
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD  

CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T 

Nr. 271/25.05.2021 

Avizat 

SECRETAR GENERAL 

Lilioara Stepanescu 

 

H O T Ă R Â R E A nr.______ 

din _______________2021 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad 

 

          Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare 

înregistrat cu  nr. 40942/24.05.2021, 

Analizând raportul nr. 40943/24.05.2021 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul 

Public, 

Potrivit adresei nr. 37670/2021 a Unitatea de Implementare a Proiectului „Achiziție material 

rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” 

privind propunerea de preluare în domeniul public a tramvaiului Imperio, tip 1 dublu articulat, seria 

2010, cu nr. înregistrare (AR 01173) AR 01179, 

În baza Contractului de furnizare 43062/2019 încheiat între Municipiul Arad și SC Astra 

Vagoane Călători SA și a Procesului verbal nr. 9942/2021 de Recepție Operațională a tramvaiului 

Imperio, tip 1 dublu articulat, seria 2010, cu nr. înregistrare (AR 01173) AR 01179, 

Luând în considerare adresa nr. 31701/2021 a Serviciului Investiții, privind propunerea de 

preluare în patrimoniul public al Municipiului Arad a unor obiective de investiții finalizate, care au 

fost finanțate prin ordonatorul principal de credite,  

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1),  alin. (3) lit. g), art. 

196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de  Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

 

ART. 1. Se modifică și se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul 

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

Locală. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR GENERAL 

 

 

 

 
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 

Red./Dact. R.M./M.B. 
Cod: PMA-S4-01 

 

  





Anexa la Hotărârea nr.  __________/_____________2021  

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

 

 

Obiective de investiții realizate 

prin ordonatorul principal de credite 

 

 

 

Nr. crt. Denumire și adresa Valoare  

-lei- 

1  Tramvai Imperio tip 1, dublu articulat, seria 2010,  nr. de înregistrare AR 

01179 (AR 01173) 

9.543.443 

2  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde 

Palatul Cenad: 

• Gazon S=1.067 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

37.135,65 

57.046,95 

3  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde 

Colegiul Moise Nicoară: 

• Gazon S=774 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

28.893,63 

56.974,07 

4  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde 

fântâna UTA: 

• Gazon S=510 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

25.886,27 

51.750,37 

5  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde str. 

Infanteriei: 

• Gazon S=7.470 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

135.887,35 

250.706,25 

6  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde Parc 

Gai: 

• Gazon S=10.827 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

• soft 

 

 

85.058,79 

200.773,25 

 

50.941,52 

7  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde str. 

Saturn: 

• Gazon S=1.204 mp 

• Instalație de irigat și echipamente  

 

40.613,52 

51.011,43 

 

8  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde str. 

Independenței (partea stângă până la str. Trotușului): 

• Gazon S=5.880 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 2 buc. 

 

 

151.002,53 

214.090,37 

9  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde 

Aradul Nou – zona Gării: 

• Gazon S=1.282 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

37.114,60 

75.706,94 

10  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde B-dul 

Titulescu (între trotuar și carosabil): 

• Gazon S=2.170 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 2 buc. 

 

 

128.291,85 

211.307,05 

11  Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad – zona verde zona 

300 Micalaca, bucla tramvai: 

• Gazon S=1.207 mp 

• Instalație de irigat, echipamente și puț forat 1 buc. 

 

 

57.512,25 

70.712,91 

12  Amenajarea intrărilor în Municipiul Arad, pe căi rutiere, dinspre Deva 118.584,46 

13  Canalizare menajeră str. Ghica Vodă și str. Șelimbăr 

Str. Ghica Vodă 

• Canalizare menajeră, PVC 315 mm, L= 147 ml 

• Racorduri menajere, PVC 160 mm, L= 71 ml 

 

 

70.707 

34.719 



• Cămine 28 buc.  

Str. Șelimbăr 

• Canalizare menajeră, PVC 315 mm, L= 102 ml 

• Racorduri menajere, PVC 160 mm, L=72 ml 

• Cămine 16 buc.  

20.412,22 

 

49.062 

35.208 

11.661,25 

14  Reparații capitale Podul Decebal peste Râul Mureș din Municipiul Arad:  

• infrastructură pod  

• suprastructură pod 

•  cale de pod  

• rampe de acces  

• amenajare albie  

• reabilitare rețea apă DN 630 mm, L=260 ml 

 

2.574.353,81 

2.996.746,89 

1.731.989,42 

414.966,27 

219.432,63 

1.036.643,99 

15  Reabilitare termică clădire Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat 

• Termoizolare clădire 

• Panouri solare 26 buc. 

• Grup sanitar persoane cu dizabilități 

• Instalație detecție incendiu 

• Instalație hidranți 

• Instalație termică interioară 

• Instalație paratrăsnet 

 

789.558,80 

169.574,72 

5.652,72 

239.902,32 

163.991,92 

69.328,52 

36.246,96 

16  Reabilitare termică clădire Grădinița cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei 

• Termoizolare clădire 

• Panouri solare 38 buc. 

• Instalații electrice 

• Instalații termice 

• Instalație detecție și semnalizare incendiu 

 

584.001,80 

181.514,07 

125.983,68 

204.041,91 

339.352,40 

17  Amenajare intersecție B-dul Iuliu Maniu – str. Ioan Alexandru 

 

• Lucrări de drum și rampă acces persoane cu dizabilități 

• Lucrări de semnalizare, stâlpi metalici și indicatoare 18 buc., 

indicatoare de circulație 32 buc. 

• Marcaje rutiere 101 mp 

• Echipamente de semaforizare ADC 1 buc., corpuri semafor vehicul 3 

LED 6 buc., corpuri semafor pieton/bicicliști 6 buc., corpuri semafor 

tramvai 2 buc., VID JEEP 8 buc., camera video 2 buc. 

 

 

30.998,48 

 

196.028,37 

5.015,23 

 

159.739,39 

18  Reabilitare termică clădire Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor 

• Termoizolare clădire 

• Panouri solare 22 buc. 

• Instalații paratrăsnet 

• Instalație detecție și semnalizare incendiu 

• Instalații termice 

 

1.023.714,97 

284.675,42 

14.320,77 

338,377,84 

96.593,42 

 

 

  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR GENERAL 

 

  



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 40942 din 24.05.2021 

 

 

 

Primarul Municipiului Arad 

          În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de  urgență  nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul 

obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Având în vedere faptul că Municipiul Arad este beneficiarul unei finanțări nerambursabile ce 

se derulează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - 

„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” privind implementarea proiectelor Modernizarea sistemului 

de transport public cu tramvaiul, și Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație 

capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie, precum și faptul că la data de 09.02.2021, 

conform Procesului verbal nr. 9942/2021 s-a recepționat, Tramvaiul Imperio tip 1, dublu articulat, 

seria 2010 nr. de înregistrare AR 01179 (AR 01173), este necesar cuprinderea acestuia în domeniul 

public al unității administrativ-teritoriale. 

De asemenea, se impune preluarea în patrimoniul public al Municipiului Arad a unor obiective 

de investiții finalizate, care au fost finanțate prin ordonatorul principal de credite. 

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Arad. 

 

 

P R I M A R 

Călin BIBARȚ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public     

Nr.40943/24.05.2021  

 

 

 

R A P O R T 

 

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40942/24.05.2021 al domnului Călin 

Bibarț, Primarul Municipiului Arad; 

 Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Arad, 

Având în vedere: 

-  faptul că Municipiul Arad este beneficiarul unei finanțări nerambursabile ce se derulează 

prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - „Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile” privind implementarea proiectelor Modernizarea sistemului de transport 

public cu tramvaiul, și Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare 

și 6 tramvaie vagon capacitate medie, precum și faptul că la data de 09.02.2021, conform Procesului 

verbal nr. 9942/2021 s-a recepționat, Tramvaiul Imperio tip 1, dublu articulat, seria 2010 nr. de 

înregistrare AR 01179 (AR 01173), este necesar cuprinderea acestuia în domeniul public al unității 

administrativ-teritoriale; 

- adresa nr. 37670/2021 a UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație 

capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” privind propunerea de preluare în domeniul 

public a tramvaiului Imperio, tip 1 dublu articulat, seria 2010, cu nr. înregistrare (AR 01173) AR 

01179; 

-Contractului de furnizare 43062/2019 încheiat între Municipiul Arad și SC Astra Vagoane 

Călători SA și a Procesului verbal nr. 9942/2021 de Recepție Operațională a tramvaiului Imperio, tip 

1 dublu articulat, seria 2010, cu nr. înregistrare (AR 01173) AR 01179; 

-adresa nr. 31701/2021 a Serviciului Investiții, privind propunerea de preluare în patrimoniul 

public al Municipiului Arad a unor obiective de investiții finalizate, care au fost finanțate prin 

ordonatorul principal de credite;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

286 alin. (4) din Ordonanța de  urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

P R O P U N E M: 

 

 promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei la prezentul proiect de 

hotărâre. 

  

      Director Executiv                                                              Șef Serviciu Consilier 

Ștefan SZUCHANSZKI Mihaela BALAȘ Ruxanda MOTREA 

 


