
Consiliul Judeţean Arad  

Nume: Sergiu Bîlcea  

Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Arad  

Partid: Partidul Naţional Liberal  

Şedinţe ale consiliului: Am participat la 21 de şedinţe în plen ale Consiliului 

Judeţean în anul 2018, local sau judeţean după cum urmează: 11 şedinţe ordinare și 10 

şedinţe extraordinare. Am susţinut intervenţii în plen, am prezentat investiţii și proiecte 

promovate, cât şi analize ale activităţii Consiliului Judeţean, după cum s-a consemnat și 

în procesele verbale ale şedinţelor.  

Ședințe ale comisiilor de specialitate: Am participat la şedinţele comisiei din care 

fac parte, având funcţia de preşedinte – Comisia pentru probleme culturale, de 

învăţământ, sportive, de tineret şi de turism.    

Activități curente: În calitate de vicepreşedinte, am coordonat activitatea 

următoarelor direcţii şi instituţii subordonate consiliului judeţean:  

- Direcţia Amenajare şi Urbanism;  

- Direcţia Tehnică Investiţii;  

- Direcţia Programe de Dezvoltare;  

- SC Compania de Transport Public SA;  

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor” Judeţul Arad;  

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;  

- Centrul Militar Arad;  

- Direcţia Publică de Pază Arad;  

Împreună cu aparatul de specialitate, am elaborat şi promovat proiecte, pentru atragerea 

de fonduri în judeţul Arad. La capitolul „drumuri”, unul dintre cele mai importante 

domenii de activitate, am promovat proiecte aflate în diferite stadii de implementare sau, 

după caz, finalizate 

- Arad-Şiria-Pâncota-Buteni – fonduri europene (în evaluare);  

- Sînpetru-lim. jud. Timiş – fonduri europene (în evaluare);  

- Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est 

Arad – fonduri europene; 



- Curtici-Sînmartin (inclusiv centură ocolitoare oraş Curtici) – fonduri 

transfrontaliere (în evaluare);  

- Sînmartin-Socodor – fonduri transfrontaliere (în evaluare);  

- Socodor-Nădab – fonduri transfrontaliere (în evaluare);  

- Sînmartin-Olari-Caporal Alexa – PNDL;  

- Nădab-Seleuş – PNDL (depus ulterior pentru finanțare pe fonduri europene);  

- Bîrsa-Moneasa-lim. jud. Bihor – PNDL;  

- Dorobanţi-Macea – fonduri proprii (în execuție);  

- Nădlac-Pereg – fonduri propria (finalizat);  

- Pîncota-Seleuş – fonduri proprii (în execuție);  

- Sintea Mare-Şepreuş – fonduri proprii;  

- Neudorf-lim. jud. Timiş – fonduri proprii (finalizat);  

- Pecica-Turnu – fonduri proprii; 

Am continuat proiectul „Arădeni cu care ne mândrim”, prin care îi premiem pe cei 

mai merituoşi arădeni, care s-au remarcat în diferite domenii: educaţie, sport, cultură etc. 

Activitate în teritoriu: Pe parcursul anului 2018, m-am deplasat în teritoriu, în 

toate zonele judeţului, pentru a verifica stadiul lucrărilor în care Consiliul Judeţean a fost 

angajat, cât și pentru a participa la evenimentele organizate de Consiliul Județean sau 

unde instituția a fost partener. Am participat la întâlniri cu primari, viceprimari şi 

consilieri locali, am luat parte la şedinţe de consiliu local, am preluat proiecte ale 

comunităților locale, inițiate și promovate de administrațiile locale, pentru a găsi 

împreună surse de finanțare și, implicit, de materializare a proiectelor; 

Întâlniri cu cetăţenii: În cadrul deplasărilor în teritoriu am avut întâlniri cu 

cetăţenii, am răspuns întrebărilor şi solicitărilor, am preluat doleanţele acestora pentru a fi 

rezolvate, în limita prerogativelor. 

Audienţe: Am susţinut audienţe de fiecare dată când am fost solicitat de arădeni, 

conform programului de audienţe, în fiecare săptămână, în ziua de marţi. 
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