
ROMÂNIA   P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD                                                                        S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD                                                                           Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL  Nr. 91 din 18.03.2016  
 

 

H O T Ă R Â R E A nr.______ 

din___________________2016 

cu privire la organizarea concursului  “ARADUL CURAT“ 

 

 Consiliul Local al Municipiului Arad, 

  Având în vedere :  

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 

17486/15.03.2016 ; 

- raportul Serviciului Informare Cetăţeni înregistrat cu nr. 17488/15.03.2016, prin care se propune 

derularea concursului “ARADUL CURAT“ între asociaţiile de proprietari din municipiul Arad; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), lit. d), alin. (4) lit. f), alin. 

(6) lit. a), pct. 9, pct. 18, art. 45 alin (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Se  aprobă  regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului Aradul Curat, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 (1) În anul 2016, concursul se  desfăşoară în perioada 1 iunie – 1 iulie. 

(2) Asociaţiile de proprietari interesate pot depune cererile de participare în perioada 16 – 31 mai 

2016. 

 

Art. 3 (1) Se constituie Comisia de Evaluare-Jurizare, în următoarea componenţă: Administrator 

Public, în calitate de preşedinte, doi reprezentanţi ai Serviciului Informare cetăţeni şi doi 

reprezentanţi ai Direcţiei Tehnice, nominalizati prin dispoziţie a Primarului Municipiului Arad. 

(2) Comisia se completează cu următorii consilieri locali: 

  ___________________________ 

 

  ___________________________ 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Comisia de Evaluare-Jurizare şi Serviciul 

Informare Cetăţeni, se va comunica şi se va aduce la cunoştinţă publică,  prin grija Serviciului 

Administraţie Publică Locală. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

       SECRETAR 

 

 

PMA – S1- 01 

 

 

 



Anexa la Hotărârea nr. ____/__________ a 

Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

R E G U L A M E N T 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

“ARADUL CURAT“   

  

Cap. I  Descriere 

Art. 1. (1) Concursul se adresează asociaţiilor de proprietari de pe raza municipiului Arad şi are ca 

scop îmbunătăţirea aspectului urbanistic şi a condiţiilor de habitat. 

(2) Concursul se poate organiza anual, într-o perioadă desemnată prin Dispoziţia Primarului 

Municipiului Arad. 

(3) Comisia de Evaluare-Jurizare a asociaţiilor de proprietari participante are următoarea 

componenţă: Administrator Public în calitate de preşedinte, doi reprezentanţi ai Serviciului 

Informare cetăţeni şi doi reprezentanţi ai Direcţiei Tehnice, nominalizati prin dispoziţie a 

Primarului Municipiului Arad. Comisia se completează cu doi consilieri locali desemnaţi de către 

Consiliul Local al Municipiului Arad. 

 

Înscrierea la concurs 

Art. 2. (1)  Concursul se aduce la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari interesate prin publicarea  

unui anunţ în mass-media locală şi pe site-ul Primăriei Municipiului Arad. 

(2) Orice asociaţie de proprietari din Municipiul Arad se poate înscrie la concurs, prin depunerea 

unei cereri la Serviciul Relaţii cu Publicul, în perioada menţionată în anunţ. 

(3) Cererile vor fi centralizate în cadrul Serviciului Informare Cetăţeni. 

(4) Comisia de Evaluare-Jurizare se va deplasa la condominiile înscrise în concurs pentru a le 

evalua cu privire la aspectul exterior al clădirii, precum şi la aspectul spaţiilor verzi aferente 

clădirii. 

 

CAP. II Criteriile de evaluare 
Art. 3: (1) Comisia de Evaluare-Jurizare va verifica şi va acorda puncte de la 1  la 5, astfel: 

1. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi         

a) Gazon:     
1 - complet neîntreţinut 

2 - parţial neîntreţinut (2/3 neîntreţinut,  necurăţat de   deşeuri de orice fel şi necosit) 

3 - parţial neîntreţinut (½ curăţat de deşeuri şi necosit) 

4 - curăţat de deşeuri, necosit 

5 - complet întreţinut (curat şi cosit) 

 

b)  Sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 

1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă ) 

2 - parţial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă,  flori, arbori ) 

3- moderat plantat(½ plantat / semănat arbori, iarbă, flori ) 

4 - parţial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)   

  5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori,arbori)    

 

c)  Gard viu  

1 - complet neplantat/netoaletat 

2 - parţial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat ). 

3 - moderat plantat/toaletat (½ plantat/toaletat bine)                                                  

4 - parţial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine) 

5 - complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă şi pe întreaga suprafaţă aferentă) 

 



d )  Arbori / arbuşti 

1- complet netoaletaţi / neîngrijiţi 

2 – minim îngrijiţi (2/3 netoaletaţi) 

3 - moderat îngrijiţi (½ toaletaţi bine) 

4 - parţial toaletaţi (2/3 toaletaţi foarte bine, văruiţi protejaţi) 

5 - complet toaletaţi (în întregime foarte bine toaletaţi, văruiţi, protejaţi) 

 

2. Amenajarea şi curăţenia zonei de intrare în bloc 

1- complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uşi,                                                  

nevopsite, nereparate, adresă neinscripţionată, lipsă avizier) 

2 - parţial neîntreţinută (2/3 din alei,  geamuri, uşi etc. sunt neîntreţinute) 

3 - moderat întreţinută (½ din zona aferentă intrării în bloc este bine întreţinută) 

4 - parţial întreţinută (2/3 din zonă - geamuri, uşi, alei, avizier, adresă – întreţinută). 

5 - complet întreţinută (zonă foarte bine şi permanent întreţinută). 

 

3. Aspectul general exterior al clădirii 

  1 - complet neîntreţinută ( pereţi murdari, tencuială căzută, lemnărie nevopsită, balcoane închise 

inestetic etc.)                                                

  2 - parţial neîntreţinută (2/3 clădire neîntreţinută) 

  3 - moderat întreţinută (½ din clădire bine întreţinută) 

  4 - parţial întreţinută (2/3 din clădire întreţinută) 

  5 - complet întreţinută (clădire foarte bine şi permanent întreţinută, eventual reabilitată termic) 

                                                               

(2) Cu ocazia verificărilor efectuate în teren, Comisia de Evaluare-Jurizare fotografiază aspectele 

relevante pozitive,  cât şi pe cele negative constatate la blocurile înscrise în concurs. De asemenea, 

Comisia poate identifica şi nota orice alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire a 

asociaţiilor de proprietari. 

 

Art. 4 (1) Punctajul obţinut de către o asociaţie de proprietari reprezintă media aritmetică a 

punctelor acordate pentru toate criteriile stabilite în prezentul Regulament.  

(2) În cazul în care unul dintre criteriile stabilite nu se aplică, media se raportează la numărul de 

criterii existent. 

 

Art. 5 (1)  În cazul în care mai multe asociaţii de proprietari înscrise în concurs obţin un punctaj 

final identic, departajarea pe locuri se  asigură de către Comisia de Evaluare-Jurizare, luându-se în 

considerare aspectele de inedit constatate (amenajări de arhitectură peisageră, design peisagistic). 

(2) Acordarea locului obţinut în cadrul concursului se va face pe baza clasamentului întocmit de 

Comisie. 

(3) Clasamentul final, întocmit în baza  punctajului obţinut, se aduce la cunoştinţa participanţilor 

cu ocazia festivităţii de premiere, cât şi prin afişare la avizierul Serviciului Informare Cetăţeni din 

cadrul Primăriei Municipiului Arad. 

 

CAP. III  Diplome şi ceremonia de decernare 

Art. 6 (1) La finalul competiţiei  se vor acorda 150 de premii, astfel: 50 premii I, 50 premii II şi 50 

premii III. 

(2) Premiile vor consta în acordarea de diplome personalizate pwentru locurile ocupate. 

(3) Asociaţiile de proprietari care nu s-au clasat pe primele 150 de locuri, vor primi diplome de 

participare. 

(4) Diplomele se vor decerna în cadru festiv, de regulă, cu ocazia manifestărilor prilejuite de  

Sărbătoarea “Zilele Aradului“. 

 



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. 17486/ 15.03.2016 
 

 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim iniţiativa de promovare a  

proiectului de hotărâre privind organizarea concursului ARADUL CURAT, în susţinerea căruia 

formulez următoarea  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 

 

Îmbunătăţirea aspectului urbanistic al municipiului precum şi a condiţiilor de habitat 

reprezintă o precupare permanentă, precum şi o obligaţie a autorităţilor publice locale  şi a 

cetăţenilor municipiului. 

În acest context, continuitatea organizării concursului “ARADUL  CURAT”, care să 

încurajeze asociaţiile de proprietari din condominiile de pe raza municipiului să se preocupe de 

integritatea şi de buna funcţionare a clădirii, reprezintă un aspect al implicării active şi constante a 

Primăriei în viaţa comunităţii. 

Prin proiectul propus se intenţionează susţinerea şi evidenţierea publică a condominiilor 

care se remarcă în mod deosebit prin aspectul îngrijit al clădirii şi spaţiilor verzi aferente, prin  

ordine şi curăţenie, contribuind astfel la transformarea Aradului într-un oraş mai curat. 

Ediţiile anterioare ale concursului s-au bucurat de o largă participare din partea asociaţiilor 

de proprietari. În fiecare an au participat la concurs peste 150 de asociaţii de proprietari. De la o 

ediţie la alta s-a constatat creşterea preocupării asociaţiilor de proprietari cu privire la 

îmbunătăţirea aspectului condominiilor, al spaţiilor verzi adiacente şi implicit la menţinerea unui 

mediu civilizat de viaţă. 

 

 

 

 

 

       PRIMAR, 

                Gheorghe Falcă 



  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

  DIRECŢIA  COMUNICARE 

  SERVICIUL INFORMARE CETĂŢENI 

  Nr. 17488/15.03.2016 

 

 

 

 

R A P O R T 

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 17486/15.03.2016 cu privire la organizarea 

concursului ARADUL CURAT 

Şi în considerarea următoarelor aspecte: 

- După parcugerea celor cinci ediţii anterioare ale concursului, s-a constatat 

necesitatea actualizîrii regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 104/2012 a Consiliului Local al 

Municipiului Arad; 

-  Ediţia a cincea a concursului “ARADUL CURAT“ s-a bucurat de un real succes 

existând o largă participare şi implicare a asociaţiilor de proprietari. Au participat 216 asociaţii din 

cadrul condominiilor, care s-au  remarcat prin aspectul îngrijit al  spaţiilor verzi aferente. 

- Prin asigurarea caracterului de repetitivitate al concursului se urmăreşte  încurajarea 

atât a asociaţiilor de proprietari participante la ediţiile precedente, cât şi determinarea altor 

asociaţii să le urmeze exemplul, în scopul transformării Aradului într-un oraş mai curat, precum şi 

implicarea activă şi constantă a Primăriei în viaţa comunităţii, 

 

 

 

PROPUNEM 

  

 

 

1. Aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului ARADUL 

CURAT, prezentat în anexa la proiectul de hotărâre ; 

2. Desfăşurarea  ediţiei a 6-a a concursului, în perioada 01.06.2016 - 01.07.2016, cu 

perioada de depunere a cererilor cuprinsă între 16.05. – 31.05.52016. 

3. Constituirea Comisiei de Evaluare-Jurizare, în următoarea componenţă: Administrator 

Public în calitate de preşedinte, doi reprezentanţi ai Serviciului Informare cetăţeni, doi 

reprezentanţi ai Direcţiei Tehnice şi doi consilieri locali, în calitate de membri. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                  ŞEF SERVICIU 

      ELIZA BARBURA                                              OCTAVIAN MUNTEAN 

 


