
ROMÂNIA                                                  Proiect                                                  AVIZAT: 

JUDEŢUL ARAD                                                                                                  SECRETAR 

MUNICIPIUL ARAD                                                                        Cons. jr. Stepanescu Lilioara 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.  672/16.12.2019 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din__________________ 

privind aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de 

protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad 

- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri 

din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - 

 

 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de 

aprobare nr. 88187/A5/14.11.2019, 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 88189/A5/14.11.2019 al Arhitectului Șef al 

Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal,  

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

Luând în considerare prevederile din: 

- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile 

în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, 

contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor 

istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Codul Civil și de Procedură Civilă; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 110/2014 privind aprobarea Studiului 

privind asigurarea coerenței imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 201/2014 privind aprobarea documentației 

de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONE MONUMENTE 

PROTEJATE ARAD; 



- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 391/2016 privind aprobarea Studiului 

tehnic de fundamentare a condițiilor impuse pentru elaborarea documentațiilor tehnice privind 

reabilitarea clădirilor din zona construită protejată a municipiului Arad; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, 

cultural sau arhitectural 

 

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) şi art. 196  alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone 

de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - 

Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din 

municipiul Arad, cuprins în Anexă la prezenta Hotărâre. Anexele nr. 01-11 fac parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2. Anexa nr. 01 din prezenta Hotărâre, se poate actualiza în condițiile legii. 

 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică, 

Direcția Dezvoltare Întreținere, Direcția Venituri, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei 

Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ARAD 

PRIMAR 

Nr. 88187 din 14.11.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de 

protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad  

- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri  

din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - 

 

 

 

Având în vedere: 

- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile 

în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, 

contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor 

istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Codul Civil și de Procedură Civilă; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 110/2014 privind aprobarea Studiului 

privind asigurarea coerenței imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 201/2014 privind aprobarea documentației 

de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONE MONUMENTE 

PROTEJATE ARAD; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 391/2016 privind aprobarea Studiului 

tehnic de fundamentare a condițiilor impuse pentru elaborarea documentațiilor tehnice privind 

reabilitarea clădirilor din zona construită protejată a municipiului Arad; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 



- Hotărârea Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, 

cultural sau arhitectural 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2014 s‐a aprobat Programul multianual, Listele de 

inventariere a clădirilor, Zonelor de acțiune prioritară și a Regulamentelor de intervenție aferente, 

pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor din municipiul Arad. 

Regulament propus prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare de asistență și 

sprijin financiar proprietarilor de imobile din zona de protecție a monumentelor istorice și 

pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Programul oferă proprietarilor de clădiri, 

persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, prin reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei acestora, în 

concordanță cu planurile de urbanism și cu regulamentele locale aferente. 

Acesta are ca obiectiv principal stabilirea principiilor și a cadrului general pentru respectarea 

și punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural și arhitectural, prin derularea 

lucrărilor de reabilitare a clădirilor din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, în 

concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii, 

în scopul creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor precum și al conservării caracterului 

estetic-arhitectural al cadrului urban construit și stabilirea instrumentelor de intervenție, în 

conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere 

a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Regulamentul se aplică tuturor clădirilor cuprinse în zona de protecție a 

monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Proprietarii 

acestor clădiri au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea 

prezintă degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care 

afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice. 

Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere 

perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează 

calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, în temeiul și 

cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și a prezentei legi, sunt obligați 

ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru 

reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirilor. 

Anual vor fi selecționate din inventar clădirile care prezintă degradări ale anvelopei care pun 

în pericol viața, sănătatea și siguranța populației, afectează calitatea mediului, a cadrului construit 

urban și a spațiilor publice. Proprietarii acestor clădiri, care nu au luat din proprie inițiativă măsuri 

de reabilitare a anvelopei, vor fi notificați pentru a efectua obligatoriu intervenția în cursul anului 

următor.  

Finanțarea lucrărilor de intervenție, în baza prezentului regulament, se efectuează astfel: 

a) 20% din valoarea lucrărilor eligibile sub formă de grant 

b) 80% din valoarea lucrărilor eligibile și integral costul lucrărilor neeligibile din fondul de 

reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. 

Municipiul Arad organizează, în condițiile legii, procedura de achiziție publică de 

executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociației de proprietari 

sau a proprietarului de clădire, după caz, în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de  

execuție urmează să fie încheiate între executantul lucrărilor de reabilitare desemnat în urma 

procedurii de achiziție publică, Municipiul Arad ca autoritatea publică cofinanțatoare și 

proprietar/asociație de proprietari – prin reprezentant. 



Municipiul Arad nu acordă sprijin financiar nerambursabil sub formă de grant, 

persoanelor juridice – proprietari de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita 

prin Program și nici persoanelor fizice care desfășoară activități economice. 

În cazul în care sumele prevăzute nu au fost integral recuperate din fondul de reparații 

al asociației de proprietari sau din contribuția proprietarilor până la recepția la terminarea 

lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea unei taxe pentru creșterea 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor 

Perioada de recuperare a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei 

de contribuție aferente proprietarilor prin intermediul taxei este de 5 ani. 

Prin excepție de la prevederile de mai sus, sumele avansate de autoritatea administrației 

publice locale pentru asigurarea contribuției proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru 

executarea lucrărilor de intervenție sunt considerate cheltuieli de natură socială și se pot 

recupera într-un termen de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de 

proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de 

stabilirea naturii sociale a cheltuielilor și pe durata recuperării acestora de autoritatea administrației 

publice locale și pe toată durata realizării lucrărilor de intervenție realizează venituri medii nete 

lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net 

garantat în plată pe țară. 

În situația prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare 

de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de urbanism și autorizația de 

construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se eliberează, în regim de urgenta, în cel mult 

15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă. 

Pentru lucrările de intervenție prevăzute în Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare 

de la prevederile legale în vigoare, deținătorii notificați beneficiază de următoarele facilități: 

scutirea de la virarea cotei de 0,5% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în 

Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu 

lucrările de intervenție 

Clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt scutite la plata impozitului, pe o perioadă de 5 ani, în condițiile hotărârii anuale de stabilire a 

impozitelor și taxelor locale datorate bugetului municipiului Arad. 

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Regulamentul de aplicare 

a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și 

pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat 

proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - (inclusiv 

anexele). 

 

 

 

P R I M A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

ARHITECT-ŞEF 

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE 

Nr. 88189/A5 din 14.11.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de 

protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad  

- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri  

din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - 

 

Având în vedere: 

- Referatul de Aprobare nr. 88187 din 14.11.2019 al Primarului Municipiului Arad, prin care se 

propune aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone 

de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - 

Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din 

municipiul Arad  

 

- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile 

în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, 

contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor 

istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Codul Civil și de Procedură Civilă; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 110/2014 privind aprobarea Studiului 

privind asigurarea coerenței imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 201/2014 privind aprobarea documentației 

de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONE MONUMENTE 

PROTEJATE ARAD; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 391/2016 privind aprobarea Studiului 

tehnic de fundamentare a condițiilor impuse pentru elaborarea documentațiilor tehnice privind 

reabilitarea clădirilor din zona construită protejată a municipiului Arad; 



- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, 

cultural sau arhitectural 

 

Municipiul Arad deține un patrimoniu arhitectural unic în țară, de o valoare deosebită. 

Păstrarea acestei moșteniri culturale constituie o datorie, atât pentru autorități cât și pentru 

proprietari. Deși Aradul are o istorie veche, structura urbană și clădirile actuale se datorează 

activității de construcții din ultimii trei sute de ani. Construcțiile istorice formează ansambluri, 

având fiecare o identitate arhitecturală proprie, într‐o varietate impresionantă de stiluri. Ele 

reprezintă întreaga istorie a arhitecturii europene, de la perioada barocă și până la cea interbelică. 

Evenimentele din ultimele decenii au dus la neglijarea clădirilor istorice, care necesită 

măsuri urgente de intervenție. 

Primăria Municipiului Arad derulează încă din anul 2014 un program de reabilitare și 

revitalizare a cartierelor istorice, dar și de informare și sensibilizare a populației locale, a factorilor 

economici și a instituțiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2014 s‐a aprobat Programul multianual, Listele de 

inventariere a clădirilor, Zonelor de acțiune prioritară și a Regulamentelor de intervenție aferente, 

pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor din municipiul Arad. 

Până în prezent, din Lista imobilelor selectate pentru etapa I – Zona de acțiune prioritară I, 

conform Legii nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a 

clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, din cele 57 de clădiri selecționate, au fost 

finalizate lucrările de reabilitare la 14 imobile, 5 imobile sunt în prezent în execuție, au fost emise 

12 Autorizații de Construire și 4 Certificate de Urbanism. 

Regulament propus prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare de asistență și 

sprijin financiar proprietarilor de imobile din zona de protecție a monumentelor istorice și 

pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Programul oferă proprietarilor de clădiri, 

persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, prin reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei acestora, în 

concordanță cu planurile de urbanism și cu regulamentele locale aferente. 

Acesta are ca obiectiv principal stabilirea principiilor și a cadrului general pentru respectarea 

și punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural și arhitectural, prin derularea 

lucrărilor de reabilitare a clădirilor din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, în 

concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii, 

în scopul creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor precum și al conservării caracterului 

estetic-arhitectural al cadrului urban construit și stabilirea instrumentelor de intervenție, în 

conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere 

a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Regulamentul se aplică tuturor clădirilor cuprinse în zona de protecție a 

monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Proprietarii 

acestor clădiri au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea 

prezintă degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care 

afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice. 



Prezentul program are ca obiectiv principal stabilirea principiilor și cadrului general pentru 

respectarea și punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural și arhitectural 

prin derularea lucrărilor de reabilitare asupra clădirilor din zona de acțiune prioritară a Municipiului 

Arad, în concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate în 

condițiile legii, în scopul creșterii calității arhitectural‐ambientale a clădirilor precum și al 

conservării caracterului estetic arhitectural al cadrului urban construit. 

În acest sens se stabilesc lucrările pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei 

clădirilor, etapele, termenele și modul de finanțare a lucrărilor, obligațiile și răspunderile 

autorităților publice locale și ale proprietarilor clădirilor, precum și sancțiunile aplicabile pentru 

neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin acestora din urmă. 

Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere 

perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează 

calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, în temeiul și 

cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și a prezentei legi, sunt obligați 

ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru 

reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirilor. 

Inventarul stării clădirilor cuprinde toate clădirile din zona de protecție a monumentelor 

istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Au fost definite 7 (șapte) zone de 

acțiune prioritară, care acoperă întreaga zonă de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă 

monumente protejate așa cum este ea definită și delimitată prin P.U.Z.C.P. – Zona Monumente 

Protejate Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 201/2014, privind 

aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zona construită protejată – ZONA 

MONUMENTE PROTEJATE ARAD și cu detaliile de patrimoniu cuprinse în Lista Monumentelor 

Istorice actualizată, publicată de Ministerul Culturii. 

Anual vor fi selecționate din inventar clădirile care prezintă degradări ale anvelopei care pun 

în pericol viața, sănătatea și siguranța populației, afectează calitatea mediului, a cadrului construit 

urban și a spațiilor publice. Proprietarii acestor clădiri, care nu au luat din proprie inițiativă măsuri 

de reabilitare a anvelopei, vor fi notificați pentru a efectua obligatoriu intervenția în cursul anului 

următor.  

Finanțarea lucrărilor de intervenție, în baza prezentului regulament, se efectuează astfel: 

a) 20% din valoarea lucrărilor eligibile sub formă de grant 

b) 80% din valoarea lucrărilor eligibile și integral costul lucrărilor neeligibile din fondul de 

reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. 

Municipiul Arad organizează, în condițiile legii, procedura de achiziție publică de 

executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociației de proprietari 

sau a proprietarului de clădire, după caz, în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de 

execuție urmează să fie încheiate între executantul lucrărilor de reabilitare desemnat în urma 

procedurii de achiziție publică, Municipiul Arad ca autoritatea publică cofinanțatoare și 

proprietar/asociație de proprietari – prin reprezentant. 

Municipiul Arad nu acordă sprijin financiar nerambursabil sub formă de grant, 

persoanelor juridice – proprietari de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita 

prin Program și nici persoanelor fizice care desfășoară activități economice, indiferent de 

forma de organizare. 

În cazul în care sumele prevăzute nu au fost integral recuperate din fondul de reparații 

al asociației de proprietari sau din contribuția proprietarilor până la recepția la terminarea 

lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea unei taxe pentru creșterea 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor 

Taxa pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor se fundamentează și se 

stabilește în funcție de sumele avansate de către municipiul Arad pentru asigurarea cotei de 

contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună 

aferentă fiecărei proprietăți individuale. 

 



Perioada de recuperare a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei 

de contribuție aferente proprietarilor prin intermediul taxei este de 5 ani. 

Prin excepție de la prevederile de mai sus, sumele avansate de autoritatea administrației 

publice locale pentru asigurarea contribuției proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru 

executarea lucrărilor de intervenție sunt considerate cheltuieli de natură socială și se pot 

recupera într-un termen de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de 

proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de 

stabilirea naturii sociale a cheltuielilor și pe durata recuperării acestora de autoritatea administrației 

publice locale și pe toată durata realizării lucrărilor de intervenție realizează venituri medii nete 

lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net 

garantat în plată pe țară. 

În situația prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 153/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se 

eliberează, în regim de urgenta, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de 

taxă. 

Pentru lucrările de intervenție prevăzute în Legea nr. 153/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deținătorii notificați 

beneficiază de următoarele facilități: scutirea de la virarea cotei de 0,5% și a cotei de 0,1%, după 

caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a 

Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție 

Clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, sunt scutite la plata impozitului, pe o perioadă de 5 ani, în condițiile 

hotărârii anuale de stabilire a impozitelor și taxelor locale datorate bugetului municipiului Arad. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și 

pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat 

proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - (inclusiv 

anexele). 

 

Administrator Public 

Claudia Macra 

 

 Funcția Nume prenume Semnătura Data 

Arhitect Şef Arhitect Şef Radu Drăgan  14.11.2019 

Direcția Economică Dir. executiv Claudia Grozavu  14.11.2019 

Direcția Dezvoltare Întreținere Dir. executiv Ioan Ignat  14.11.2019 

Direcția Venituri Dir. executiv Pavel Neamţiu  14.11.2019 

Direcția Patrimoniu Dir. executiv Ştefan 

Szuchanszki 

 14.11.2019 

Serviciul Dezvoltare Urbană și 

Protejare Monumente 

Șef Serviciu Sandra Dinulescu  14.11.2019 

Serviciul Juridic, Contencios  Şef Serviciu Sorin Contraş  14.11.2019 

Serviciul Juridic, Contestaţii Şef Serviciu Ioana Albu  14.11.2019 

Serviciul Financiar, 

Contabilitate 

Consilier Daiana 

Movileanu 

 14.11.2019 

Serviciul Dezvoltare Imobile Consilier Remus Cristian 

Ursa 

 14.11.2019 

Serviciul Juridic, Contestaţii Consilier Adriana Lango  14.11.2019 

 

        VIZA JURIDIC 
















































































































