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1. Consideră că se aduce o încălcare a intimității 

sale 

2. Ca îngreunează utilitățile publice în acea zona: 

canalizare, apa pluvială, electricitate şi calea de 

acces care se va construi 

3. Nu se cunoaște câte societăți comerciale şi cât 

personal vor deservi spațiul destinat societăților 

comerciale din incinta blocului. 

4. Strada Poiana este o stradă îngustă iar calea de 

acces a autoturismelor este de maxim 4 m lățime, 

locurile de parcare sunt proiectate la 1,5 locuri de 

parcare per apartament. 

Consideră că locurile de parcare sunt insuficiente 

5. Referitor la demisol, domnul Horga spune că 

este un etaj mascat, demisol înalt, construcția este 

de 18 m, ar reieși 3 m per etaj, cât este normal 

înălțimea unui etaj, tip bloc. 

6. Se aduce o atingere valorii imobilelor 

colocatarilor de pe acea stradă, în momentul în 

care un bloc se construiește într-o zonă exclusiv 

de case, aproape de proprietatea vecinilor. 

7. Proprietăților din zonă le va scădea valoarea şi 

nu creează plus valoare, o astfel de investiție. 

8. În momentul ploilor torențiale, există probleme 

cu refularea canalizării şi a apei pluviale, astfel, 

nu consideră că este oportun construcția acestui 

bloc, în acea zonă. 

1. Acest motiv nu poate fi invocat atâta timp cât măsurile legale 

de retragere, umbrire, POT, 

regim de înălțime, respectă legislația în vigoare, astfel că este 

greu de manifestat opoziție față de 

această investiție. 

2. Utilitățile sunt publice, nu private, deci avem dreptul de a le 

folosi conform legii. 

Redimensionarea lor sau orice alt aspect se va stabili de către 

deținătorul acestor utilități. 

3. În aceasta incintă este prevăzut un spațiu comercial la parter şi 

birouri la etaj. Este preconizat un număr de maxim 10 persoane 

pentru zona de birouri si 5 pentru cea comerciala. La aceasta faza 

este doar estimativ, doar la nivel de planificare. 

4. Numărul de locuri de parcare respecta HGR 525/1996. 

Accesul este propus din strada Poiana, datorită intersecției 

existente, viteza de circulație pe calea Radnei fiind mult mai 

mare era periculos de făcut accesul din calea Radnei. Soluția a 

fost însușită de proiectanții de drumuri, Politia Rutieră şi 

Primăria Municipiului Arad – comisia eliberare Autorizații acces 

la drum public. 

5. Demisolul este o cerință de temă, perfect normală şi utilă 

pentru rezolvarea locurilor de parcare. În plus terenul este 

accidentat, cu diferență de nivel mare între strada Radnei şi 

spatele lotului, astfel că realizarea lui este ‚impusa’ şi din rațiuni 

constructive, structurale. 

6. Zona nu este exclusiv rezidențiala, suntem pe o arteră 

comercială importantă a municipiului, chiar şi PUG-ul vechi al 

orașului de aprox. 20 ani prevede obligativitatea unor construcții 

mai înalte şi funcțiuni mixte. 

7. NU se aduce o atingere a valorii imobiliare, dimpotrivă, 

existența acestei construcții va fi un reper pentru zonă şi va ridica 
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din punct de vedere al imaginii urbane, arhitecturale, valoarea 

zonei. 

8. Proasta folosință a acestora de către locuitorii din -zona, 

menționându-se refulări ale canalizării pe timp ploios, este o 

practică incorecta, daca nu chiar ilegală! 

2. 02 08 2022 

Cigherean 

Aurel, 

(Opinii 

exprimate 

în cadrul 

dezbaterii 

publice din 

02 08 2022) 
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1. Pe Calea Radnei există două benzi de circulație 

şi o pista de biciclete, însă nu există niciun loc de 

parcare, iar pe strada Poiana, proaspăt asfaltată, 

s-au săpat șanțuri de 1 m, de asemenea nu există 

niciun loc de parcare. 

2. Consideră că ar fi necesare treizeci de locuri de 

parcare, însă sunt prevăzute doar douăzeci de 

locuri. 

3. Nu i se pare logic ca un bloc cu șase etaje, în 

fapt, sa fie construit într-o zonă de case, unde nu 

există blocuri. 

4. Dorește să obțină un răspuns de la Compania 

de Apă Arad, dacă sporirea numărului de locatari 

cu 45 - 50% va îngreuna sistemul de apă-canal. 

Când plouă, refulează canalizarea. 

5. Cei pe care îi reprezintă domnul Cigherean 

Aurel nu doresc construirea unui bloc cu 6 etaje, 

ci un bloc cu 1-2 etaje maxim. 

6. Vecinul de pe Calea Radnei nr 139, prima 

proprietate de lângă imobil, s-a opus acestui 

proiect, menționează domnul Cigherean. 

7. Dacă pe o stradă sunt doar case, întreabă dacă 

este oportun să se construiască blocuri cu nivel 

de P+5, consideră că ar trebui reglementat la 

nivel de municipiu interzicerea acestor practici. 

8. Discutând vizavi de trend-urile din Occident, 

de țările civilizate, în Germania, Austria, 

Ungaria, nu există blocuri pe colțul străzii, dacă 

pe partea cealaltă a străzii sunt blocuri. 

1.Conform prevederilor legale, gararea si parcarea NU se face pe 

domeniul public ci in interiorul parcelei, fapt realizat in 

documentația de față. 

2. Numărul de locuri de parcare este conform RGU 525/1996. 

3. Regimul de înălțime respectă legislația în vigoare. Față de 

construcția vecină avem 2 nivele în plus, cel subteran nu intră în 

calculul CUT. În zonă CHIAR EXISTĂ blocuri, zona fiind 

mixtă, cu regim de înălțime mult mai mare decât al nostru. 

4. Dacă vecinii de pe strada Poiana nu ar avea racordată 

canalizarea pluviala interioară la cea menajeră publică, pe timp 

ploios NU ar refula canalizarea menajera. Este o practica ilegala 

ceea ce se întâmplă acolo. 

5. Considerăm ca se face abuz de drept din partea vecinilor prin 

aceste considerații. 

6. Vecinul de la nr.139 este peste drum de noi, deci vecin 

indirect. 

7. Construcția noastră este pe calea Radnei. Mai mult, Politica 

Urbana a României 2020-2035, încurajează o densitate mai mare 

de locuitori pe km pătrat, un regim mai mare de înălțime pentru 

zonele urbane de interes major şi căi importante de circulație. 

8. Din punct de vedere urbanistic, colțul este un reper important 

şi de regula evidențiat prin obiective mai deosebite. Ca arhitect, 

am conturat împreună cu beneficiarii o clădire frumos integrata şi 

vizibilă din toate 4 punctele, cu fațade studiate şi concepute la fel 

de bine pe toate laturile. În orașele occidentale, dezvoltarea este 

pe verticală nu pe orizontală şi datorita valorilor mari ale 

prețurilor terenurilor dar şi a strategiilor de planificare urbană, 

care nici măcar nu dau loc la păreri şi discuții din partea 

vecinilor. 
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Referitor la proiectul de hotărâre privind 

stabilirea tarifelor aferente zonei de agrement 

Ștrandul Neptun Arad –la inițiativa primarului, 

consider ca noile tarife reglementate de prezentul 

proiect de lege sunt in discordanta fata de 

procentajul inflației actual din România, precum 

si in raport cu valorile veniturilor medii ale 

populației. 

Personal, reprezint o categorie de salariați care 

sunt remunerați peste medie, însă, chiar si in  

acest context favorabil financiar sunt de părere ca 

o creștere a tarifelor de peste 50% nu este 

benefica pentru traficul targetat al Ștrandului 

Neptun. 

Este adevărat ca acest ștrand este finanțat din 

fonduri ale bugetului local, însă, in calitate de 

expert accesare fonduri europene va transmit 

faptul ca se vor deschide axe de finanțare 

aferente PNRR care vor permite modernizarea si 

dotarea ștrandului. 

Totodată, va rog sa țineți cont de faptul ca in 

contextul actual, Ștrandul Neptun este un loc 

accesibil pentru majoritatea cetățenilor, în raport 

cu veniturile medii la acest moment 

Astfel, concluzionez ca o creștere procentuala a 

tarifelor este rațională si necesara totodată, însă 

procentajul de cca 60% fata de tariful actual este 

nejustificat si va dăuna vădit traficului înregistrat 

in viitor. 

Salutam inițiativa dvs., Domnule Primar, însă 

dorim sa țineți cont totodată si de părerea 

cetățenilor care merg cu drag si investesc prin 

asta in continuitatea unei oaze de liniște si 

bucurie pentru copilașii noștri. 

Cu speranța ca doleanțele si speranțele ne vor fi 

ascultate, va transmitem in numele cetățenilor 

Aradului prezenta opinie 

1. S.C. RECONS S.A. Arad administrează Ștrandul Neptun din 

anul 2014, în baza H.C.L.M. Arad nr. 146/2014 cu modificările și 

completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Arad nr. 511/2019. 

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini - Anexa 1.1. la 

Hotărârea nr. 511/30.09.2019 a Consiliului Local al Municipiului 

Arad, finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare 

ale serviciului delegat se asigură din bugetele de venituri și 

cheltuieli ale operatorului. 

2. Tarifele practicate în prezent la Ștrandul Neptun sunt cele 

aprobate prin Hotărârea nr. 349/29.09.2017 a Consiliului Local al 

Municipiului Arad, dată la care au fost estimate tarife până în 

anul 2019, dar rămânând valabile și în prezent conform art. 21 

din Anexa 1.2. la Hotărârea nr. 511/30.09.2019. 

3. Rata inflației în anul 2017 a fost de 3,3%, iar rata anuală a 

inflației în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 

15,0%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. 

4. Creșterea Indicelui Prețurilor de consum în iulie 2022 raportat 

la iulie 2021 conform datelor Institutului Național de Statistică: 

 

Perioada 

curentă 

Perioada 

de 

referință 

TOTAL 

IPC%: 

IPC 

Mărfuri 

alimentare 

% 

IPC 

Mărfuri 

nealiment

are % 

IPC 

Servicii% 

2022 - 

iulie 

2021- 

iulie 
114,96 116,05 116,59 108,33 

  

5.Creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată la suma de 3.000 lei lunar pentru domeniul construcțiilor, 

conform O.U.G. nr. 43 din 12 iunie 2019pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor. Activitatea principală a SC 

„RECONS” SA Arad este: 4120 Lucrări de construcții a 

clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 

6.Creșterea cheltuielilor totale de administrare a Ștrandului 

Neptun pentru perioada 2020, 2021, 30 iunie 2022: 

Perioada Cheltuieli totale  

31.12.2020 2.142.143 

31.12.2021 2.395.328 

30.06.2022  1.122.418 

7. Actuala situație economică globală care a condus la 

creșterea prețurilor de furnizare a utilităților, fapt care a 

generat o creștere a prețurilor la materialele utilizate în 

activitățile de administrare transmise în concesiune. 
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În legătură cu PH nr.46 – Modificare a HCLM 

586 – Activități Comerciale (Nr. 26/12.08.2022), 

consider că modificarea Art. 18, (4)"Muzica se 

poate difuza doar la o intensitate de natură a nu 

tulbura liniștea locuitorilor." Trebuie reformulate 

într-o manieră care să nu implice interpretări 

subiective. Intensitatea trebuie exprimată valoric, 

în anumite condiții de măsurare  (există standard 

în vigoare pentru aceasta). În forma pe care o 

propuneți (practice şi în forma actuală), dacă un 

locuitor face o sesizare telefonică Poliției Locale 

reclamând că liniștea îi este tulburată de muzică 

la o intensitate prea mare difuzată de un 

comerciant, consider că sunt îndeplinite condițiile 

pentru sancționarea comerciantului. Eventual este 

nevoie de doi locuitori care reclamă – dacă 

"liniștea locuitorilor" implică mai mult decât un 

locuitor. La fel de ușoară este însă contestarea în 

instanță a sancțiunii, pentru că se bazează numai 

pe aprecieri, subiective. Aparate de măsură 

(sonometre digitale) certificate metrologic se 

găsesc pornind de la câteva sute de lei, nu ar fi un 

efort considerabil achiziția câtorva aparate şi 

rezervarea câtorva ore din timpul polițiștilor 

locali pentru instruirea acestora în utilizarea 

aparatelor de măsură. În acest fel nu s-ar mai 

lucra "după ureche", existând un element obiectiv 

la baza deciziilor de sancționare. De studiat: 

STAS 10009–88 – Acustica în construcții. 

Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului 

de zgomot. ISO 9613-1‒1993 ‒ Acustică. 

Atenuarea sunetului în timpul propagării în spații 

libere. Partea 1: Calcularea absorbției sunetului în 

atmosferă. ISO 9613-1‒1993 ‒ Acustică. 

Atenuarea sunetului în timpul propagării în spații 

libere. Partea 2: Metode generale de calcul. 

C125-2013 – Normativ privind acustica în 

construcții şi zone urbane.  Legea 121/ 2019 

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambient.  Ordinul nr. 119/ 2014 al Ministrului 

Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viață al 

populației.    

Propunem completarea alin.(4) al art.18 din proiectul de hotărâre 

nr. 46 privind modificarea HCLM nr. 586/2021 privind 

regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al 

piețelor în municipiul Arad cu modificările și completările 

ulterioare după cum urmează: 

(4) Muzica se poate difuza doar la o intensitate de natură a nu 

tulbura liniștea locuitorilor, cu respectarea nivelurilor maxim 

admise în art.16 al Ordinul nr. 119/ 2014 al Ministrului Sănătății 

pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, cu modificările şi completările 

ulterioare.   
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Îmi exprim opoziția față de prevederile privind 

orarul de funcționare a teraselor şi activitățile 

permise la terase, propuse prin proiectul CLM 

Arad nr.426/12.08.2022 pentru modificarea 

Hotărârii nr.586/17.12.2021 a CLM Arad, privind 

Regulamentul de desfășurare a activităților 

comerciale și al piețelor în municipiul Arad.  

Imobilul în care locuiesc este situat pe unul dintre 

colțurile intersecției Bd-ul Revoluției cu str. 1 

Decembrie 1918, iar intrarea în imobil este 

posibilă numai de pe str. 1 Decembrie 1918. 

La această adresă (Arad, Bd-ul Revoluției nr.81) 

există un ansamblu rezidențial compus din 8 

apartamente construite pe 3 etaje, care au fiecare, 

ferestrele orientate spre str. 1 Decembrie 1918, 

unde se află terasele.  

Prevederile introduse în proiect, în scopul 

modificării HCLM Arad nr. 586/17.12.2021, au 

ca efect acutizarea situației noastre, a celor ce 

locuim în imediata apropiere a teraselor 

amenajate pe str. 1 Decembrie 1918, din punct de 

vedere al poluării fonice, care devenise dificilă 

încă din anul 2020, înainte, deci, de adoptarea 

acestei Hotărâri (586/2021). 

Cu toate că prin art. 17 a HCLM Arad nr. 

192/08.06.2019 s-a dispus că “Difuzarea muzicii 

pe terase este interzisă”, această interdicție a fost 

încălcată repetat în 2020 şi 2021, fiind difuzată 

muzică la intensitate mare, nepotrivită mediului 

ambiental specific unei terase, cu instalații de 

sonorizare şi amplificare la vedere, care ne-au 

produs un disconfort şi ne-au împiedicat să ne 

bucurăm de o viață liniștită în locuințele noastre, 

nici ziua şi nici noaptea, să ne putem odihni după 

o zi şi o săptămână de muncă, asemenea altor 

persoane ce locuiesc în zone liniștite, ca urmare 

eficiența şi randamentul în activitățile noastre 

zilnice sunt perturbate, iar sănătatea ne este pusă 

în pericol. 

Am fost nevoiți să solicităm deseori intervenția 

Direcției Generale Poliția Locală Arad şi unității 

de jandarmi pentru a interveni şi a opri muzica ce 

se auzea şi în locuințele noastre, cu ferestrele 

închise, astfel, din  anul 2020 şi până în prezent, 

Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

235/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea 

unor străzi din municipiul Arad, în zone pietonale s-a reglementat 

activitatea teraselor care desfășoară activități în zonele pietonale. 

Faptul că străzile se află în zona centrală, la mică distanță de 

parcurile din zona centrală, motiv pentru care cetățenii aleg să se 

relaxeze în această zonă, administrația locală trebuie să identifice 

zone de atracție în care cetățenii să se relaxeze, motiv pentru care 

una dintre străzile alese a fi pietonala este şi strada 1 Decembrie.   

Deoarece reglementările Consiliului Local al Municipiului Arad 

trebuie să țină cont atât de doleanțele cetățenilor cât şi de cele ale 

comercianților, dar şi de crearea unor strategii de dezvoltare a 

orașului, prin modificările aduse HCLM nr.  586/2021 s-a creat 

un cadru de dezvoltare a Municipiului Arad, totuși considerăm 

îndreptățită solicitarea dumneavoastră, deoarece cetățenii 

rezidenți ai zonei centrale au dreptul la liniște, motiv pentru care 

propunem completarea alin. (4) al art. 18, din Proiectul de 

Hotărâre nr 46, privind modificarea Hotărârii nr 586/2021 

privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale şi 

al piețelor în municipiul Arad, cu modificările şi completările 

ulterioare, după cum urmează: 

“(4) Muzica se poate difuza doar la o intensitate de natură a nu 

tulbura liniștea locuitorilor, cu respectarea nivelurilor maxime 

admise din articolul 16 al Ordinului nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viată al populației cu modificările şi completările ulterioare.” 
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cu toate limitele prevăzute de art. 18 al HCLM 

Arad nr. 586/17.12.2021, cu privire la difuzarea 

muzicii la terase, s-a făcut dovada că încălcarea 

repetată a normelor prevăzute a fost o regulă şi că 

nu este posibilă respectarea acestora, iar 

adoptarea modificărilor propuse prin Proiectul nr. 

426/12.08.2022 este o greșeală şi conduce la 

încălcarea drepturilor noastre, prin măsurile de 

modificare urmând ca viața noastră în propriile 

locuințe să devină insuportabilă.  

În ceea ce priveşte “numeroasele discuții avute 

(de Primarul Municipiului Arad) cu 

reprezentanții HORECA şi cu alți comercianți 

din Municipiul Arad”, evocate în Raportul de 

specialitate nr. 61069/04.08.2022, constat că, deși 

există multe locuințe pe str. 1 Decembrie 1918, 

nu este menționată nicio discuție cu 

administratorii sau proprietarii apartamentelor 

din condominiile aflate pe Bd-ul Revoluției nr. 

81 (cu intrare din str. 1 Decembrie 1918) sau de 

la nr.2-4 de pe str. 1 Decembrie 1918 sau de la 

orice număr.  

Nu înțeleg de ce noi nu am fost consultați, 

întrucât locuim în această zonă, locuințele noastre 

existau înaintea perioadei de extindere a teraselor 

(2019), din spațiile interioare în care acestea 

funcționau inițial, pe trotuar şi ulterior şi pe o 

porțiune din partea carosabilă.  

Nu în ultimul rând, imobilul în care subsemnatul 

locuiesc se regăsește într-o fotografie mare, 

înrămată şi amplasată la parterul Primăriei 

Municipiului Arad, în Palatul Cenad, prin urmare 

nimeni nu poate pretinde că nu are cunoștință de 

existența noastră.  

Nicio persoană care a elaborat rapoarte de 

specialitate sau orice documente specifice, 

destinate implementării unui anumit regim al str. 

1 Decembrie 1918 nu a studiat în mod 

corespunzător starea de fapt şi nu s-a deplasat pe 

teren pentru a constata că această stradă este mai 

îngustă, iar sunetele de orice fel sunt amplificate 

de ecou.  

Inițiatorul fundamentării acestui Proiect era 

obligat să studieze şi să cunoască faptul că au fost 



numeroase reclamații ca urmare a încălcării 

normelor de protecție sanitară şi de mediu, astfel 

că menționarea în proiect a O.M.S. nr. 119/2014 

sau a obligației desfășurării activității sau cu 

privire la desfășurarea unei activități comerciale 

care se încadrează în normele de conviețuire 

socială, ordine şi liniște publică, conform Legii 

nr. 61/1991, este formală.  

Este necesar să precizez că în mod zadarnic am 

solicitat proprietarilor de terase să difuzeze 

muzica cu o intensitate foarte redusă, în mod 

zadarnic am explicat că terasa nu este scena unui 

concert susținut pe stadion, în mod zadarnic am 

explicat că strada are zidurile clădirilor mai 

apropiate unul de cel aflat vizavi şi se produce o 

amplificare nedorită, nu am găsit înțelegere şi am 

ajuns în mod nefericit (şi nedorit) la situații 

conflictuale. 

Vă fac cunoscut că noi, cei care locuim la această 

adresă, ne opunem aprobării Proiectului CLM 

Arad nr.426/12.08.2022 pentru modificarea 

Hotărârii nr. 586/17.12.2021 a CLM Arad. 

Nu suntem de acord ca pe str. 1 Decembrie 1918 

să funcționeze terasele după orele 22, de luni, 

până joi şi duminica, şi după orele 23, vineri şi 

sâmbătă, de asemenea, nu suntem de acord să se 

organizeze evenimente de tip concert şi 

reprezentații live, prezentări de modă, teatru, 

astfel cum sunt acestea precizate la art.7 alin.(6) 

din Proiect, aceste modificări fiind aduse numai 

în interesul comercianților cu terase din zonă şi în 

detrimentul nostru, al celor ce locuim în zona 

teraselor. Totodată consider că este necesar să ni 

se ceară şi nouă acordul pentru programul de 

funcționare al teraselor, întrucât suntem direct 

afectați. 

Nu în ultimul rând, este necesar ca în 

Regulamentul de desfășurare a activităților 

comerciale şi al piețelor în Municipiul Arad, 

indiferent de varianta aprobată, să fie precizat 

expres că muzica la terase să fie difuzată la 

intensitate foarte redusă, de regim ambiental, iar 

nu regim de reprezentație sau de discotecă.  



Arăt că în anul 2016 s-au efectuat lucrări de 

lărgire a trotuarului aflat pe partea numerelor cu 

soț, în anul 2019 şi în cei următori a avut loc o 

extindere a teraselor, concomitent cu declararea 

străzii ca zonă pietonală. Prin urmare, noi nu mai 

avem dreptul nici de a ne parca autovehiculele pe 

stradă, lângă imobilul în care locuim. Urmează şi 

o expropriere a noastră sau trebuie să plecăm din 

zonă siliți de condiții de viață tot mai restrictive?  
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