
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

   
H O T Ă R Â R E A  nr.110 

din 29 aprilie 2014 
privind aprobarea Studiului privind asigurarea coerenţei imaginii urbane 

 a zonei construite protejate din municipiul Arad 
 

 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 80558 din 
05.02.2014; 
- raportul de specialitate nr 80558 din31.01.2014 al Arhitectului Şef al Municipiului Arad, 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente;  
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenţi din totalul de 23). 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit.”b” alin. (4) lit.”e” alin.(6) pct. 
10, pct 11 şi art. 45 alin. (2) lit.„e” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Se aprobă Studiul privind asigurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite 
protejate din municipiul Arad, elaborat de S.C.Dextrada S.R.L, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi serviciile 
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi 
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Marcela NICŞANU  Contrasemnează 
 S E C R E T A R 
 Lilioara STEPANESCU  

 
 
 
 
Red/Dact IF/IF Verif. SL 
1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente 
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 29.04.2014                                                                                                                                      

 
 

Cod PMA -S1-02        





































































































































































































 

 
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 
JUDEŢUL ARAD Nr.  37 din 06.02.2014     S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu  
CONSILIUL LOCAL   
   

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. ______ 
din____________________2014 

privind aprobarea Studiului privind asigurarea coerenţei imaginii urbane 
 a zonei construite protejate din municipiul Arad 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 80558 din 
05.02.2014; 
- raportul de specialitate nr 80558 din31.01.2014 al Arhitectului Şef al Municipiului Arad, 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente;  
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit.”b” alin. (4) lit.”e” alin.(6) pct. 
10, pct 11 şi art. 45 alin. (2) lit.„e” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
Art.1. Se aprobă Studiul privind asigurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite 
protejate din municipiul Arad, elaborat de S.C.DEXTRADA S.R.L, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi serviciile 
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi 
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 
 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA/DA 
ex.2 
dos.A2 

Cod:PMA-S1-01 



 

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ARAD 
CABINET PRIMAR 
Nr.ad. 80558/ 05.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului privind asigurarea coerenţei 
imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad" 

 
 
 

Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 80558 din 31/ 01/ 2014 al Arhitectului Şef al Municipiului Arad, 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente;  
- există în acest moment în municipiul Arad puternice elemente de poluare vizuală ce ţin de 
cantitatea şi calitatea structurilor publicitare/mijloacelor de publicitate; 
-  nu există actualmente o relaţie de coerenţă şi consistenţă vizuală, atât între diferite structuri 
publicitare învecinate, ca şi între aceste structuri şi suportul lor - arhitectura vizibilă / faţada / 
strada / ansamblul urban; 
- studiul reprezintă un instrument de lucru pentru administraţia publica locală, în vederea 
asigurării coerenţei imaginii urbane a municipiului Arad, 
 

consider oportună adoptarea unei hotărâri, prin care să se aprobe"Studiul privind 
asigurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad". 
 
 
 

  
P R I M A R 

Ing. Gheorghe Falcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA/DA 
ex.2 
dos.A2 



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
ARHITECT-ŞEF 
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE 
Nr.ad. 80558/ 31.01.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Studiului privind asigurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite 

protejate din municipiul Arad 
 

Municipiul Arad a demarat o serie de programe şi proiecte în vederea reabilitării şi  
revitalizării centrului istoric. Acestea sunt susţinute în principal de Strategia de dezvoltare a 
municipiului Arad 2007-2013/2014-2020 şi Strategia culturală a municipiului. 

Studiul privind asigurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite protejate din 
municipiul Arad, tratează următoarele aspecte: 
- identifică componentele ce contribuie semnificativ la formarea imaginii urbane a zonei 
istorice şi estimează intuitiv impactul acesteia din punct de vedere social, cultural şi economic. 
- analizează limbajul. arhitectural specific stilurilor în care au fost construite faţadele clădirilor 
din perimetrul zonei istorice, cu scopul de a identifica substanţa originală; 
- cercetează imaginea stradală, limbajul arhitectural, identifică matricile tipologice;  
- evaluează tipurile mijloacelor de publicitate - de semnalizare, informare, promovare- 
amplasate la data începerii studiului în perimetrul zonei istorice, cu focus pe zona de publicitate 
restrânsă din acest perimetru;  
- pune la dispoziţie materiale suport pe baza cărora vor fi create soluţiile grafice şi tehnice, în 
acord cu matricile tipologice identificate; 
- creează soluţii grafice şi tehnice pentru stabilirea de reguli de intervenţie neinvazive, pentru 
plasarea de informaţie, structuri şi mijloace de publicitare, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în 
vederea asigurării coerenţei imaginii urbane a zonei construite protejate a municipiului Arad;  
-  propune  stabilirea şi delimitarea zonele de publicitate extinsă şi a zonelor de publicitate 
restrânsă,  a amplasamentelor şi categoriilor de mijloace de publicitate admise pentru fiecare 
dintre aceste zone. 
 Ţinând seama că: 
- există în acest moment în municipiul Arad puternice elemente de poluare vizuală ce ţin de 
cantitatea şi calitatea structurilor publicitare/mijloacelor de publicitate; 
-  nu există actualmente o relaţie de coerenţă şi consistenţă vizuală, atât între diferite structuri 
publicitare învecinate, ca şi între aceste structuri şi suportul lor - arhitectura vizibilă / faţada / 
strada / ansamblul urban; 
- studiul reprezintă un instrument de lucru pentru administraţia locală, în vederea asigurării 
coerenţei imaginii urbane a municipiului Arad,  

PROPUNEM 
 

adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe „Studiul privind asigurarea coerenţei imaginii 
urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad" realizat de către S.C.DEXTRADA 
S.R.L., coordonator Marian Dobre, beneficiar Primăria Municipiului Arad 
   

Arhitect şef                                                 Şef serviciu 
                            arh. Radu Drăgan                                              ing. Melania Cojocăreanu 
 
 
 
DA/DA 
ex.2 
dos.A2 


