
 

 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ARAD 

MUNICIPIUL  ARAD 

P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 3048 

18 septembrie 2018 

cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad 

în şedinţă publică extraordinară, în ziua de vineri, 21 septembrie 2018 

 
 

Primarul Municipiului Arad,                  

Având în vedere: 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

D I S P U N E 

 

Articol unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în şedinţă publică 

extraordinară pentru ziua de vineri, 21 septembrie 2018, ora 8,30, care va avea loc în sala 

Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluţiei nr. 75, cu următoarea 

 

O R D I N E  D E  Z I 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 314/2018 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-

economici şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 

tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”– 

iniţiativa primarului. 

2. Proiect de hotărâre nr. 313/2018 privind participarea Municipiului Arad, în calitate de 

partener, la proiectul „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II - acronim 

EASY II” – iniţiativa primarului. 

3. Proiect de hotărâre nr. 322/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare învelitoare, fațadă principală 

și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad”– iniţiativa primarului. 

4. Proiect de hotărâre nr. 312/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu 

privire la achiziţionarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, Bulevardul Vasile Milea, 

nr.1,sc. I, etaj I, corp A – Bulevardul Revoluţiei, nr. 73 – iniţiativa primarului. 

5. Proiect de hotărâre nr. 318/2018 privind punerea la dispoziție și includerea în rezerva 

Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad a 

unor terenuri rezultate ca urmare a lucrării de cadastru sistematic la nivelul municipiului 

Arad și dezlipirea imobilului situat în extravilanul municipiul Arad, înscris în CF nr. 

337793 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în 

temeiul legilor fondului funciar– iniţiativa primarului. 

6. Proiect de hotărâre nr. 319/2018 privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul 

municipiului Arad, înscris în CF nr. 346934 Arad, în vederea reconstituirii dreptului de 

proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar – iniţiativa primarului. 

7. Proiect de hotărâre nr. 320/2018 privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul 

municipiului Arad, înscris în CF nr. 338080 Arad, în vederea reconstituirii dreptului de 

proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar – iniţiativa primarului. 



8. Proiect de hotărâre nr. 321/2018 privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul 

municipiului Arad, înscris în CF nr. 347462 Arad, în vederea reconstituirii dreptului de 

proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar – iniţiativa primarului. 

9. Proiect de hotărâre nr. 323/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţie: „Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei din Municipiul Arad ”– 

iniţiativa primarului. 

10. Proiect de hotărâre nr. 326/2017 privind actualizarea studiului de fundamentare privind 

decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu 

din Municipiul Arad”– iniţiativa primarului. 

11. Proiect de hotărâre nr. 324/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare canalizare unitară și 

stație pompare pentru baza de tratament fizioterapie și ambulator chirurgie – Piața Mihai 

Viteazul nr. 5-8” – iniţiativa primarului. 

12. Proiect de hotărâre nr. 325/2018 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al 

municipiului Arad – iniţiativa primarului. 

13. Proiect de hotărâre nr. 326/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Arad pentru anul 2018 – iniţiativa primarului. 

14. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

P R I M A R 

Gheorghe FALCĂ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziţii Primar 2018                                                                                                                             
Dosar şedinţă CLMA 21.09.2018 

Dosar ordine de zi şedinţe CLMA 2016-2020  

Cod PMA-S4-15  

 

                

Contrasemnează  pentru legalitate 

 S E C R E T A R 

Lilioara STEPANESCU 


