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Mihai PAȘCA – consilier local din partea P.N.L. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu   

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru perioada noiembrie 2020-martie 2021 
 

 

 

În conformitate cu Art. 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  fiecare 

consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii 

consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut 

public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

 

Drept urmare, depun acest Raport de activitate aferent întregului interval în care am 

activat ca și consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad (noiembrie 

2020-1 martie 2021), calitate la care, cu regret am renunțat, datorită intervenției unei situații 

de incompatibilitate cu ocuparea unei alte demnităţi publice. Pe parcursul exercitării funcției 

de consilier local P.N.L., am activat în cadrul Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, patrimoniu, una din cele 5 Comisii de specialitate, constituită potrivit 
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prevederilor Hotărârii nr. 464/02.11.2020, a Consiliului Local al Municipiului Arad. Am fost 

ales locțiitor secretar și am participat la majoritatea ședințelor Comisiei de specialitate. De 

asemenea, am participat, firește, și la majoritatea ședințelor în plen ale  Consiliului Local al 

Municipiului Arad, fie că a fost vorba de ședințe ordinare, ședințe extraordinare sau  ședințe 

extraordinare de îndată, răspunzând astfel așteptărilor pe care o astfel de funcție le 

presupune. 

 

În ceea ce privește Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniu, 

aceasta a dovedit încă de la primele sale întâlniri de lucru o reală preocupare pentru zona ei 

de competenţă, una care, mai ales în ultimii ani, a atras atenţia şi preocupările arădenilor. Am 

apreciat în cadrul acesteia colaborarea cu distinşii mei colegi, atât domnul Lazăr Faur, cât şi 

reprezentanţii USR-Plus Arad, pe care doresc să îi felicit pentru implicarea lor.  

Activitatea Comisiei noastre s-a făcut simțită prin amendamente, propuneri, 

recomandări,  precizări dar şi interpelări sau solicitări adresate executivului din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului (după caz). Membrii ei au fost preocupaţi de aspecte 

definitorii ale Aradului, manifestând mereu interes pentru punerea în valoare a potențialului 

său urbanistic şi pentru patrimoniul construit. De asemenea, o atenţie deosebită a fost 

acordată dezvoltării corecte si sustenabile, prin verificarea daca noile investiţii propuse 

respectau condiţiile legale şi de oportunitate pentru fiecare zonă în parte. 

 

 

În acest sens, pot fi enumerate, cu titlu exemplificativ, variate aspecte abordate de mine 

și ceilalți colegi din Comisie, anume dl Curcanu Dorian-Florin – președinte, dna Săbău 

Daniela-Arieta – vicepreședinte, dl Costea Ioan-Cătălin – secretar, dl Faur Lazăr – membru. 

Mă raliez poziţiei colegilor mei şi recomand cu insistență necesitatea elaborarii şi 

aprobării unui P.U.G. actualizat la nivelul Municipiului Arad, astfel încât să existe o 

abordare urbanistică sistematică şi o viziune clară de dezvoltare a Aradului, iar PUZ-urile 

aprobate să se coreleze, astfel, în mod unitar și cu o perspectivă coerentă, în beneficiul 

tuturor arădenilor.  În aceeaşi idee, Comisia solicită executivului să elaboreze o hartă a PUZ-

urilor aprobate la nivelul Municipiului Arad. 

- Comisia solicită ca executivul să prezinte Comisiei ,,conceptul de sistematizare 

urbană a PUZ-urilor”, astfel încât să rezulte o viziune a dezvoltării/extinderii sistematice a 

Aradului. 
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- Comisia propune ca în zonele vizitate de turiști, informația privind plata parcării să fie 

afișată și într-o limbă de circulație internațională (engleza). 

- De asemenea, recomandăm cu tărie o optimizare a siguranței traficului în Municipiul 

Arad (prin semaforizare sau alte soluții tehnice de limitare a vitezei), în special în zonele și 

intersecțiile care au înregistrat de-a lungul timpului accidente multiple, unele soldate cu 

victime. 

- Comisia recomandă ca în contextul dezvoltării unor PUZ-uri care duc la creșterea 

traficului în şi din zona industrială Arad - Vest, să se menţină în atenţie o funcţionalitate de 

ansamblu a acesteia. Având în vedere contextul exploatării crescânde a acestor zone 

industriale, Comisia recomandă să se aibă în vedere necesitatea implementării transportului 

în comun pentru angajații care au locurile de muncă în acele zone şi în special, unde este 

posibil, dezvoltarea transportului cu tramvaiul, tocmai pentru a se evita sau limita blocarea 

traficului cu autobuzele ce asigură în prezent accesul angajaților respectivi. 

În perioada cât am activat în cadrul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

patrimoniu, am avizat favorabil proiectele de hotărâri inițiate de Primarul Municipiului Arad. 

De altfel, și cu prilejul ședințelor în plen ale  Consiliului Local am votat “pentru” proiectele 

supuse dezbaterii (cu excepția celor unde nu am participat la vot, în condițiile legii). 
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Un proiect de hotărâre deosebit de important la adoptarea căruia am contribuit este cel 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere încheiat între 

Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea achiziționării 

în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții 

Drum expres Oradea – Arad.  

Îmi amintesc cu plăcere voturile privind bursele şcolarilor, o serie de planuri 

urbanistice, amenajarea unor zone publice dar şi voturi acordate pentru rezolvarea unor 

probleme punctuale ale arădenilor. 

Fac cunoscut că prin Adresa nr. 15.667/01.03.2021, mi-am dat demisia din funcția de 

consilier local, ca urmare a numirii mele în funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției, 

conform Deciziei nr. 155/2021, emisă de Prim-ministrul României. Constatarea încetării de 

drept a mandatului meu s-a realizat prin emiterea Hotărârii nr. 98/12.03.2021, a Consiliului 

Local al Municipiului Arad.  

Consider că în decursul celor patru luni efective în care am activat ca și consilier 

local, am depus toate diligențele necesare pentru a-mi exercita mandatul cu deosebită 

considerație față de interesul cetățenilor Municipiului Arad, sens în care mi-am pus la 

dispoziție inclusiv experiența acumulată în avocatură, domeniu în care activez încă din anul 

2005, fiind partener fondator al unei societăţi civile de avocaţi. Colaborarea mea cu ceilalți 

colegi consilieri locali, domnul Primar, dna Secretar General, dl Administrator Public, dar și 

cu executivul din Primăria Municipiului Arad a fost una definită de bună-credință, onestitate 

și profesionalism.  

 

 


