilor in general $i a
aparatului
bolilor
cardiovascular, SNC $i
in
musculo-scheletal
special;
b). promovarea importantei
timpului de joaca $i a
mi$carii pentru sanatatea
copiilor;
c).
con$tientizarea populatiei
privind regimul de viata
sanatos, activ;
d). promovarea importantei
mi$carii in ingrijirea
sanatatii;
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e).

promovarea
jocurilor
interactive care
includ mi�carea
Potrivit Strategiei privlnd
transjormarea in oraJ verde a
Municlpiulul Arad, aprobata
prin Hotararea Consiliului Local
al Municipiului Arad nr. 15 din
26
ianuarie
2017,
prin
investitiile privind "Regenerarea
urbana in municipiul Arad" se
regenerarea
urmare�te
cartierelor periferice �i a celor
din
zona
centrala
prin
redefinirea �i modernlzarea
lucririlor de urbanlzare primara
secundari,
respectiv
fi
eliminarea disfunqionalitatilor
existente in zona blocurilor cu
privire la drculatia pietonala,
circulatia
auto,
asigurarea
locurilor de parcare fi a zonelor
veni, aslgurarea spatlllor de
recreere/joaca pentru copll.
in fapt, spatiile de joaca
pentru copii au un rol
in
semnlficatlv
promovarea sanatatlf
populatlel urbane �i raspund
nevollor umane de recreere fl
petrecere a tlmpului llber.
Nu contestam faptul ca
spatiile veni �i extinderea
B

pardirilor auto au, in aceea�i
masura, o importanta deosebita
pentru locuitorii din mediul
urban, insa este necesara $i
aslgurarea unor spatii publlce
specifice $1 adecvate pentru
segmentul populatiei de varste
mici.
2.
Referitor la recomandarea
dumneavoastra privind
"Uflle de acces sa fie
incuiate dupa
program: ora 20 respectiv 22
vara", va aducem la cuno�tinta
faptul ca, prin prevederile art. 4
alin. (Z) din Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Arad nr. 16
din 31 ianuarie 2008, cu
modificarile �i completarile
ulterioare, se stipuleaza faptul
di "Programul de functionare a
spatiilor de joacii este:
- in perioada D1.D3 -15.D9, intre
orele 08 - 22.00;
- in perioada 16.09-01.03, intre
orele 08 -20.00".
Tot astfel, prin Anexa nr. Z
la Proiectul de hotarare supus
atentiei - Regulamentul nr.
28.527/Z2/07.04.2022
al
Serviciului de administrare a
spafillor de joaca, spafiilor de
agrement, terenurilor de sport
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1i a moblllerului urban din
domeniul public al Munlclpiului
Arod, la art. 5. Accesibilitate
alin. (2) este reluata prevederea
amintita anterior, fiind prevazut
faptul ca "Spatiile de joaca,

spatiile de agrement �; terenurile
de sport sunt accesibile
publicului
(utilizatorilor/beneficiarilor)
numai potrivit urmcitorului
de
functionare,
program
respectiv numai in intervalul oror
O/i$Ot lo introrea in incinto
ocestora:
a). in perioado 1 mortie - 15
septembrie, zilnic, intre
orele B"" - 2200:
b). in periooda 16 septembrie
- 1 mortie, zilnic, intre
orele goo - 2D°°".

Mentionam faptul ca
aceste intervale orare se
circumscriu prevederilor art.
2 pct. 24)-27} si pct. 33) din
Legea nr. 61/1991 pentru
sa11c(ionarea faptelor de
inciilcare a unor norme de
convie(uire socialii, a ordi11ii
fi liniftii pub/ice, republicatii,
fi
modijiciirile
c11
ulterioare,
completiirile
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'"Co11stit11ie
respectiv:
sliw:irsirea
contrave11{ie
oriciireia dintre urmiitoarele
fmll£, dacii nu sunt comise in
astfel de condi(ii 111ca1,
potrivit legii penale, sii .fie
considerate i11ji·ac(iimi: [ ... ]
24) provocarea ori participarea
efectiva la scandal. in locuri sou
localuri pub/ice;
25} tulburarea, faro drept. a
prin
locuitorilor
linistii
producereo de zqomote cu orice
aparat sau obied ori prin
striqote sou larma;
26} tulburorea linistli locotorilor
,ntre orele 22,00-8.00 si 13.0014,00 de cotre orice persoona
prin producerea de zqomote,
larma sou prin folosireo oricarui
aporot, obiect ori instrument
muzicol la intensitate more in
in
sediile
sou
Jocolurile
m
persoonelor
juridice,
Jocufntele persoonelor fizice sou
in oricare alt Joe din imobile cu
destinotia de locuinte ori situat
in imedioto vecinatate o
acestora:
27} orqonizorea de petreceri cu
caracter privot si utilizarea de
QQOratura
la
muzicolo
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intensitate de naturii a tu/bura
linistea /acuitorilor. in corturi,
alte amenajiiri sou in spatiu
neacoperit, situate in perimetrul
apropiat imobilelor cu destinatia
de locuinte sau cu caraeter
social, in mediul urban: [... ]
33) neluarea de catre parinti
sau de ciitre persoonele corora Ii
s-a incredintat spre cre$tere �;
educare un minor in vdrstii de
panii la 16 ani sou care au in
ingrijire un alienat ori debil
mintal a miisurilor necesare
pentru a-I impiedica de la fapte
de vaqabondai. cer$etorie sou
prastitutie;

...

[ ]".

_

_____ _______,____________________________________

.__ ___.,

_._

in fapt, cu privire la
solicitarea
dumneavoastra privind
securizarea u�ilor de acces
la
spatiile de joaca, va aducem in
vedere faptul ca, in prezent,
Municipiul Arad nu dispune de
resursele necesare cu prlvire la
asigurarea activitatii de paza a
spatiilor de joaca, respectiv a
de
propuse
activitatii
dumneavoastra.
mod
in
curent,
spatiile/locurile publice, fie

____

__......;.....,;_
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acestea parcuri, gradini, spatii de
joaca etc. administrate de
Municipiul Arad, nu sunt
incuiate, acestea functionand
dupa un anumit program/orar,
stipulat
in
regulamentele
aferente, cum este cazul
Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 16 din 31
ianuarie 2008, cu modificarile $i
ulterioare,
completarile
respectiv Anexa nr. 2 la Proiectul
de hotarare supus atentiei nr.
Regu/amentul
al
28.527/Z2/07.04.2022
Serviciului de admlnistrare a
spaflllor de joaca, spatiilor de
agrement, terenurllor de sport
�; a mobilierului urban din
domeniul public al Munlclpiului
Arad. Tot astfel, eventualele
fapte contraventionale savar$ite
in cadrul acestor spatii publice
sunt reglementate $i sanctionate
de legislatia in vigoare, astfel
cum am aratat mai sus, motiv
pentru care apreciem ca
securizarea cu lacat a spatiilor de
joadi nu ar impiedica in mod
patrunderea
absolut
persoanelor care, prin modul de
manifestare, pot aduce atingere
ordinii publice $i/sau bunurilor
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apartinand domeniului public, in
speta echipamentele/instalatiile
�i dotarile specifice din
perimetrul spatiilor de joaca.
in orice caz, din analiza
proiectului de hotarare rezulta
ca spatiile de joaca din
administrarea Municipiului Arad
insumeaza un numar total de 78
de amplasamente distrlbulte in
toate cartierele municipiului.

Astfel, activitatea propusa de
dumneavoastra ar implica
costuri suplimentare cu resursa
umana (personal angajat),
vehicule de transport aferente,
plata unui salariu aferent care sa
reflecte orele de prestare a
activitatii avand in vedere ca
activitatea de incuiere a u�ilor de
acces se presupune a se realiza
incepand cu orele 22 etc.
Mai mult, invederam
faptul ca, din cauza pandemiei
SARS-CoV-2 �i a efectelor
generate de aceasta la nivel
socioeconomic, asemenea altar
entitati, �i Bugetul General de
Venituri �i Cheltuieli al
Municipiului Arad pentru anul
2022 este afectat �i limitat in
sau
investitiilor
privinta
prevazute
activitatilor
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suplimentar, cum sunt cele
privind activitatea propusa de
dumneavoastra. in acest sens, va
comunicam faptul ca, luand in
actualele
considerare
angajamente bugetare, nu
putem da curs solicitarii
dumneavoastra.
Pentru a veni in sprijinul
solicitarii dumneavoastra, va
aducem la cuno;;tinta faptul di,
in situatia in care observati
comiterea unor contraventii de
natura celor descrise mai sus, va
rugam sa va adresati Directiei
Generale Politia Locala Arad in
timp util, respectiv in momentul
observarii
comiterii
contraventiei, la numarul 0257939 - Dispecerat, pus la
dispozitie non-stop $i in mod
gratuit cetatenilor. in aceea$i
masura,
faptele
contraventionale
pot
fl
constatate $i de alte organe de
publica,
respectiv
ordine
lnspectoratul de Politie al
Judetului Arad - Politia
Municipiului Arad precum $i
lnspectoratul de Jandarmi
Judetean Arad, astfel cum vom
arata in cele ce urmeaza.

1S

Politia Municipiului Arad precum
�i lnspectoratul de Jandarmi
Judetean Arad au atributii in
vederea mentinerii ordinii �i
publice.
Astfel,
lini�tii
compartimentul de specialitate
din cadrul Primariei Municipiului
Arad solicita in mod frecvent
sprijinul acestor institutii pentru
includerea spatiilor de joaca de
pe raza municipiului Arad in
itinerariile de patrulare in
vederea combaterii faptelor
antisociale mai sus mentionate,
precum �i a identificarii
persoanelor care comit astfel de
fapte.
Precizam faptul di
sprijinul in vederea desfa�urarii
actiunilor pentru prevenirea �i
combaterea delicventei juvenile,
a infractionalitatii stradale, a
conduitei antisociale �i a actelor
de vandalism care se manifesta
in spatiile de joaca de pe raza
municipiului Arad a fost solicitat
in scopul evitarii aparitiei de
situatii conflictuale de natura sa
tulbure ordinea �i lini�tea
publica din zona acestor spatii
publice.
Astfel,
mentionam
faptul ca Municipiul Arad a
17

$i
informarea
asigurat
corespondenta cu institutiile
vizate respectiv a fost solicitata
asigurarea prezentei active a
personalului abilitat din cadrul
institutiilor anterior mentionate,
pentru mentinerea unui climat
optim de ordine $i siguranta, cat
pentru
protejarea
$i
$i
investitiilor
conservarea
(echipamente/instalatii pentru
spatiile de joaca pentru copii,
mobilier urban etc.) finantate $i
Primaria
amenajate
de
Municipiului Arad in incinta
spatiilor de joaca din municipiu.
in acela$i timp, apreciem
ca intensificarea activitatilor
specifice, potrivit competentelor
specifice, dupa lasarea serii,
noaptea, in mod special, in zona
spatiilor de joaca din municipiu,
de identificare $i, daca este
cazul, de sanctionare, a
persoanelor care, prin modul de
manifestare, pot aduce atingere
ordinii publice, ordinii de drept,
integritatii
persoanelor
$i
bunurilor apartinand domeniului
public {band, echipamente
specifice locurilor de joadi,
CO$Uri de gunoi, ronduri de flori,
spatii verzi etc.) contribuie la
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prevenirea actelor antisociale,
tulburarii ordinii �i lini�tii
descurajarea
publice,
�i
combaterea comiterii de fapte
antisociale.
privire
la
5. Cu
precizarea
dumneavoastra
privind "Din cauza ca
terenul de fotbal �i
fltness-ul in aer Uber sunt
folosite de persoane adulte
venite din alte zone, lichidele
corporale sunt eliminate pe
unde pot in zoni (peretele
blocurllor
inconjuratoare",
mentionam faptul ca, in
conformitate cu prevederile art.
5 alin. (5) Ht. I) din Hotararea
Consiliului Local al Municipiului
Arad nr.16 din 31 ianuarie 2008,
cu modificarile �i completarile
ulterioare, "in incinta spatiilor de
joacii sunt interzise urmiitoarele:
[...] 1.-murdiirirea cu fluide
a
imprejmuirii,
corporale
din
incfnta,
terenului
elementelor de mobilier urban.

...

[ ]".

De
asemenea,
in
conformitate cu prevederile
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art. 2 pct. 1) din Legea nr.
61/1991,
republicata,
cu
modificarile �i completarile
"Co11stituie
ulterioare,
siiwir�irea
co11trave11(ie
oriciireia dintre urmiitoarele
Japte, dacii nu sunt comise in
astfel de co11dif ii incdt,
potrivit legii penale, sli fie
considerate i11fi·acf iuni:
1} savarsirea in public de fapte,
acte sou qesturi obscene,
proferarea de injurii, expresii
sau
jignitoore
vu/gore,
amenintari cu acte de violenta
impotriva persoanefor sou
bunurilor acestoro, de noturii sa
tufbure ordinea si linistea publica
sou so provoace indiqnarea
cetatenilor ori sa lezeze
demnitatea sf onoareo acestora;
[... ]".
Tn acest sens, va
recomandam
sa
semnalati in timp util
organelor de ordine
publica
comiterea de asemenea acte
sau fapte in public.
Totodata,
potrivit
prevederilor art. 1 alin. (2) din

,___-.1.._____..______..,__________________________________.._____
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la
Referitc
mentiu,1ea
dumne, voastra
privind 'De multe ori
era a$3 1glomeratie
mare ca unele p, irsoane jucau
fotbal, concurs cu trotinete
print1·e
ma�lnlle
electrtce
parcate, producar1d pagube", ne
mentinem obsen.ratiile noastre
privind solicitana sprijinului
organelor de or·dine publica,
astfel cum s-a pre, izat la .egJ.
6.

privire
7. Cu
la mentiur1ea
dumne,1voastra
privind 'Locuitorii din
apartan1entele
inconjuratoare, r 1ai ales vara
(de multe ori la o1ra 2 noaptea)
sunt obligaJi :;a Stea CU
inc:hise",
ne
ferestrele
mentinem obsel"\ratiile noastre
privind solicitan,a sprijinului
organelor de or·dine publica,
astfel cum s-a pre, izat la�.
8. in ceec1 ce prive�te

precizar·ea
dumnec1voastra
privind "Consultarea
publlca

I
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privind amplasarea acestui
teren nu a fost efectuata, am
solicitat sa imi fie prezentat
Procesul verbal in acest sens
(conform Legii nr. 544/2001),
dar am primlt raspuns evaziv",
mentionam ca in cursul anului
2021 a fost purtata o
corespondenta cu Serviciul
lnvestitii din cadrul Directiei
Tehnice a Primariei Municipiului
Arad, respectiv adresa nr. ad.
prin
Sl.329/15.07.2021
intermediul
careia
s-au
comunicat informatii cu privire
la amenajarea spatiului de
joaca amplasat in cartierul Alfa.
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Nume �i Prenume

Nr.

Directia de specialitate

1

Dircctia Edilitara

Director executiv

Florea Liliana

Director executiv

Macra Claudia

crt

2

I

Direcfia Comunicare

3

I

Directia Comunicare inntocmit

I

Functia

Consilier

I
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Mitrofan Mihai
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Semniitura

