
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 132/26.05.2011 
a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 
REGULAMENT 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a activităţii de voluntariat 
organizate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad  

 
Art.1. Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice la acţiuni de 
voluntariat, organizate sub autoritatea  Consiliului Local al  Municipiului Arad, fără scop 
lucrativ. 
Art.2. Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de o persoana fizică în folosul  
municipiului Arad şi al serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al  Municipiului 
Arad, fără a beneficia de o contraprestaţie materială, în unul din următoarele domenii: 
I. Domeniul: protecţia mediului şi igienizare (la nivelul municipiului Arad)  
-parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi; 
-depozitări ilegale de deşeuri menajere, industriale, agricole, materiale refolosibile, precum si 
orice tip de deşeuri; 
-vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
statului; 
-murdărirea carosabilului de către autovehicule care ies cu roţile necurăţate de pe şantiere; 
-desfiinţarea sau deteriorarea, totală sau parţială,  a amenajărilor ce aparţin domeniului public 
sau privat al municipiului (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodăreşti, locuri de joacă 
pentru copii etc.); 
-amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi. 
Obligaţii specifice: 
-identificarea contravenţiilor prezentate mai sus si încercarea identificării persoanelor care 
săvârşesc contravenţii; 
-comunicarea acestora Direcţiei Strategii Publice şi Comunicare 
II. Domeniul: activităţi comerciale  
- desfăşurarea de activităţi comerciale în alte locuri decât cele autorizate (pe strada); 
- curăţenia din pieţe si alte locuri publice destinate activităţilor comerciale; 
- urmărirea activităţii de afişaj neautorizat; 
- activităţi ilegale de transport persoane.  
III. Domeniul: trafic rutier  
-identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier si pietonal in zonele aglomerate; 
-autovehicule staţionate neregulamentar; 
-indicatoare rutiere deteriorate/lipsa, marcaje şterse; 
-depistarea obstacolelor de pe carosabil sau trotuar care pot pune în pericol participanţii la trafic 
(capace canal lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă borduri). 
IV. Domeniul: ordine si siguranţa publică 
- prezenţa în locurile publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor; 
- circulaţia căruţelor pe raza municipiului; 
- prezenţa taberelor de rromi; 
- plimbarea animalelor de companie în alte locuri decât cele amenajate; 
- prezenţa găştilor de cartier; 
- distrugerile de pe domeniul public; 
- parcări neregulamentare.            
V. Domeniul: turism, cultura, informare pentru investitori  
-campanii de promovare turistică (distribuirea de fluturaşi, pliante etc.); 
-organizarea de evenimente în funcţie de proiectele care se derulează la un moment dat 
(activităţi de birotică si secretariat etc.); 
-traduceri în/din limbile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară etc. 
VI. Domeniul: tehnic, spatii verzi  
-campanii de plantare masive de arbori si arbuşti; 



 

-organizarea de concursuri pentru identificarea de soluţii pentru noi amenajări peisagere; 
-organizarea de campanii de conştientizare asupra efectelor negative privind distrugerea 
arborilor si a mediului; 
-valorificarea unor terenuri degradate si redarea acestora ca zone verzi si parcuri. 
Pentru activităţile specifice la cele din agricultură/horticultură, sunt necesare cunoştinţe 
minimale privind tehnologiile de plantare arbori si arbuşti. 
VII. Domeniul: tehnic, administrare cai publice  
-verificarea pe teren a gropilor apărute în sistemul rutier; 
-verificarea trotuarelor degradate datorate parcării maşinilor si a construcţiilor adiacente în 
execuţie. 
VIII. Domeniul: tehnic, evidenta parcări   
- identificarea de noi amplasamente privind parcările; 
- marcarea parcajelor; 
- verificarea abonaţilor privind ocuparea corectă a locurilor de parcare. 
IX. Domeniul: tehnic  
- verificarea pe teren a funcţionalităţii sistemului de iluminat public; 
- verificarea stării de curăţenie a carosabilului si trotuarelor; 
- verificarea stării de curăţenie a punctelor gospodăreşti; 
- verificarea gradului de curăţenie si igienizare a Malului Mureşului 
X. Alte domenii 
Art.3 Voluntariatul se desfăşoară pe  baza unui contract în formă scrisă între Municipiul Arad 
ca organizaţie gazdă şi voluntar, în condiţiile de libertate contractuală a părţilor si cu 
respectarea prevederilor Legii 195/2001- legea voluntariatului. 
Art.4 Activităţile de voluntariat se desfăşoară sub directa îndrumare si supraveghere a  Direcţiei 
Strategii Publice şi Comunicare. 
Art.5 Selecţia si recrutarea voluntarilor se asigură  de către Direcţia Strategii Publice şi 
Comunicare pe baza unui interviu,  având la baza cererea scrisă a voluntarilor.  
Art.6.(1) Coordonarea activităţii voluntarilor,  precum si preluarea informaţiilor transmise de 
către aceştia si predarea spre rezolvare compartimentelor de specialitate competente revine ca 
responsabilitate   Direcţiei Strategii Publice şi Comunicare. 
(2) Periodic,  Direcţia Strategii Publice şi Comunicare va prezenta Primarului Municipiului 
Arad informări cu privire la activităţile desfăşurate de voluntari, eficienţa muncii acestora, 
inclusiv propunerea de îmbunătăţire a activităţii de voluntariat.   
Art.7 Programul de acţiune comunitar ,,Tineret” se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile 
cuprinse în art. 7 din Legea 195/2001- în baza unui contract de voluntariat, care are o durată 
limitată la maximum 12 luni. 
Art.8 (1) Organizaţia gazdă -  Municipiul Arad, Direcţia Strategii Publice şi Comunicare - va 
păstra un registru de evidentă a voluntarilor, a duratei si a tipului activităţii desfăşurate de 
aceştia.   
(2) La încheierea  perioadei de voluntariat, organizaţia gazdă va elibera un certificat nominal de 
recunoaştere a  prestării activităţii de voluntar precum si a aptitudinilor dobândite. 
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