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Raport de activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 
 

 

   

 În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) lit. ”l” din Legea administraţiei publice locale, nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului Judeţean prezintă anual un 

raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean. În 

desfăşurarea şedinţelor de consiliu judeţean, s-au respectat prevederile Legii 215/2001 şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean, oferind posibilitatea exprimării de opinii şi de argumentare 

a ideilor, precum şi exercitarea votului în cunoştinţă de cauză.  

În exercitarea atribuţiilor legale, am emis un număr de 1309 dispoziţii, în principal în domeniul 

resurselor umane, în calitate de şef al personalului din aparatul propriu şi în domeniul patrimonial şi 

financiar contabil, în calitate de ordonator principal de credite.  

 Voi prezenta activităţile enumerate pe domenii de activitate, activităţi desfăşurate de aparatul propriu 

şi coordonate din prisma funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad. 

 

1. Activitatea de buget şi financiar contabilă 

2. Direcţia tehnică-investiţii 

  Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri 

  Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

  Serviciul achiziţii publice 

   Serviciului Investiţii şi Dezvoltare Rurală 

3. Serviciul  managementul spitalelor 

4. Serviciul  gestiune resurse umane 

5. Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism 

6. Compartimentul Audit intern  

7. Direcţia de Dezvoltare 

8. Direcţia administraţie publică 

9. Direcţia Comunicare şi Strategii  

10. Secretarul judeţului şi serviciul juridic 

11. Serviciul Corp control 

12. Compartimentul Datorie Publică 

13. Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad 

 

I. Activitatea de buget şi  financiar contabil 

 

Bugetul general de venituri  şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, adoptat prin Hotărârea de 

Consiliu Judeţean nr.101/16.03.2016 potrivit Legii bugetului de stat nr.6/2017 a fost rectificat şi modificat în 

perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. Din excedentul anilor precedenţi constituit la începutul anului 2017 în 

sumă de 71.525.320,29 lei în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-a alocat pentru susţinerea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare suma de 42.587.500 lei. 

  Evoluţia principalilor indicatori din bugetul Consiliului Judeţean Arad la 31.12.2017 se prezintă 

după cum urmează :   

DENUMIRE 

INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

ANGAJAMENTE 

BUGETARE 

PLĂŢI  

EFECTUATE 

CHELTUIELI 

EFECTUATE 
CAP.51.02 AUTORITĂŢI 

PUBLICE 46.474.000,00 28.436.581,25 26.954.516,55 18.378.598,83 
CAP.60.02 APARARE 

NATIONALA 550.000,00 475.816,09 460.905,14 466.653.90 
CAP.61.02 ORDINE 

PUBLICA SI SIGURANTA 685.000,00 586.946.20 560.594,60 616.849,49 
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Veniturile Judetului  Arad, au fost realizate în procent de 100,42 %, veniturile proprii realizându-se 

în proporție de 101.22%. 

Încasările sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea unor cheltuieli 

descentralizate la nivelul județului și cele pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în procent de 

100,00%. 

Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea drumurilor județene primite din bugetul de stat au fost 

realizate în proporție de 100,00%. 

Subvenţiile primite din bugetul de stat s-au realizat în proporție de 98.13%.  

Cheltuielile bugetului local s-au realizat în procent de 70.85%. Față de prevederile în suma de 

310.742.500, s-au efectuat plăți în suma de 220.163.288,28 lei, existînd o nerealizare în suma absolută de 

90.579.211,72 lei.  

În anul 2017 s-a înregistrat  un excedent  în suma de 49.115.567,47 lei. In urma închiderii anului 

bugetar 2017, excedentul total al judeţului Arad este în sumă de 120.640.887,76 lei excedent ce se va utiliza 

în anul următor pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ale bugetului local în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

Tot în anul 2017 bugetul creditelor interne aprobat a fost în sumă de 39.054.000 lei după cum 

urmează:  

-10.000.000 lei potrivit contractului de credit BCR nr.187/23.11.2015-Lot I, aprobat prin HCJ 

nr.92/30.04.2015, hot.CAIL nr.4670/11.11.2015, hot.CAIL nr.4790/03.02.2016, având urmatoarele 

obiective :  

- Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol electronic în Judeţul Arad şi  Ambulatoriu 

integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 

-15.704.323,17 lei potrivit contractului de credit BCR nr.189/23.11.2015-Lot III, aprobat prin HCJ 

nr.91/30.04.2015, cu modificările şi completările ulterioare, hot.CAIL nr.4671/11.11.2015,  hot. CAIL 

nr.4791/03.02.2016, pentru cofinaţare proiecte cu finanţare nerambursabilă (Sistem Integrat de gestionare a 

deşeurilor în Judeţul Arad; Drumul Vinului); 

-13.350.000 lei, potrivit contractului de credit BCR nr.188/23.11.2015-Lot II, aprobat prin HCJ 

nr.92/30.04.2015, hot. CAIL nr.4679/11.11.2015, hot. CAIL nr.4772/12.01.2016, adresa MFP  

nr.538186/17.03.2016, pentru obiectivele  Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pâncota – Seleuş şi 

Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000, Limită Judeţ Timiş-DJ682 (Neudorf ). 

NATIONALA 
CAP.65.02 

INVATAMANT 10.943.000,00 8.951.196,35 7.621.048,90 7.621.596,50 
CAP.68.02 ASIGURARI 

SI ASISTENTA 

SOCIALA 6.783.000,00 3.030.947,53 2.264.695,39 2.161.139,13 
CAP.84.02 

TRANSPORTURI 56.791.000,00 14.579.566,05 10.794.473,43 27.431.614,32 

TOTAL 122.226.000,00 56.061.053,47 48.656.234,01 56.676.452,17 

DENUMIRE 

INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

ANGAJAMENTE 

BUGETARE 

PLĂŢI  

EFECTUATE 

CHELTUIELI 

EFECTUATE 
CAP.51.02 

AUTORITĂŢI 

PUBLICE-CREDITE 

INTERNE 

9.775.000,00 7.754.299,33         5.451.209,09  

CAP.84.02 

TRANSPORTURI-
CREDITE INTERNE 

13.350.000,00 0,00                     0,00  

TOTAL 23.125.000,00 7.754.299,33        5.451.209,09  
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În anul 2017, au fost efectuate plăţi din credite în sumă de 5.451.209,09 lei, din creditul contractat cu 

Banca Comercială Română nr.189/23.11.2015, iar cumulat, s-au efectuat trageri din creditul menţionat în 

valoare de 17.346.885,92 lei. 

La 15.12.2017 soldul creditelor contractate direct de Judeţul Arad, în valută, este în sumă de 

13.356.561,08 euro ( Ctr.49/2010, încheiat cu  BRD Societe Generale S.A.;  DM22/2011, încheiat cu Banca 

Comercială Română S.A.; Ctr.15251/2014 încheiat cu SC Ager Leasing IFN SA), iar soldul creditelor 

contractate în lei este de 15.557.897,55 lei  (Ctr.189/2015, încheiat cu  Banca Comercială Română S.A.).  

 

 

II. Direcţia tehnică-investiţii 

În anul 2017, am alocat sumele necesare realizării investiţiilor programate şi am lansat 

procedurile de licitaţie, conform legii. Ca multe alte autorităţi publice din România, ne-am confruntat cu un 

blocaj determinat de legea achiziţiilor publice, care a întârziat realizarea procedurilor legale. În cadrul 

întâlnirilor cu parlamentarii de Arad şi prin memorii înaintate ministerelor de specialitate, am solicitat în 

repetate rânduri Guvernului modificarea legii achiziţiilor publice, pentru a putea consuma bugetul pe care l-

am alocat investiţiilor în judeţul Arad. Ne-am confruntat cu o lipsă de reacţie la aceste solicitări, ca atare, o 

mare parte a bugetului destinat investiţiilor nu s-a putut consuma. Paradoxal este că tot guvernul a sancţionat 

apoi judeţul Arad pentru necheltuirea fondului de investiţii datorită deficienţei Legii achiziţiei publice şi ne-

a tăiat fondurile pentru investiţii trecute în excedentul bugetar.    

 

a. Serviciul administrare drumuri şi poduri 
  Reţeaua de drumuri locale situate pe teritoriul judeţului Arad are o lungime totală de 

1192,197 km - drumuri judeţene. Pe tipuri de îmbrăcăminţi reţeaua drumurilor judeţene este alcătuită astfel: 

 - drumuri cu îmbrăcăminte bituminoasă            490,588 km (41,15 %) 

 - drumuri din beton de ciment                            13,788 km ( 1,15 %) 

 - drumuri pavate                                                  11,741 km ( 0,99 %) 

 - drumuri cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară  430,145 km (36,08 %) 

 - drumuri pietruite                 160,911 km (13,49 %) 

 - drumuri de pământ           85,024 km (  7,13 %)  

 În administrarea Consiliului Judeţean Arad se află 1206 podeţe cu lungime de 1907 m, 119 poduri cu 

lungimea de 2902 m, ziduri de sprijin 2116 m, parapete de drum 12242 m. De menţionat este faptul că din 

reţeaua drumurilor modernizate, la sfârşitul anului 2017, 37,51 % se prezintă cu durata normală de serviciu 

expirată, ceea ce necesită efectuarea unor reparaţii capitale în scopul asigurării unei capacităţi portante 

optime, conforme cu solicitările din trafic şi a unei viabilităţi corespunzătoare. 

Având în vedere acest patrimoniu, Consiliul Judeţean Arad s-a preocupat în permanenţă de buna 

gestionare a sa şi de asigurarea unei  viabilităţi corespunzătoare pe reţeaua de drumuri şi poduri a judeţului 

Arad, iar în activitatea sa avut trei priorităţi principale:  

1. Investigarea reţelei rutiere şi cunoaşterea situaţiei reale şi prioritizarea lucrărilor după importanţă, 

în funcţie de fondurile alocate. 

2. Utilizarea cu eficienţă maximă a fondurilor alocate. 

3. Urmărirea realizării calitative şi cantitative a lucrărilor. 

Obiectivele principale pentru anul 2017 au fost: 

- revizia drumurilor şi a construcţiilor aferente; 

- elaborarea şi asigurarea derulării programelor de modernizare,  

- întreţinerea şi reparaţia drumurilor judeţene finanţate din bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Arad şi din fonduri guvernamentale; 

- întocmirea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de întreţinere  şi reparaţii drumuri; 

- eliberarea acordurilor prealabile de amplasare în zona drumului  judeţean a unor construcţii 

şi instalaţii, sau panouri publicitare; 

- completarea la zi a Cărţii tehnice a drumurilor judeţene. 

1. Program întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri  

 

Lucrare 
Program 2017 

Realizat 

2017 

Valoric (lei) Valoric (lei) 
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Întocmire documentaţii tehnico-economice, taxe, 

acorduri, avize la drumuri 
88.000        34.672 

Întreţinere  drumuri asfaltate 5.461.000 4.407.413 

Întreţinere drumuri pietruite 280.000                                               235.000 

Întreţinere platformă drum (acostamente, 

desfundare şanţuri, asigurare estetică rutieră) 
684.000 

 

522.786 

 

Activitate de iarnă 2017 - 2018 4.000.000 2.121.562 

Covor bituminos DJ 792C km 46+515-51+900 

Caporal Alexa-Sântana- remedieri 

1.589.000 1.009.544 

Siguranţa rutieră 

- marcaje rutiere 

- aprovizionare cu indicatoare şi 

stâlpi,inclusive montarea şi întreţinerea 

acestora 

- aprovizionare parapete metalice, 

inclusive montarea şi întreţinerea 

acestora 

501.000 

391.000 

80.000 

 

 

30.000 

100.000 

100.000 

0 

 

 

0 

 

 

Reparaţii zid de sprijin pe DJ 708 km 36+000 85.000 0 

Consolidare taluz pe DJ 708A km 23+450, Nadăş 43.000 0 

Ranforsare DJ 792C km 39+100-46+400, Pîncota-

Caporal Alexa 

2.294.000 1.424.044 

Reparaţii curente poduri, podeţe 109.000 108.000 

Total 15.134.000 9.963.021 

 

 Program investiţii: 

 

 

OBIECTIV 

Program 2017 Realizat 2017 

Valoric (lei) Valoric (lei) 

A. Lucrări în continuare: 769.000 456.961 

Reabilitare DJ 682 km 100+080-117+080, Arad-

Felnac-Lim.jud.TM 

164.000 23.470 

Reabilitare DJ 708 km 25+100-37+100 Mădrigeşti-

Gurahonţ - remedieri 

496.000 347.443 

Reabilitare DJ 792C km 59+955-63+455 Inters. DN 

79- Curtici- remedieri 

50.000 43.974 

Reabilitare DJ 682 Felnac – Lim.jud.TM-remedieri 59.000 42.074 

B. Lucrări noi: 29.709.000 1.179.844 

1. IBU 2.484.000 573.019 

IBU DJ 682A km 14+500-17+000 Firiteaz-Lim.jud. 

TM, 2,5 km, din care 0,5 km în Firiteaz 

1.109.000 573.019 

IBU DJ 708D km 0+000-6+400 Tauţ (DJ 708A)-

Camna-Luguzău, 6,4 km, din care 0,6 km în Tauţ 

1.375.000 0 

2. Reabilitări drumuri 1.000.000 0 

Reabilitare DJ 793 km 0+022-14+300 Sintea Mare-

Sepreuş 

1.000.000                     0  

3. Modernizări drumuri 26.225.000 606.825 

Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200 Pîncota-

Seleuş 

5.000.000 0 

Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Lim.jud.TM-

DJ 682 (Neudorf) 

3.937.000 0 

Modernizare DJ 790 km 7+766-14+270 Şofronea- 1.280.000 606.825 
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Zimandcuz, l=0,8 km în Zimandcuz 

Modernizare DJ 709J km 6+600-12+440 Nădlac-

Peregu Mare 

9.268.000 0 

Modernizare DJ 709J km 84+600-91+700 Grăniceri-

Pilu, L=0,5 km în Grăniceri 

1.015.000 0 

Modernizare DJ 709J km 60+425-63+328 Dorobanţi-

Macea 

5.725.000 0 

     C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de 

investiţii – documentaţii DALI, total, din care: 

2.337.000 283.982 

Actualizare DALI Reabilitare DJ 709J km 34+300-

44+100 Pecica-Turnu-   

92.000 0 

DALI Reabilitare DJ 793 km 0+022-14+300 Sintea 

Mare-Sepreuş 

77.000 29.358 

DALI Reabilitare DJ 709B km 18+800-27+400 Curtici-

Sânmartin - tranfrontalier 

361.000 17.529 

DALI Reabilitare DJ 708 km 44+400-66+600 

Gurahonţ-Buteni 

137.000 0 

DALI Reabilitare DJ 709B km 27+590-39+200 

Sânmartin-Socodor - tranfrontalier 

531.000 21.843 

PT+DE+CS Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200 

Pîncota-Seleuş 

41.000 14.149 

PT+DE+CS Modernizare DJ 709J km 6+600-12+440 

Nădlac-Peregu Mare 

43.000 14.163 

PT+DE+CS pentru Modernizare DJ 709J km 84+600-

91+700 Grăniceri-Pilu (DN 79A), l=0.5 km în 

Grăniceri, km 84+600-85+100 

9.000 5.879 

PT+DE+CSModernizare DJ 709J km 60+425-63+328 

Dorobanţi-Macea 

21.000 6.595 

DALI+Cheltuieli pentru proiectare pentru Modernizare 

DJ 792 km 0+000-5+000 Sododor-Nădab - 

transfrontalier 

276.000 9.136 

DALI pentru IBU pe DJ 682A km 14+500-17+000 

Firiteaz-Lim.jud.TM,2.5 km, din care 2 km, km 

15+000-17+000 Firiteaz-Lim.jud.TM 

48.000 0 

Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 709J km 

85+100-91+700 Grăniceri-Pilu, l=6,6 km cu întabulare 

pentru 6,6 km  

316.000 0 

DALI pentru Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 

Sânmartin-Olari-Caporal Alexa - PNDL 

85.000 53.550 

DALI pentru Reabilitare DJ 792 km 5+000-26+130 

Nădab-Seleuş - PNDL 

91.000 64.383 

SF pentru Totemuri intrare în judeţul Arad - 5 buc. 5.000 0 

SF pentru Staţii autobuz - 4 buc. 6.000 0 

SF pentru  Amenajare platforme pentru verificarea 

tonajelor autovehiculelor 

15.000 0 

DALI pentru Reabilitare DJ 708A km 32+100-41+100 

Tauţ-Târnova 

22.000 0 

Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 792B km 

8+500-11+900, 15+800-33+800, 33+800-40+400, 

Bârsa-Moneasa-lim.jud.BH - PNDL 

25.000 0 

Întocmire documentaţie tehnică în vederea desfiinţării 

podului de lemn peste râul Crişul Alb pe DJ 709K km 

15+930 Zerind (DN 79)-Vărşand (DN 079A) 

12.000 0 
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DALI pentru Reabilitare DJ 791 km 14+000-23+960 

Sântana-Sintea Mică 

30.000 0 

DALI pentru Reabilitare DJ 682 km 117+080-130+150 

Felnac-Lim.jud.TM 

39.000 0 

DALI pentru Modernizare DJ 708 km 40+850-41+750 

Gurahonţ 

6.000 0 

Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 790 km 

7+760-14+270 Şofronea-Zimand Cuz, din care 5.710 

km, km 7+760-13+470 Şofronea-Zimand Cuz 

48.000 0 

Servicii dirigenţie de şantier  4.000 

TAXE SI AVIZE pt. DALI, PT  43.397 

TOTAL 32.815.000 1.920.787 

 

În cadrul programului de investiţii: 

 Capitolul A. Lucrări finalizate:  

-     “Reabilitare DJ 682 Arad – Felnac – Lim. Jud. TM km 100+080…117+080”  lucrarea a fost 

finalizată. 

- “Reabilitare DJ 708 km 25+100-37+100 Mădrigeşti-Gurahonţ – remedieri” – lucrare finalizată; 

- “Reabilitare DJ 792C km 59+955-63+455 Inters. DN 79- Curtici- remedieri” – lucrare fianlizată; 

- “Reabilitare DJ 682 Felnac – Lim.jud.TM-remedieri” – lucrare finalizată. 

 

Capitolul B. Lucrări în continuare: 

Imbrăcăminte bituminoasă uşoară (IBU):   

- IBU DJ 682A km 14+500-17+000 Firiteaz-Lim.jud. TM, 2,5 km, din care 0,5 km în Firiteaz – 

lucrare finalizată; 

- IBU DJ 708D km 0+000-6+400 Tauţ (DJ 708A)-Camna-Luguzău, 6,4 km, din care 0,6 km în Tauţ 

a fost adjudecată, s-a semnat contractual de execuţie lucrări, urmând ca execuţia lucrării să înceapă 

în anul 2018, când condiţiile meteo vor permite începerea lucrării. 

Reabilitări drumuri:  

- Reabilitare DJ 793 km 0+022-14+300 Sintea Mare- Sepreuş – s-a demarat procedura de achiziţie 

publică pentru întocmirea proiectul tehnic şi execuţia lucrării, lucrare multianuală cu o durată de 48 

luni. 

Modernizări drumuri:  

- Modernizare DJ 790 km 7+766-14+270 Şofronea-Zimandcuz, l=0,8 km în  Zimandcuz – lucrarea a 

fost finalizată; 

-  “Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Lim.jud.TM-DJ 682 (Neudorf)” acesta se află în 

procedura de evaluare. 

În acest an a fost demarată procedura de achiziţie pentru atribuirea contractelor de execuţie pentru 

“Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuş”, “Modernizare DJ 709J Nădlac-Peregu Mare”, Modernizare DJ 709J 

Grăniceri-Pilu”, “Modernizare DJ 709J Dorobanţi-Macea”.  

Capitolul C. Achiziţii de bunuri şi alte lucrări de investiţii: 

  În luna iunie, august şi septembrie 2017 s-au încheiat contracte pentru execuţie DALI pentru un 

număr de opt drumuri judeţene, contractele aflându-se în derulare. 

 Pentru “Actualizare DALI Reabilitare DJ 709J km 34+300-44+100 Pecica-Turnu” – contract în 

derulare – s-a predat documentaţia, aflându-se în faza de obţinere a avizelor. 

  Pentru următoarele obiective a fost demarată procedura de achiziţie publică: 

- Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 709J km 85+100-91+700 Grăniceri-Pilu, l=6,6 km cu 

întabulare pentru 6,6 km – transfrontalier; 

- Actualizare DALI pentru Modernizare DJ 790 km 7+760-14+270 Şofronea-Zimand Cuz, din care 

5.710 km, km 7+760-13+470 Şofronea-Zimand Cuz; 

- Intocmire DALI pentru Reabilitare DJ 791 km 14+000-23+960 Sântana-Sintea Mica;  

- Intocmire DALI pentru Reabilitare DJ 682 km 117+080-130+150 Felnac-Limita judeţ Timiş; 

- Intocmire DALI pentru Modernizare DJ 708 km 40+850-41750 Gurahonţ; 
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- Intocmire documentaţie tehnică pentru desfiinţarea podului de lemn de pe DJ 709K la km 15+804 

peste râul Crişul Alb la Vărşand;  

- SF pentru Totemuri intrare în judeţul Arad - 5 buc. 

- SF pentru Staţii autobuz - 4 buc. 

- SF pentru  Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor 

- DALI pentru Reabilitare DJ 708A km 32+100-41+100 Tauţ-Târnova. 

 

Tot în anul 2017 au fost depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, pentru finanţare prin progamul PNDL, următoarele lucrări: 

- Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa – valoare 

47.623.705,65 lei; 

- Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800, 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-

Limită judeţ Bihor – valoare 80.887.142 lei; 

- Reabilitare DJ 792 km 5+000-26+130 Nădab-Seleuş – valoare 34.067.123,50 lei. 

În acest an s-a demarat procedura de achiziţie publică pentru întocmire Proiect tehnic+Detalii de 

execuţie+Caiet de sarcini  pentru  trei drumuri judeţene, execuţia acestor lucrări demarându-se prin  

Programul  INTERREG V-A Ro-Hu 2014-2020 şi anume: 

- DALI Reabilitare DJ 709B km 27+590-39+200 Sânmartin-Socodor – valoare 22.131.603,32 lei; 

- DALI Reabilitare DJ 709B km 18+800-27+400 Curtici-Sânmartin – valoare 14.695.137,76 lei; 

- Modernizare DJ 792 km 0+000-5+000 Sododor-Nădab – valoare 11.112.163,68 lei. 

 
b. Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

  În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, are atribuţii de 

serviciu în următoarele domenii de activitate: 

I.  Administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Arad; 

II. Pregătirea şi realizarea lucrărilor de reparaţii curente/capitale la imobile din patrimoniul C.J.A. 

       Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2017 au fost: 

- s-au întocmit documentaţiile de achiziţie şi s-a participat în comisiile de licitaţie pentru: 

-serviciile de proiectare în vederea reabilitării la cetăţile Soimoş şi Şiria; 

-efectuarea de reparaţii curente la imobilul situat în Arad, str. Banu Mărăcine, parter, bl.E, inclusiv 

monitorizarea şi recepţia lucrărilor; 

-efectuarea de reparaţii curente pentru amenajarea staţiei zonale de Salvamont; 

-înlocuirea a 3 centrale termice defecte la R.C.E. Speranţa Copiilor; la imobilul situat în Arad, str. 

Diogene nr. 6, inclusiv monitorizarea şi recepţia lucrărilor; 

-întocmirea contractului cadru aferent serviciilor topo şi cadastru în vederea întabulării bunurilor 

imobile din patrimoniul Judeţului Arad; 

-achiziţionarea unui număr de 3 microbuze pentru transport persoane;  

-achiziţionarea unui număr de 10 autobuze second hand pentru Compania de Transport Public Arad; 

-efectuarea lucrărilor de reparaţii şi remedieri la obiectivele de investiţii din cadrul proiectului ,,Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Arad”, inclusiv monitorizarea şi recepţia lucrărilor 

-caiet de sarcini pentru procurare, montare şi PIF a unei bariere auto, Bd. Revoluţiei nr. 81; 

 Faţă de cele enumerate mai sus, în cursul anului 2017, s-a acordat în continuare sprijin Serviciului 

Achiziţii Publice pentru contractarea de servicii şi lucrări, la cele promovate de către serviciul 

administrarea domeniului public şi privat.  

  În vederea asigurării urmăririi curente şi speciale a comportării în exploatare a construcţiilor din 

patrimoniul public şi privat al judeţului, s-au efectuat: 

- controlul modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii noi la imobilele aflate 

în proprietatea Judeţului Arad, conform Legii nr. 10/1995, a Legii nr. 50/1991, actualizate; 

- consultanţa acordată diferitelor societăţi şi instituţii publice subordonate pentru întreţinere curentă, 

reparaţii la imobilele proprietatea Judeţului Arad; 

- s-a întocmit documentaţia preliminară în vederea promovării obiectivului de investiţie „Secţii 

Obstetrică, Neonatologie şi Ginecologie” în curtea spitalului SCJUA; 
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- s-au întocmit documentele necesare modificărilor de patrimoniu intervenite pe parcursul anului la 

Direcţia economică, pentru înscrierea în evidențele contabile a modificărilor survenite; 

- s-a procedat la întabularea unor imobile în Cartea Funciară, notări/ radieri drept de administrare 

contracte de comodat, schimbare destinaţie imobile; 

- s-a procedat la preluarea de la comuna Târnova şi predarea imobilului înscris în CF nr. 308623 

Târnova nr. cadastral 308623, Parc dendrologic cu Complexul statuar în aer liber - Platou Căsoaia din 

administrarea Consiliului Județean Arad în  administrarea directă a Centrului Cultural Județean Arad;  

            - participarea şefului de serviciu la şedinţele Comisiei Tehnico-Economice în vederea promovării 

unor lucrări de investiții ale Consiliului Judeţean Arad; 

           - participarea în comisia de achiziţie pentru „Servicii de pază cu personal calificat a obiectivelor aflate 

în perimetrul staţiilor de compostare, transfer, sortare şi depozitare din cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în Judeţul Arad”.  
 

c. Serviciului Investiţii şi Dezvoltare Rurală 

 Atribuţiile sunt de a identifica, promova şi realiza investiţii în domeniul serviciilor publice de interes 

judeţean: sănătate, cultură, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectură, instalaţii edilitare, alimentări cu apă, canalizare, construcţii 

hidrotehnice, alimentări cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică, resurse regenerabile etc., investiţii 

aferente patrimoniului judeţului Arad. 

 Priorităţile şi activităţile Serviciului de Investiţii şi Dezvoltare Rurală pe anul 2017 au fost: 

 Prin Programul PNDL 2017-2020, la nivelul judeţului Arad s-a aprobat finanţarea a 5 obiective de 

investiţii, dintre care două sunt monitorizate de SIDR: 

 Secţia de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 

 Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş. 

Prin Program se urmărește monitorizarea investiţiilor judeţului Arad, precum şi corespondenţa cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

În prezent, prin Program atât Consiliul Judeţean Arad cât şi UAT-urile din judeţul Arad îşi promovează 

investiţiile proprii, ca entitate separată, conform prevederilor legale în vigoare. 

1. Realizarea serviciului de ecarisaj (activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală) în conformitate 

cu  HG 24/2016 şi întocmirea Registrului centralizator aferent; 

2. Accesare de fonduri în județul Arad prin Proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” – 

managementul gunoiului de grajd; 

3. Îndrumarea şi sprijinirea UAT-urilor din judeţ la solicitarea DSV, DADR, AFIR; 

4. Monitorizare Program POIM Mediu - etapa II, program pentru lucrările aferente construcțiilor staţiilor de 

epurare la care Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad este parte prin cofinanţare, în baza contractelor 

încheiate (CL5 Curtici şi CL8 Pâncota şi Păuliş); 

5. S-a semnat contractul de finanţare nr. 23/08.02.2017 pentru „Fazarea proiectului extinderea şi 

modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, proiect finanţat prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM etapa II).  

 

 

III. Serviciul  managementul spitalelor 

 

   În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Arad, prin Serviciul Managementul Spitalelor, a continuat 

coordonarea dezvoltării unitare a spitalului reorganizat. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a 

funcţionat în cursul anului 2017 pe structura organizatorică avizată de Ministerul Sănătăţii şi aprobată în 

anul 2017 prin Dispoziţia nr. 792/31.07.2017 a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii după cum urmează:  

 SEDIUL CENTRAL  

Secţia Clinică Medicină internă I                                                      48 paturi  

          din care -Compartiment endocrinologie                                   8 paturi 

                       -Compartiment alergologie şi imunologie clinică       5 paturi  
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Secţia Clinică Hematologie                                                               30 paturi 

Secţia Clinică Gastroenterologie                                                       43 paturi  

Secţia Clinică Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice                  25 paturi 

Secţia Clinică Cardiologie                                                                 53 paturi 

        din care -Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni            17 paturi                         

Secţia Clinică Chirurgie Generală I                 85 paturi 

       din care: -comp.Chirurgie vasculară               10 paturi 

                      -comp.Chirurgie orala maxilo-facială       5 paturi 

                      -comp.Neurochirurgie               10 paturi 

                      -compartiment Chirurgie toracică             10 paturi 

Secţia Clinică Chirurgie şi Ortopedie infantilă               30 paturi 

Secţia Clinică Ortopedie-traumatologie              65 paturi 

     din care -comp.recuperare medicala ortopedie şi traumatologie  10 paturi 

Compartiment Chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă   20 paturi 

          din care  pentru arşi                 5 paturi 

Secţia Clinică ATI I                  27 paturi 

         din care compartiment ATI copii                6 paturi 

Secţia Clinică Neurologie                  46 paturi 

Secţia Clinică Pediatrie I                    33 paturi 

Secţia Clinică Pediatrie II                  54 paturi 

            din care comp.Neuropsihiatrie infantilă              12 paturi 

Compartiment Clinic Boli infecţioase copii               20 paturi 

 

 Str. Cicio Pop nr. 13 

Secţia Clinică Boli infecţioase adulţi              42 paturi 

        din care  Compartiment HIV/SIDA (adulţi şi copii)           7 paturi 

 

 Str. O. Goga nr. 10 

Secţia Clinică Psihiatrie              70 paturi 

        din care Compartiment psihiatrie cronici            15 paturi 

 

 Str. Piaţa Mihai Viteazul nr.7-8   

Secţia Clinică medicina Internă II              30 paturi 

Compartiment reumatologie               20 paturi 

Secţia Clinică Urologie                             28 paturi 

Secţia clinică medicina muncii                  25 paturi  

Secţia Clinică chirurgie generală II            25 paturi 

Secţia Clinică ATI II                                 15 paturi  

Secţia Recuperare, Medicina fizică şi Balneologie            34 paturi 

        din care Compartiment Recuperare medicală neurologică         9 paturi  

Compartiment Nefrologie                15 paturi            

Compartiment recuperare medicală cardiovasculară            20 paturi 

Staţie Hemodializă                 5 aparate 

 

 Str. Piaţa Mihai Viteazu nr. 10 

Secţia clinică oncologie medicală               50 paturi 

Secţia clinică dermatovenerologie              25 paturi 

 

 Str. Tudor Vladimirescu nr.1 

Secţia Clinică ORL                   25 paturi             

Compartiment clinic oftalmologie                20 paturi  

 

 Str.Stephan Ludwig Roth nr.2 
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Secţia Clinică Pneumologie                        83 paturi  

                 din care compartiment TBC            52 paturi  

 Secţia Pneumologie                                  40 paturi  

                din care compartiment TBC              20 paturi 

 

 Str. Episcopiei nr.5 

Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie          90 paturi  

                 din care compartiment obstetrică patologică          10 paturi  

                         

Compartiment ATI Obstetrică – Ginecologie            10 paturi 

Secţia Clinică Neonatologie                         65 paturi 

          din care  - compartiment terapie intensivă        15 paturi 

                         - prematuri                  15 paturi 

 

 Str. Principală nr.90 Ghioroc 

Compartiment Ingrijiri Paliative Ghioroc                30 paturi 

         

Unitatea de primire Urgenţă(UPU)- SMURD             27 paturi 

        Cu punct de lucru la Sântana                      4 paturi 

        Cabinet medicină dentară de urgenţă Arad 

 

TOTAL 1341 paturi  

 

Spitalizare de zi                    65 paturi 

             din care 30 paturi în str.Piata Mihai Viteazu  

Însoţitori                            20 paturi 

 

Farmacie cu puncte de lucru în str.Piaţa M.Viteazu, nr.7-8 str.Episcopiei nr.5 şi str. Stepan Ludwig Roth, 

nr.2, Arad  

Blocuri operatorii (sediul central, Piaţa M.Viteazu nr.7-8, str.Episcopiei nr. 5 şi str. T.Vladimirescu nr.1)  

UTS I- Str. Andrenyi Karoly nr.2-4, Arad 

UTS II – Str.Pţa. Mihai Viteazu nr. 7-8, Arad 

UTS III- Str. Episcopiei nr.5, Arad 

Sterilizare cu puncte de lucru în Piaţa M.Viteazu nr. 7-8, str. Episcopiei nr.5 şi str.T.Vladimirescu nr.1, 

Arad  

Laborator explorări funcţionale cu punct de lucru în Piaţa M.Viteazu nr. 7-8, Arad  

Laborator radioterapie – str. Pţa. M.Viteazu nr. 7 – 8, suspendat temporar din lipsa aparaturii  

Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament)  

(Piaţa Mihai Viteazu nr.7-8, Arad)  

Compartiment endoscopie bronşică – str. Stepan Ludwig Roth nr.2, Arad  

Laborator BK, Str. Stepan Ludwig Rpth nr.2, Arad  

Compartiment audiologie şi foniatrie str. T Vladimirescu nr.1, Arad  

Serviciul  clinic anatomie patologică (histopatologie, citologie, presectura), str. A.Karoliy nr.2-4 cu puncte 

de lucru în str. Pţa. M. Viteazu nr.7-8, str. Episcopiei nr.5, Arad  

Serviciul clinic judeţean de medicină legală  

Serviciul de prevenire al infecţiilor asociate asistenţei medicale  

Serviciul de evaluare şi statistică medicală  

Compartiment asistenţă socială 

Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice  

Cabinet oncologie medicală  

Cabinet planificare familială  

Cabinet medicină sportivă 

Centrul de sănatate mintală (CSM) 

 -staţionar de zi – 30 locuri  
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Dispensar TBC 

 Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:  

(sediul central şi clădirile în care funcţionează paturile de profil)  

 a)pentru adulţi  

-medicină internă  

-gastroenterologie  

-hematologie  

-cardiologie  

-chirurgie maxilo-facială  

-chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă  

-obstetrică-ginecologie  

-neonatologie  

-neurologie  

-endocrinologie  

-ORL  

-oftalmologie  

-psihiatrie  

-chirurgie generală  

-urologie  

-ortopedie - traumatologie  

-boli infecţioase  

-pneumologie  

-reumatologie  

-nefrologie  

-medicina muncii  

-dermatovenerologie  

-recuperare, medicină fizică şi balneologie  

-chirurgie toracică  

-neurochirurgie  

-chirurgie vasculară  

-cabinet psihologie  

-Săli de tratament  

-Laborator Clinic analize medicale cu puncte de lucru în Piaţa M.Viteazu nr.7-8 si str. 

Episcopiei nr.5, Arad 

-Laborator clinic radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru în Piaţa M.Viteazu 

nr.7-8, str. Episcopiei nr.5 şi str.Stepan Ludwig Roth nr.2,str. Cocorilor nr.57, Arad 

       -computer tomograf  

       -RMN  

       - Mamografie 

-Compartiment endoscopie digestivă ( sediul central şi str. M.Viteazu )  

b) pentru copii  

-pediatrie  

-chirurgie si ortopedie infantilă  

-oftalmologie  

-ORL  

-neuropsihiatrie infantilă  

-boli infecţioase  

-Săli de tratament  

Aparat funcţional  

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriile  

La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Arad funcţionează:  

 -Centrul Judeţean de diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice  

 -Centrul de Sănătate a Reproducerii şi Planificare Familială  

 -Centrul antirabic  
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Aparat functional 

Structura organizatorică Spitalul de Psihiatrie Mocrea aprobată prin Dispoziţia CJA nr.323/22.08.2013 

- Secţia de psihiatrie I cronici                                   80 paturi 

- Secţia de psihiatrie II cronici                                  70 paturi 

                                                                                  150 paturi 

Structura organizatorică Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş aprobată prin Dispoziţia CJA nr.324/22.08.2013 

- Secţia de psihiatrie                                                75 paturi 

 Fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare al căror management a fost 

preluat de către Consiliul Judeţean Arad a fost analizată de către Serviciul Managementul Spitalelor după 

care au fost propuse spre aprobare Consiliului Judeţean. Bugetul iniţial al unităţilor sanitare a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean, făcând parte integrantă din bugetul general al unităţii administrative 

teritoriale, iar în cursul anului a trecut prin mai multe etape de rectificare condiţionate în principal de 

următorii  factori: 

 Semnarea succesivă de acte adiţionale la contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, 

Direcţia de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală, Casa de Pensii pentru serviciile 

medicale furnizate de către spitale şi pentru programele de sănătate derulate prin unităţile sanitare 

 Sumele alocate suplimentar din bugetul Consiliului Judeţean Arad şi a Consiliului Local Arad 

pentru finanţarea unor cheltuieli de capital precum şi a unor cheltuieli de funcţionare. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare şi cheltuielile din cadrul unui an 

bugetar, necesare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare normală a activităţii spitalelor publice, de 

furnizare a serviciilor medicale contractate cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a altor servicii, în 

condiţiile legii. Principala sursă de venit a tuturor spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean Arad o 

reprezintă contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad pentru servicii medicale şi programe 

de sănătate. Spitalele subordonate şi-au dimensionat bugetele având în vedere şi contractele încheiate, 

potrivit prevederilor legale în vigoare, cu Direcţa Judeţeană de Sănătate Publică pentru desfăşurarea 

activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate şi pentru drepturile salariale ale rezidenţilor pe 

toată perioada anilor de studiu I-VII.  

 Contractele încheiate de S.C.J.U. Arad cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, în funcţie de 

specific, au ca obiect pe lângă cele menţionate anterior şi  asigurarea drepturilor salariale ale personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în 

condiţiile legii; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activităţi de cercetare 

ştiinţifică; cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor de medicină sportivă, cabinetelor 

TBC, cabinetelor LSM; cheltuieli prevăzute de lege pentru UPU/CPU. 

 Veniturile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad au fost bugetate ţinând cont  şi  de sumele 

aferente contractelor cu Institutul de Medicină Legală Timişoara, prin care se asigură finanţarea drepturilor 

de personal şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării serviciului specific din cadrul spitalului. 

 Sumele contractate cu Casa de Pensii pentru servicii medicale din secţia/cabinetele de medicina 

muncii au fost luate în calcul la fundamentarea bugetului de venituri a spitalului judeţean. O pondere 

importantă în structura veniturilor spitalelor preluate a reprezentat-o sumele alocate din bugetul propriu al 

Consiliului Judeţean Arad pentru finanţarea unor cheltuieli cu bunuri şi servicii şi a unor cheltuieli de 

capital. De asemenea, au fost cuprinse în bugetul spitalului judeţean şi sumele alocate de către Primăria Arad 

precum şi veniturile proprii reprezentând venituri din prestări servicii, venituri din concesiuni şi închirieri, 

venituri din donaţii şi sponsorizări. La dimensionarea prevederilor bugetare aprobate la cheltuieli de 

personal s-a avut în vedere statul de funcţii aprobat pentru fiecare unitate sanitară în parte precum şi 

legislaţia în vigoare. La cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au prevăzut sumele propuse de către fiecare 

unitate sanitară pentru funcţionare urmărindu-se acoperirea cu prioritate a plăţilor restante către furnizori. 

 Propunerile conducerii spitalelor în ceea ce priveşte investiţiile şi cheltuielile de capital au fost 

evaluate şi analizate de către Serviciul Managementul Spitalelor în colaborare cu Direcţia Tehnică Investiţii, 

iar cheltuielile aferente acestora au fost propuse spre aprobare şi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli. 

 De menţionat este faptul că în cursul anului 2017 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a depăşit 

numărul  de internări în regim de spitalizare continuă contractat cu  Casa de Asigurări de Sănătate (aprox. 
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3000 de cazuri care au apelat unitatea de primire a  urgenţelor) şi în consecinţă, cheltuielile efectuate cu 

aceşti pacienţi de natură hotelieră şi pentru efectuarea tratamentelor medicale au fost suportate de unitatea 

spitalicească, fără să fie decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, ceea ce a condus în principal 

la acumularea de datorii şi la solicitări repetate ca aceste cheltuieli să fie acoperite din alte surse de finanţare. 

În acest sens, Consiliul Judeţean Arad a alocat fonduri în cursul anului în vederea acoperirii cheltuielilor de 

funcţionare a spitalului, în special a utilităţilor şi a reparaţiilor curente. 

 Cu privire la cele menţionate mai sus trebuie precizat că, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, act normativ care reglementează domeniul sănătăţii, S.C.J.U. Arad, în 

calitate de spital public, prin secţiile sale, poate furniza servicii medicale decontate din asigurările sociale de 

sănătate, în condiţiile stabilite în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, din alte tipuri de asigurări de sănătate, precum şi servicii 

medicale cu plată, în condiţiile legii, spitalul în cauză  fiind o  instituţie publică finanţată integral din venituri 

proprii şi funcţionînd pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului public provin din 

sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte 

surse, conform legii, după cum s-a specificat anterior. În acest context, principala sursă de venit a SCJU 

Arad o reprezintă contractele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pentru servicii medicale 

şi programe de sănătate. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 161/2016, cu modificările si completările 

ulterioare, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru, care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, 

valoarea totală contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele se constituie, în cazul S.C.J.U. 

Arad, din :  

-       suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - 

sistem DRG (pentru servicii de spitalizare continua pentru afectiuni acute in sistem DRG); 

-  suma aferentă programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare 

specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic; 

-  suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, 

transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi; 

-           sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu; 

-           sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi; 

            Consiliul Judeţean Arad şi-a orientat efortul financiar în special pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

cazare, dar şi pentru achiziţia de echipamente medicale performante, tocmai pentru a completa resursele 

limitate ale spitalului. Însă aceste eforturi au fost grevate de cheltuielile curente ale spitalului, a căror neplată 

ar fi condus la oprirea activităţii sale. Din aceste motive, bugetul anului 2017 a fost iniţial aprobat având în 

vedere necesarul de fonduri pentru funcţionarea la parametrii optimi a spitalului, în baza actelor adiţionale la 

contractul încheiet în anul 2016. 

 Un aspect relevant în activitatea desfăşurată de Serviciul Managementul Spitalelor a fost 

identificarea şi gestionarea problemelor legate de structura funcţională a Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Arad. În acest sens prin colaborarea cu Direcţia Tehnică de Investiţii şi Direcţia Programe de 

Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad, au fost identificate o serie de oportunităţi în vederea 

realizării unor investiţii în infrastructură şi dotarea cu aparatură medicală a S.C.J.U. Arad, prin accesarea 

unor programe de finanţare nerambursabile: 

 - Extinderea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul S.C.J.U. Arad prin PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. 

Valoarea totală a investiţiei, construcţie corp clădire nou, cu regim de înălţime Parter (suprafaţă construită 

desfăşurată 225 mp) şi dotarea cu aparatură medicală (tomograf, aparat radiologie digitală, ecograf cu 

aplicaţii cardio) este de 1.426.455 euro (TVA inclus). În data de 17.11.2017 a fost semnat contractul nr. 164 

între C.J. Arad şi S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L cu privire la achiziţia de servicii de proiectare faza SF 

cu o valoare de 22.172,68 lei (fără T.V.A) pentru acest obiectiv de investiţii- cu termen de predare 

30.06.2018. 

 - Reabilitarea serviciilor spitaliceşti în domeniul medicinei cardiovasculare la S.C.J.U. Arad, etaj 5, 

corp C1, inclusiv dotare cu aparatură  medicală prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG 

VA România – Ungaria în valoare de 1.000.000 euro (TVA inclus). Secţia de cardiologie a S.C.J.U. Arad 

este departe de a corespunde cerinţelor moderne ale specialităţii. În acest moment nu există medici 

specializaţi pe terapii intervenţionale coronariene, periferice, boala structurală sau terapiile moderne ale 
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insuficienţei cardiace. Asigurarea secţiei cu medici cu specializare şi competenţă înaltă se va putea realiza 

doar prin investiţii serioase în pregatirea acestora şi prin oferirea unor perspective profesionale care să 

prevină ieşirea acestora din sistemul medical local. Proiectul urmăreşte modernizarea secţiei cardiologie, 

înfiinţarea unor noi compartimente, amenajarea celor existente în conformitate cu prevederile legale: 

 Crearea şi amenjarea Unităţii de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici 

din unităţi sanitare cu paturi, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1322/2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor 

cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi; 

 Crearea Compartimentului Cardiologie Intervenţională şi a Laboratorului de Cardiologie 

Intervenţională; 

 Crearea Compartimentului spitalizare de zi, având ca obiect diagnosticul invaziv al cardiopatiei 

ischemice, bolii arteriale obstructive periferice; 

 Compartimentul de recuperare cardiovasculară; 

 Consiliul Judeţean Arad a alocat suma de 37.000 lei pentru achiziţia de servicii de elaborare a 

documentatiilor tehnico-economice, faza D.A.L.I. aferente realizării investiţiei „Reabilitarea serviciilor 

spitaliceşti în domeniul medicinii cardiovasculare în cadrul S.C.J.U. Arad”. În acest sens, C.J. Arad a 

demarat procedurile de achiziţie pe SEAP, data deschiderii ofertelor fiind 03.01.2018. 

 -  Extindere şi dotare Ambulatoriu din structura S.C.J.U. Arad, Etapa II, prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020 Axa prioritară 8, Operaţiunea – Ambulatorii spitale judeţene.Valoarea finanţării 

nerambursabile este de maxim 2.500.000 euro. Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Ambulatoriul din 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad este situat în municipiul Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-

4, şi face parte din patrimoniul public al Judeţului Arad, fiind dat în administrarea directă a Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Arad, conform Contractului de administrare directă nr. 4367/25.03.2011, cu actele 

adiţionale. 

 Serviciul Managementul Spitalelor, în colaborare cu S.C.J.U. Arad, a analizat această posibilitate de 

finanţare prin prisma necesităţii şi oportunităţii efectuării unor lucrări de extindere, amenajare şi dotare cu 

echipamente medicale a cabinetelor de ambulator de specialitate obstetrică-ginecologie şi urologie. A fost 

estimata suma de 52.000 lei pentru achiziţia de servicii pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza SF.  

 -  Construire Secţie de oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. 

Vicenţiu Babeş nr. 11-13, cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020. Conform 

listei aprobate, Consiliul Judeţean Arad beneficiază de finanţare pentru acest obiectiv în valoare totală de 

17.008.200 lei. Proiectul vizat de autorităţile locale, în speţă Consiliul Judeţean Arad vizează relocarea 

Secţiei clinice oncologie medicală în imobilul situat în Arad, str. Vicentiu Babeş nr. 11-13, imobil aflat în 

proprietatea Judeţului Arad, generos din punct de vedere al spaţiilor medicale, de tratament şi cazare, astfel 

încît să poată fi asigurate condiţii de diagnostic şi tratament la nivel corespunzător, cu toate dotările 

funcţionale şi  echipamentele medicale necesare. 

 În data de 29.11.2017 fost semnat un contract între C.J. Arad şi S.C. S&M EXPERT PROJECT 

S.R.L, cu privire la achiziţia de Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice, faza D.A.L.I. cu o 

valoare de 132.500 lei (fără TVA) aferent obiectivului de investiţii Secţie de oncologie a S.C.J.U. Arad. 

  - Lucrări de modernizare şi dotări cu echipamente la  imobilul situat în Arad, str. Ştefan Cicio Pop nr. 

13, Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi, cu finanţare prin Programul de Cooperare transfrontaliere 

INTERREG VA România-Ungaria, apel deschis. Sunt eligibile atât lucrări de modernizare, cât şi dotări cu 

aparatură medicală, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare şi ale Ordinului nr. 1096/2016. Valoarea estimată a investiţiei este de 1.800.000 euro. Imobilul 

în care îşi desfăşoară activitatea Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi din cadrul S.C.J.U. Arad face parte 

din patrimoniul public al Judeţului Arad, fiind dat în administrare directă S.C.J.U. Arad, conform 

Contractului de administrare directă nr. 4367/25.03.2011, cu actele adiţionale. A fost estimată suma de  

88.000 lei în vederea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice, faza 

D.A.L.I. 

 -  Reorganizare spaţial-functională a S.C.J.U. Arad „Construire Secţii Obstetrică-Ginecologie şi 

Neonatologie, Secţie Chirurgie Infantilă, Secţie Pediatrie, în incinta S.C.J.U. Arad, cu finanţare prin CNI-SA 

„Programul naţional de construcţii de interes public şi social”, obiectivul fiind cuprins în Anexa la Ordinul 
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nr. 5667/11.08.2017, emis de MDRAPFE privind aprobarea Listei-sinteză a obiectivelor de investiţii din 

cadrul Subprogramului „Unităţi sanitare din mediul urban”. În conformitate cu prevederile  H.G. nr. 

359/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Arad s-a 

aprobat desfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Arad şi a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. 

Salvator Vuia” Arad şi reorganizarea lor ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Arad Astfel, în prezent, secţiile obstretrică ginecologie şi neonatologie, precum şi 

compartimentul de terapie intensivă care deserveşte aceste secţii, fac parte din structura Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Arad. Secţiile materne ale S.C.J.U. Arad  funcţionează în prezent într-un imobil 

revendicat de Comunitatea Evreilor din Arad, fapt pentru care asupra acestui imobil, care necesită de 

urgenţă reparaţii capitale şi consolidări, nu s-a putut interveni. 

 Această reorganizare presupune demolarea, schimbarea destinaţiei unor construcţii existente, cât şi 

realizarea unor construcţii şi amenajări noi. Valoarea estimată a investiţiei este de 41.214.921 euro (TVA 

inclus). Consiliul Judeţean Arad a alocat 37.000 lei pentru achiziţia de servicii de elaborare a 

documentaţiilor tehnico-economice, faza S.PF, în valoare de aferente realizării investiţiei. Procedura de 

achiziţie este în derulare având termen de deschidere a ofertelor 03.01.2018. 

 -  Amenajarea  imobilului situat  în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13 în conformitate cu 

prevederile legale privind normele de funcţionare şi transmiterea acestuia şi a terenului aferent în 

administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad în vederea mutării Serviciului Judeţean de 

Medicină Legală Arad. 

 Prin adresa nr. 32448/27.10.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu   nr. 19262/27.10.2017, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a solicitat necesitatea amenajării Serviciului Spitalizare de zi în 

spaţiul din sediul central, str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4 în care funcţionează în prezent Serviciul Judeţean de 

Medicină Legală Arad. În conformitate cu prevederile  O.M.S nr. 1096/2016 privind modificarea şi 

completarea O.M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare „ în situaţia în care spitalul 

este pavilionar, structura de spitalizare de zi se poate organiza la parterul sau la etajul 1 al clădirilor în care 

funcţionează secţiile/compartimentele respective, separat de zona de spitalizare continuă", cu acces facil la 

ambulatoriu, serviciu de urgenţă, laboratoare de investigaţii şi tratament. 

 În vederea acestei reorganizării a fost identificat un spaţiu pentru mutarea  şi funcţionarea Serviciului 

Judeţean de Medicină Legală în imobilul  situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13, imobil 

aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad. Menţionăm că pentru o bună funcţionare şi desfăşurare a 

activităţii serviciului este nevoie de  reabilitarea acestor  spaţii si de realizarea unor circuite corespunzătoare 

care să respecte dispoziţiile legale în vigoare. În acest sens Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Arad  a 

solicitat şi a obţinut avizul favorabil de principiu din punct de vedere epidemiologic al Direcţiei de Sănătate 

Publică a Judeţului Arad privind mutarea Serviciului Judeţean de Medicină Legală din sediul central situat 

pe strada Andrenyi Karoly nr. 2-4, în fosta clădire a  D.G.A.S.P.C. Arad de pe strada Vicenţiu Babeş, nr. 11-

13. 

 În 05.11.2017, Serviciul Managementul Spitalelor a solicitat Direcţiei Tehnice Investiţii din cadrul 

C.J. Arad, demararea procedurilor legale în vederea mutării Serviciului Judeţean de medicină legală din 

sediul central al S.C.J.U. Arad în imobilul situat în Arad, str. V. Babeş nr.11-13. În luna noiembrie 2017, 

C.J. Arad a alocat suma de 100.000 lei în vederea întocmirii documentaţiilor tehnico-economice aferente 

(SF/DALI, Pth, urmarirea execuţiei lucrărilor) aferente realizării investiţiei.   

 Secţia TBC  din cadrul  S.C.J.U. Arad a funcţionat până în luna februarie 2017 într-un imobil care 

este proprietatea Arhiepiscopiei judeţului Arad, în baza unui contract de închiriere care a fost prelungit anual 

prin acte adiţionale. Acesta prevedea, în conformitate cu dipoziţiile legale în vigoare că locatarul poate 

efectua doar lucrări de reparaţii şi întreţinere a acestui imobil, iar pentru autorizarea activităţii medicale sunt 

necesare lucrări de investiţii majore, pentru separarea circuitelor medicale şi pentru înfiinţarea spaţiilor 

obligatorii prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar. Tocmai din acest motiv Consiliul Judeţean Arad a 

procedat la construirea unui spital nou, care să asigure condiţiile legale pentru desfăşurarea actului medical. 

În vederea mutării în noul spital au fost depuse eforturi susţinute în vederea achiziţionării mobilierului 

medical şi nemedical din fondurile alocate în acest sens de Consiliul Judeţean Arad, fiind depăşite cu greu 

impedimentele legate de neasumarea răspunderii în vederea stabilirii necesarului de dotări. În luna martie 

2017, secţiile TBC au fost relocate în sediul nou construit în Arad, str. Ludwigh Roth nr. 2-4. 
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  Serviciul Managementul Spitalelor a sprijinit S.C.J.U. Arad în vederea identificării şi centralizării 

necesarului de aparatură medicală în vederea întocmirii de către Direcţia Tehnică de Investiţii a Notelor 

Conceptuale pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus.  

 O misiune  importantă în activitatea Serviciului Managementul Spitalelor a fost urmărirea modului în 

care au fost utilizate fondurile alocate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad. 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad  

Din  bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad s-au prevăzut alocaţii în cursul anului 2017 până la 

finele lunii noiembrie, direct sau prin activitatea proprie pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad în 

sumă totală de 7.518,00 mii lei , din care s-a plătit efectiv suma de  4.594,05  mii lei  .                                                                                             

         -mii lei- 

TOTAL SUME ALOCATE DE LA CJA în anul 2017, din care:  7.518,00  

  INVESTIŢII + CHELTUIELI DE CAPITAL 2017 

5.897,00 

 

  CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII  2017 1.621,00 

 Situaţia privind sumele cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu finanţare de la bugetul Consiliului Judeţean Arad pentru realizarea 

unor obiective de investiţii şi cheltuieli de capital  este următoarea:    

                                                                                                           -mii lei-                              

Obiective de investiţii + cheltuieli de capital  Total  

din care: 

Lucrări  

Dotări 

aparatură  

Alte 

investiţii  

Sume achitate  prin spital 
3.025,63    359,59 2.474,04    192,00 

Sume alocate  si neachitate (noiembrie)  1.990,37 621,41 1.131,96 237,00 

TOTAL  2017 5.016,00 981,00 3.606,00 429,00 

 

În cursul anului 2017 au fost alocate atât sume din bugetul Consiliului Judeţean, al Consiliului 

Local cât şi din bugetul propriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru dotarea spitalului cu 

aparatură si pentru DALI necesare a se efectua in vederea reabilitării  unor secţii din cadrul spitalului, 

potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:          

                                                                                               -lei- 

Nr.  

crt. 
Specificare  

Buget dotări         

2017 

Executat dotări 

2017 

  noiembrie                       

  TOTAL din care: 7.893.000,00 4.357.881,45 

  BUGET LOCAL (CJA) 4.035.000,00 2.666.039,59 

1 Aparat Genexpert 282.000,00 279.650,00 

2 Ventilator susţinere funcţii respiratorii 130.000,00 128.520,00 

3 Monitoare cu funcţii non-invazive-5 buc 70.000,00 69.020,00 

4 Monitoare ATI I copii – 5 buc 70.000,00 69.020,00 

5 Monitoare pt. Determinarea param.hemod. ATI I 36.000,00 35.700,00 

6 Staţie digitalizare Radiologie prdiatrie 130.000,00 128.758,00 

7 Aparat radiologie UPU 270.000,00 267.690,50 

8 Lampă chirurgicală mobilă pentru sala de naşteri 17.000,00  

9 Echipament de sterilizare a ploştilor 270.000,00 237.405,00 

10 Microton semiautomat 55.000,00 53.454,80 

11 RMN 421.000,00 350.058,33 
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12 Autoclav cu volum util cca 20l secţie TBC 37.000,00  

13 Digitizor secţia TBC 108.000,00 107.999,64 

14 Ecograf 2D cu sondă abdominală -2buc OG 432.000,00 415.310,00 

15 Ecograf cu aplicaţii secţia Chirurgie I 180.000,00 178.321,50 

16 Gastroscop 80.000,00 79.968,00 

17 Colonoscop 90.000,00 89.964,00 

18 Monitor funcţii vitale -5buc secţia neonatologie 90.000,00  

19 Injectomat-3 buc. Secţia neonatologie 18.000,00  

20 Motor electric chirurgical autoclavabil de osteo. 131.000,00  

21 Aparat de anestezie cu monitor funcţii vitale 89.000,00  

22 Echipament pentru încălzirea produselor din sânge 11.000,00  

23 Masă de operaţie bloc operator III 108.000,00  

24 Autoutilitară volum mic -3buc 146.000,00  

25 SQL server standard core 2016 38.000,00 37.363,62 

26 Router CISCO seria 800 9.000,00 4.967,49 

27 Expertiza pt.S+P+5 al SCJUA 55.000,00  

28 Licenţe Microsoft windows 33.000,00 22.793,71 

29 Licenţe Microsoft Ofice 2016 23.000,00  

30 Licenţe Budget manager 13.000,00  

31 Canapea 4buc 11.000,00  

32 Masă laborator ceramic cu blat 120*90 2buc 13.000,00  

33 Masă laborator ceramic cu blat 180*90 9.000,00  

34 Masă suport digitizor 6.000,00  

35 Rafturi magazie var.1 6.000,00  

36 Rafturi magazie var.2 5.000,00  

37 Sursa neintreruptibila de curent RMN 112.000,00 110.075,00 

38 Aparat radiologie interventionala cu brat 385.000,00  

39 Dozimetru de arie 25.000,00  

40 Pompa imbalsamare formol cu accesorii 12.000,00  

41 Pompa imbalsamare formol fara accesorii 9.000,00  

  BUGET LOCAL ( PRIMĂRIE) 2.694.000,00 1.052.547,41 

42 Vaporizator Sevofluran 2buc ATI II 18.000,00  

43 Monitoare cardiorespiratorii ATI II 4buc 72.000,00  

44 Pulsoximetre ATI II 5buc 45.000,00  

45 Ecograf portabil cu 3 sonde ATI II 90.000,00 79.724,05 

46 Aparat de hemofiltrare ATI II 130.000,00 80.325,00 

47 Monitoare functii vitale ATI II 2buc 50.000,00  

48 Aparat Roentgen mobil cu brat ATI II 180.000,00  

49 Injectomat 5buc ATI II 25.000,00  

50 Defibrilator ATI II 20.000,00  

51 Aparat de anestezie ATI II 121.000,00  

52 Termostat ATI II 50.000,00  

53 Aparat de determinare grupa sange si RH ATI II 30.000,00  

54 Frigider cu afisaj electronic pentru probe ATI II 3buc 12.000,00  

55 Aparat incalzire rapida a sangelui  15.000,00  

56 Aparat radiologie C-ARM Chirurgie II 384.000,00 383.025,30 

57 Lampa UVB Chirurgie II 9.000,00 5.355,00 

58 Lampa scialitica Chirurgie II 98.000,00  

59 Incalzitor ser fiziologic si plasma Chirurgie II 21.000,00 9.656,85 

60 harmonic Scalpel Chirurgie II 96.000,00 71.935,50 

61 lampa scialitica Dermatovenerologie 90.000,00  
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62 Electrocauter  Dermato 20.000,00 19.999,14 

63 Dermatoscop dermatovenerologie 3.000,00  

64 Aparat hemodializa - Sectia Hemodializa 2buc 108.000,00 107.977,77 

65 

Aparat suport ventilator cuplabil la oxigen respirator 

Hemodializa 81.000,00 
 

66 Statie de osmoza sectia Hemodializa 135.000,00  

67 Monitor cu pulsoximetru sectia Nefrologie 27.000,00 23.788,10 

68 Sistem de evaluare rigiditate arteriala sectia Nefrologie 33.000,00 29.738,10 

69 Ultrasonograf cu Doppler vascular portabil sectia Nefrologie 54.000,00 44.012,15 

70 Ecograf oftalmologic sectia Oftalmologie 36.000,00  

71 Masa de operatie oftalmologica reglabila sectia Oftalmolgie 45.000,00 39.627,00 

72 Lampa scialitica sectia Oftalmologie 27.000,00  

73 Autokeratorefractometru sectia oftalmologie ambulator 22.000,00  

74 Tonometru cu Rebound sectia oftalmologie ambulator 14.000,00 13.012,65 

75 Biomicroscop oftalmologic sectia oftalmologie ambulator 27.000,00  

76 Optotip esctia oftalmologie ambulator 9.000,00  

77 Masa de elevatie electrica sectia oftalmologie ambulator 5.000,00 4.069,80 

78 Retractor chirurgical abdominal lateral 40*85 Urologie 1buc 7.000,00  

79 

Aparat endoscopic litotritie endovezicala punch vezical 

Urologie 12.000,00 
 

80 Sistem mobil incalzire sange si fluide administrare UTS 2 8.000,00  

81 Lampa scialitica cu LED  ORL 55.000,00  

82 Cauter cu radiofrecventa ORL 51.000,00 50.932,00 

83 Trusa FESS ORL 11.000,00 10.829,00 

84 Capilaroscop portabil digital Reumatologie 4.000,00  

85 Masa Bobath sectia recuperare  11.000,00 6.545,00 

86 Masa elongatie 6 sectiuni sectia Recuperare 27.000,00  

87 Helcometru pentru reeducare medicala sectia Recuperare 5.000,00  

88 Aparat eliptical Sectia recuperare 4.000,00  

89 Bicicleta Ergometrica sectia Recuperare 5.000,00  

90 

Aparat recuperare umar cu franare magnetica sectia 

Recuperare 4.000,00 
 

91 Bai galvanice sectia Recuperare 40.500,00  

92 Aparat parafina cu termogel sectia Recuperare 21.500,00 10.948,00 

93 Aparat de radiofrecventa de contact sectia Recuperare 54.000,00 53.907,00 

94 Aparat unde de soc SWS sectia Recuperare 43.000,00  

95 

Punere in siguranta calcan cladire baza tratament si 

fizioterapie 40.000,00 
7.140,00 

96 

DALI accesibilizare cladiri ale sectiilor clinice  

Reumatologie si interne (pavilion A)Orl-oftalmologie -piata 

M.Viteazu nr.7-8 20.000,00 

 

97 

DaALI reabilitare canalizare unitara si statie pompare pentru  

baza de tratament fizioterapie si ambulator chirurgie II-piata 

M.Viteazu nr.7-8 20.000,00 

 

98 Autoclav  sterilizator 9.000,00  

99 

DALI reparaţie capitală acoperis sectia interne M. Viteazu 

20.000,00 
 

100 

DALI Reabilitare cladire sectia de Urologie Arad, Piata M. 

Viteazu nr.7-8 
20.000,00 

 

 SURSE PROPRII 1.164.000,00 639.294,45 

101 Aparat fibrobronhoscop ATI II 45.000,00 44.625,00 
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102 Ventilator ATI II  121.000,00 114.597,00 

103 Turn laparoscopie Chirurgie II 250.000,00 247.758,00 

104 trusa de laparoscopie Chirurgie II 60.000,00 59.500,00 

105 Ecograf Dopller sediu TBC 45.000,00 44.625,00 

106 Gazcromatograf Medicina Legala 350.000,00  

107 Sonda pt.Ecograf Dopller sediu TBC 12.000,00 11.503,34 

108 RMN 281.000,00 116.686,11 

 

Tot în cursul anului 2017 Consiliul Judeţean Arad a alocat suma de 1.621.000.00 lei pentru 

cheltuieli curente. Această sumă a fost repartizată pe următoarele articole bugetare:  

Nr.  

crt. 
Specificare BUGET CJA 

  TOTAL din care: 1.621.000,00 

 20.02 TOTAL REPARATII CURENTE 611.000,00 
1 Lucrari de igienizare sectia boli infectioase 35.955,30 

2 reparatie cladire obstetrica ginecologie punere in siguranta 32.000,00 

3 reparatii acoperis sectia boli infectioase 92.767,91 

4 reparatii acoperis infectioase copii 70.000,00 

5 reparatii cladire Poiana nr.5 48.364,43 

6 reparatii acoperis paleative Ghioroc 91.288,24 

7 Reparatii si intretinere aparatura medicala 240.624,12 

8 20.04.02 MATERIALE SANITARE DE OSTEOSINTEZA 300.000,00 

 20.05 TOTAL OBIECTE DE INVENTAR 480.000,00 
9 Mobilier spital TBC 342.000,00 

10 

Mobilier de radiologie pentru dotarea Laboratorului de 

radiologie si imagistica          138.000,00 

 ALTE CHELTUIELI 230.000,00 
11 Program de screning mamar 230.000,00 

 
Un alt demers important în care a fost implicat Serviciul Managementul Spitalelor a fost 

identificarea patologiilor semnificative care afectează sănătatea locuitorilor judeţului Arad şi a măsurilor 

care trebuiesc întreprinse pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Din datele statistice furnizate 

de autorităţile care funcţionează în domeniul sănătăţii a rezultate că primele două locuri în acest sens sunt 

ocupate de afecţiunile oncologice şi de bolile cardiovasculare care consumă cele mai importante resurse şi 

generează un deficit enorm în societate, atît din punct de vedere economic la niveul întregii societăţi, cît şi 

la nivel individual. În acest scop s-a avut tot timpul în vedere accesarea de fonduri nerambursabile 

transfrontaliere pentru construirea unui spital nou care să furnizeze servicii de radioterapie în vederea 

tratării pacienţilor care suferă de cancer. 

În acest sens, în baza contractului nr.2544/22.08.2016; 25475/23.08.2016 şi a Procesului verbal de 

predare-primire nr. 1749/19.01.2017, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a dat în folosinţă 

gratuită S.C.J.U. Arad, Centrul de screening mamar, situat în Arad, str. Cocorilor nr. 57, compus din spaţii 

dotate cu aparatură performantă, achiziţionată în proiectul HURO/1101/189/2.4.1., finanţat prin Programul 

de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.  

 Începând cu luna iulie 2017 a început programul de screening mamar adresat femeilor între 45-65 

ani. Au fost programate pentru examen mamografic până în luna decembrie un număr de aproximativ 900 

femei. Consiliul Judeţean Arad a alocat suma de 230.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare 

(salarii personal, autorizaţie CNCAN, autorizaţie DSP, asigurare aparat, utilităţi, consumabile, mentenanţă, 

paza şi întreţinere imobil) în vederea implementării programului de screening mamar. Serviciul 
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Managementul Spitalelor a desfăşurat în colaborare cu primăriile şi medicii de familie din judeţ, acţiuni de 

promovare şi informare a populaţiei Judeţului Arad, cu privire la desfăşurarea acestui program de 

screening. Programul de lucru în ambulatoriul de mamografie este de 2 zile pe săptămână. Pentru 

programarea mamografiilor a fost pus în funcţiune un post telefonic, la care angajaţii Serviciului 

Managementul Spitalelor pot  fi apelaţi zilnic între orele 8-17.  

În ceea ce priveşte politica de personal s-a urmărit angajarea de personal calificat în limita 

cheltuieilor bugetare aprobate şi pentru evitarea situaţiilor în care lipsa acestuia ar afecta grav activitatea 

secţiilor. Aşa cum am menţionat constrîngerile bugetare au condus la funcţionarea spitalului la limita de 

avarie în ceea ce priveşte resursele umane. Astfel, din cele 2504 de posturi aprobate prin statul de funcţii al 

spitalului la sfârşitul lunii noiembrie, întocmit în baza normativelor de personal stabilite prin lege, în 

prezent sunt ocupate aproximativ 1880 de posturi, cu o fluctuaţie relativ mică de la o perioadă la alta.  

În ceea ce priveşte resursele umane, în cursul anului 2017, în conformitate cu solicitările 

fundamentate de şefii de secţii, au fost angajate un număr de  127 persoane, din care 91 personal medical, 

36 posturi personal auxiliar, declaraţi admişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante 

din statul de funcţii, reprezentanţii Serviciului Managementul Spitalelor fiind desemnaţi ca reprezentaţi ai 

Consiliului Judeţean Arad în comisiile de examen şi/sau de soluţionare a contestaţiilor.  

2. Spitalul de Psihiatrie Mocrea funcţionează pe o structură organizatorică aprobată de 150 de 

paturi în specialitatea psihiatrie cronici. 

Spitalul de Psihiatrie Mocrea acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de 

specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea de servicii 

medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici sau servicii medicale într-o singură specialitate, având în 

dotare echipamentele şi aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare 

specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată.        

În anul 2017 la aceasta unitate sanitară Consiliul Judeţean Arad nu a alocat fonduri deoarece 

sumele încasate de la Casa de Asigurari de Sănătate Arad, împreună cu excedentul anului 2016, au fost 

suficiente pentru buna funcţionare a spitalului. Deasemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director. 

Spitalul de Psihiatrie Mocrea a înaintat Consiliului Judeţean  Arad spre avizare documentaţia 

tehnico-ştiinţifică aferenta proiectului 36/2016, faza Studiul de Fezabilitate pentru investiţia 

„REABILITARE PARC AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE MOCREA”. Studiul de fezabilitate a fost 

plătit din veniturile proprii ale spitalului. Investiţia propusă spre realizare este oportună şi necesară  

datorită gradului avansat de degradare al parcului, cât şi specificului acestui spital. Din cauza condiţiilor 

financiare cât şi a celor tehnice impuse de proiect, această investiţie se va realiza etapizat, pe durata a cel 

puţin 2 ani. Lucrările de reabilitare vor consta în: 

Refaceri şi realizări de copertine metalice 

Desfacerea şi construirea gardului de împrejmuire 

Pavaje auto şi pietonale 

Montarea de stâlpi de iluminat 

Montarea sistemului de irigare 

Defrişarea zonelor cu vegetaţie improprie unui parc 

Toaletarea copacilor 

Costurile estimative ale investiţiei conform devizului general sunt de 4.250.646 lei (TVA inclus).  

 3. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, loc. Căpâlnaş funcţionează pe o structură organizatorică 

aprobată de 75 de paturi în specialitatea psihiatrie cronici. 

Aceasta unitate sanitară este o instituţie finanţată, în mare parte, din veniturile proprii încasate 

pentru serviciile medicale prestate pe baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a 

Judeţului Arad.  Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat 

de medicul de familie, medicul de specialitate psihiatrie din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de 

forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, laboratoare de sănătate mintală, 

respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar zi psihiatrie. Serviciile medicale de specialitate sunt 
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asigurate de o echipă de medici psihiatrie, igienă, psiholog şi personal de îngrijire format din asistenţi 

medicali şi infirmieri. 

În luna iulie 2017, Consiliul de Administraţie al spitalului a organizat  concurs pentru ocuparea 

funcţiei de manager al spitalului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în 

domeniul sănătăţii şi ale O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din 

reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii. 

 În luna noiembrie 2017, au fost demarate procedurile în vederea  organizării concursului pentru 

ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi ale O.M.S. nr. 954/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice. 

În prezent, activitatea Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş se desfăşoară în baza unui contract de 

închiriere, într-un imobil retrocedat urmaşilor foştilor proprietari. Clădirea imobilului, tip conac, edificată 

în jurul anilor 1900, nu corespunde normelor sanitare actuale pentru desfăşurarea activităţii medicale 

specifice-spital de psihiatrie. În vederea construirii unui nou spital de psihiatrie în judeţul Arad, Serviciul 

Managementul Spitalelor, în colaborare cu Direcţia Tehnică Investiţii, a identificat o nouă locaţie în satul 

Căpâlnaş, comuna Birchiş. Terenul în suprafaţă de 30.236 mp face parte din patrimoniul public al Judeţului 

Arad şi se află în administrarea directă a C.J. Arad. În acest sens, C.J. Arad a solicitat MDRAPFE finanţare 

pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii. 

Prin OMDRAPFE nr. 3581/07.07.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii şi sumele 

alocate acestora pentru finanţarea PNDL, pentru judeţul Arad, în perioada 2017-2020. Conform listei 

aprobate, C.J. Arad beneficiază de finanţare prin PNDL 2017-2020 pentru obiectivul de de investiţie 

„SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ”, cu valoare alocată din bugetul de stat de 26.992.839 lei. La 

data de 17.11.2017 a fost semnat între C.J. Arad şi S.C.  S&M EXPERT PROJECT SRL, contractul nr.165 

cu privire la achiziţia de servicii de actualizare şi modificare documentaţii tehnico-economice, faza SF cu o 

valoare de 189.000 lei (fara TVA) aferente obiectivului de investiţie „Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş”- 

având termen de predare 31.12.2017. 

Serviciul Managementul Spitalelor a colaborat cu Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul C.J. Arad 

la elaborarea Notei Conceptuale pentru investiţia “Spital de Psihiatrie Căpâlnaş”. 

În cursul anului 2017 Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş i-a fost alocată suma de 128,00 mii lei  

destinată următoarelor: 

          -120,00 mii lei, pentru  achitarea chiriei pentru imobilul in care functionează spitalul  

           -8,00 mii lei pentru achiziţionarea a două aparate de aer condiţionat. 

 

 

IV. Serviciul  gestiune resurse umane 

   La începutul anului 2017, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.4/09.01.2017 s-

a aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 

2017, structură care cuprinde un număr de 272 de posturi, astfel: demnitari – 3; personal de conducere – 30; 

personal de execuție – 239. Din totalul de 272 de posturi, aprobate la începutul anului 2017, 10 posturi sunt 

alocate pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Precizăm că, prin hotărârea mai sus 

menționată, numărul de posturi față de luna decembrie 2016, a crescut cu 5 posturi, respectiv de la 267 

posturi la 272 posturi aprobate. 

 În ceea ce privește structura pe categorii de personal în aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Arad, aceasta este reprezentată de: 3 demnitari, 211 funcționari publici și 58 de persoane angajate în regim 

contractual.  
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 În conformitate cu Anexa 3 la normele metodologice de aplicare ale Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, fluctuaţia personalului în cursul anului 2017 a fost urmatoarea:  

 45 de persoane au fost angajate prin recrutare/promovare pe perioadă nedeterminată; 

 1 persoană a fost angajată pe perioadă determinată, în baza dispoziției de numire emisă de 

președintele Consiliului Județean Arad; 

 9 persoane și-au modificat raportul de serviciu prin transfer în interesul serviciului de la alte instituții 
publice în cadrul aparatului de specialitate al instituției; 

 4 persoane și-au reluat activitatea în cadrul instituției ca urmare a încetării motivului care a 

determinat suspendarea raportului de serviciu;  

 2 persoane au fost detașate periodic în aparatul de specialitate al Consiliul Județean Arad, de la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, pe perioade scurte determinate de 

timp, având în vederea deschiderea unor litigii la Tribunalului Arad, pentru care personalul cu 

pregătire juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad se află în conflict 

de interese; 

 1 persoană a fost detașată din cadrul aparatului de specialitate al instituției la A.P.I.A. pe o perioadă 

de 10 luni, și ulterior funcționarul public și-a modificat raportul de serviciu prin transfer în interesul 

serviciului la A.P.I.A; 

 2 persoane și-au suspendat de drept raportul de serviciu pe perioadă determinată de timp; 

Totodată în cursul anului 2017 un număr de 23 de persoane au plecat din instituţie, astfel: 

 14 persoane prin încetarea raporturilor de serviciu/muncă;  

 2 persoane prin transfer in interesul serviciului;  

 5 persoane prin pensionare pentru limită de vârstă;  

 2 persoane au decedat. 

 Precizăm că în luna decembrie 2017, 4 persoane din cadrul aparatului de specialitate al instituției se 

află în perioada de suspendare a raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public.  

 

V.  DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM   

 Activitatea Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este condusă de Arhitectul şef  al judeţului 

şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Arad. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  are în subordine directă Serviciul  Urbanism . 

Activitatea  Serviciului  Urbanism  este condusă de Şeful de serviciu care mai  are în subordine: 

 Compartimentul Autorizaţii de Construire şi Disciplina în Construcţii    

 Compartimentul Cadastru şi Gestiunea Localităţilor. 

 

 

 I. Serviciul urbanism. 

Activităţi specifice desfăşurate de Serviciul Urbanism 

1. Coordonarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul judeţului, conform legii; 

2. Asigurarea de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate consiliilor  locale, primarilor şi 

persoanelor responsabile cu urbanismul  atât pe parcursul elaborării/actualizării documentaţiilor de 

urbanism şi amenajarea teritoriului cât şi pe durata implementării acestora. 

3. Asigurarea consultării conţinutului documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate 

legal ( P.A.T.J. Arad  aprobat şi PUG-urile aprobate)  care au stat la baza elaborării altor documentaţii  

de urbanism (PUZ, PUD) sau emiterii autorizaţiilor de construire. 
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4. Asigurarea de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate consiliilor  locale, la cererea primarilor, 

privind implementarea/aplicarea planurilor urbanistice generale aprobate. Situaţia cuprinde 76 PUG-

uri  şi  este  postată  pe site-ul C.J. Arad  

5. Asigurarea asistenţei tehnice şi consultanţei de specialitate consiliilor locale şi primarilor, la 

solicitarea acestora, pe toată durata de  elaborare,  actualizare, avizare  a PUG-urilor. La 30.11.2017 

situaţia se prezintă astfel:  

 2 PUG-uri  sunt în elaborare:  Chisindia, Vârfurile  

 24  PUG-uri  sunt în actualizare: Arad, Pecica, Vinga, Frumuşeni, Sebiş,  Moneasa, Ineu, Buteni, 

Păuliş, Covăsânţ, Macea, Ususău, Vărădia de Mureş, Archiş,  Igneşti, Pâncota, Bocsig, Ghioroc, 

Semlac, Şepreuş, Tîrnova, Pilu şi Almaş, Zărand. 

 

6. Analiza şi avizarea documentaţiilor de urbanism cf. competenţelor legale. 

Activităţi întreprinse: 

 verificarea conţinutului documentaţiilor depuse spre avizare conform conţinutului cadru şi 

cerinţelor legale  

 solicitare completări la documentaţiile depuse, după caz  

 întocmire referate de specialitate pentru documentaţiile de urbanism analizate  

 prezentarea documentaţiilor complete la Comisia TATU spre analiză/ avizare 

 întocmire referate de specialitate şi avize pentru documentaţiile complete,  

 restituire documentaţii incomplete care nu au îndeplinit cerinţele legale pentru avizare 

Situaţia avizelor emise în anul 2017 este prezentată detaliat în Anexa nr.3     şi este postată  pe site-ul 

C.J. Arad . 

 În  ianuarie- noiembrie 2017 au fost emise 19 avize  pentru PUZ –uri. 

 

7. Asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

(Comisia T.A.T.U.). 

În 2017 au fost organizate 10 şedinţe  ale Comisiei T.A.T.U., din care :  

o 9 şedinţe au avut loc  

o pentru şedinţa din luna mai nu au fost depuse documentaţii 

Comisia T.A.T.U.  a analizat şi a fundamentat emiterea avizelor pentru 19 documentaţii de urbanism 

PUZ. 

De asemenea, la cererea primarilor,  Comisia T.A.T.U.  a asigurat consultanţa pentru documentaţii de 

urbanism PUG, PUZ şi studii de oportunitate. 

8. Fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea elaborării / actualizării PUG-

urilor. 

Activităţi întreprinse: 

 Centralizarea solicitărilor primite de la consiliile locale şi a contractelor încheiate  pentru  elaborarea 

/actualizarea PUG-urilor  

 Suma solicitată  de C.J.Arad  pentru  anul 2017 este de 722.583 lei pentru actualizarea  următoarelor 

PUG- uri : Archiş, Bocsig, Frumuşeni, Ghioroc, Igneşti, Moneasa, Pancota ,Semlac, Vărădia de 

Mureş şi Vinga precum şi suma de 455.000 lei pentru actualizarea PUG-urilor  care vor încheia 

contracte în cursul anului 2017( adresa C.J.A.  nr. 5094/24.03.2017)  

 Suma alocată de M.D.R.A.P. F.E. până în noiembrie 2017 a fost de 183.673,5  lei ( contract nr.69892 

/23.05.2017 ) pentru finanţarea urmatoarelor  PUG-uri: Archiş, Bocsig, Frumuşeni, Ghioroc, Igneşti, 

Moneasa, Pancota ,Semlac, Vărădia de Mureş şi Vinga  

 Colaborarea cu serviciile publice deconcentrate organizate în judeţ în domeniul mediului, apelor şi 

pădurilor pentru: 

- ocrotirea zonelor cu rezervaţii şi monumente ale naturii şi 

- evaluarea impactului asupra mediului a investiţiilor realizate şi a programelor şi proiectelor de 

investiţii în construcţii 

În acest sens au fost întreprinse următoarele activităţi: 

 transmitere adrese/circulare pentru solicitare informaţii, date, indicatori pentru monitorizarea 

efectelor PATJ Arad  asupra mediului ;  
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 centralizarea datelor primite şi transmiterea acestora la autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului  

9. Participarea la şedinţele organizate de Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Arad  privind procedura de 

evaluare strategică de mediu  a planurilor/ programelor/proiectelor, analiza rapoartelor  de mediu  

depuse la C.J. Arad  

10.  Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, conform 

competenţelor legale. 

 

II. Compartimentul autorizaţii de construire şi disciplina în construcţii 

Activităţi specifice desfăşurate 

1. Întocmirea certificatelor de urbanism din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Arad. 

Activităţi întreprinse: 

 Verificarea conţinutului documentaţiilor, solicitare completări după caz. 

 Solicitarea avizului primarilor    

 Stabilirea avizelor şi  acordurilor necesare pentru faza de autorizare/P.U.Z. 

 Redactarea, semnarea şi transmiterea  certificatelor de urbanism către  

                    beneficiari  şi primari spre ştiinţă. 

 In perioada 2017 au fost emise 85 certificate de urbanism. Lista cu cele 85 certificate de urbanism se 

regăsesc în Anexa nr.4  la prezentul raport de activitate  şi este postată  pe site-ul C.J. Arad. 

2. Întocmirea  autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Arad  

 In perioada ianuarie – noiembrie 2017 au fost emise 15 autorizaţii de construire  

 Lista cu cele 15  autorizaţii de construire  se regăsesc in Anexa nr.5  la prezentul raport şi este postată  

pe site-ul C.J. Arad . 

3. Emiterea  avizelor structurii de specialitate în domeniul urbanismului din cadrul Consiliului Judeţean 

Arad. 

In perioada ianuarie – noiembrie 2017 structura de specialitate ( Arhitectul şef) a emis 155 avize .  Anexa 

nr.6 cuprinde  Lista cu cele 155 avize.  

4. Regularizarea taxelor de autorizare pentru  lucrările de investiţii finalizate. 

5. Efectuare de  controale la nivelul U.A.T. din judeţ, conform  programelor aprobate  

 În Programul de  control pe anul 2017 ( cf. referat  nr. 1244/26.01.2017) au fost cuprinse  10 comune 

care nu aveau la acea dată  nici un angajat funcţionar public cu atribuţii pe urbanism şi 49 comune 

care aveau  organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului conform art. 36 din legea 

350/2001. 

  Încheiere protocoale de predare – primire a documentelor / documentaţiilor  şi  procese verbale cu 

primăriile  urmare modificării competenţelor de autorizare – au fost încheiate 10 protocoale  

 S-a realizat  control de urmărire şi îndrumare  la 46 comune  şi s-au încheiat procese verbale de 

control.  

 Participare în calitate de reprezentant al emitentului a autorizaţiei de construire  la expertiză judiciara 

la  comuna Varadia de Mureş   

6. Efectuare de controale în urma sesizărilor 

Activităţi întreprinse 

 S-a realizat control la 2 comune şi cu ocazia controlului s-au incheiat  2 procese verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

  Control  la Comuna Păuliş – P.V. 001/15.02.2017. 

  Control  la Comuna Moneasa – P.V. 002/24.11.2017 

III. Compartimentul cadastru şi gestiunea localităţilor 

Activităţi specifice desfăşurate:  

1. Activităţi privind realizarea lucrărilor Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 

băncilor de date urbane, în baza H.G. nr.521/1997 actualizată.  

2. Activități privind proiectul „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” din 

cadrul PNDR 2014 - 2020  
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3. Dezvoltarea bazei de date GIS 

4. Analizarea documentaţiilor de urbanism în vederea obţinerii avizului C.J.A.:  

 întocmire referate de specialitate şi realizare hărţi amplasament în vederea obţinerii avizului tehnic 

de specialitate pentru 19 documentaţii de urbanism PUZ 

 întocmire referate de specialitate pentru 17 PUG-uri depuse spre consultare, respectiv: Igneşti, 

Ususău, Chisindia, Pâncota, Buteni, Archiş (de 2 ori), Vinga (de 2 ori), Ghioroc (de 2 ori). Sebiş, 

Frumuşeni, Moneasa, Semlac, Tîrnova, Almaş. 

 5. Verificarea documentaţiilor şi realizarea hărţilor de amplasament în procedura de autorizare pentru: 

 85 documentaţii în vederea emiterii Certificatului de Urbanism 

 15 documentaţii în vederea emiterii Autorizaţiei de Construire. 

 155 documentaţii în vederea emiterii Avizului Structurii de Specialitate. 

6. Actualizarea / încărcarea în baza de date GIS în sistem de referinţă Stereo 70 a : 

 informaţiilor din documentaţiile de urbanism avizate de C.J. Arad în 2017 (19 PUZ-uri şi 17 PUG-

uri) şi preluarea în baza de date GIS a datelor spaţiale; 

 straturilor din baza de date GIS referitor la limite administrative, limite intravilane, drumuri, căi 

ferate, cursuri de apa, canale, reţele electrice, reţele de gaz, reţele de fibră optică, etc. 

 Zonelor de servitute aeronautică aerodrom Şiria 

 Bazei de date drumuri judeţene şi comunale – tipuri de îmbrăcăminte şi viabilităţi  

7.Iniţiere procedure pentru achizitii publice în scopul dotării Direcţiei A.T.U.  

 Întocmire referate de necesitate pentru achiziții în domeniul IT și materiale consumabile. 

 documentaţie, inclusiv caiet de sarcini pentru achiziţie mentenanţă licenţă GIS şi instalare actualizare 

licenţă în colaborare cu ESRi Romania. 

8. Colaborarea cu serviciile publice deconcentrate organizate în judeţ, şi cu  Direcţiile/Serviciile din cadrul 

C.J.Arad 

9. Colaborare cu următoarele instituţii, în scopul aplicării în bune condiţii a legislaţiei specifice domeniului 

de activitate: 

 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – colaborare şi solicitări de informaţii 

specifice activităţii, inclusiv referitoare la implementarea Direcţivei INSPIRE şi a Ordonanţei 

nr.4/2010 

 Administraţia Naţională „Apele Române” – colaborare în legătură cu: 

- proiectul „Planul de management la inundaţii” pentru bazinele Mureş şi Crişuri. 

- preluarea în baza de date GIS  C .J. Arad a hărţilor de hazard şi risc la inundaţii pentru bazinele 

Crisuri şi Mureş,  

- participare la sedinţele Comitetelor de bazin: ABA Crişuri, Mureş, Banat. 

 Autoritatea Aeronautică Civilă Română – comunicare şi  actualizare în baza de date GIS a C.J.Arad a 

zonelor cu servituţi aeronautice. 

 S.N. Transgaz S.A. – comunicare amplasamente obiective şi încărcare în baza de date GIS a 

C.J.Arad a poziţiei conductelor şi staţiilor de reglare-măsurare precum şi tehnoredctarea hărţilor şi 

punerea acestora la dispoziţia U.A.T./ C.Locale pe teritoriul cărora se află conductele de transport 

gaze naturale. 

 Corespondenţă cu CONPET în scopul obţinerii informaţiilor despre traseul conductelor, în format 

GIS. 

 Solicitări adresate ENEL în scopul obţinerii datelor GIS referitoare la trasele reţelelor de 20kV. 

 Întocmire și punere la dispoziție la cerererea Inspectoratului de Poliție Județean Arad a unor hărți 
tematice.  
 
 

VI. Biroul Audit Intern 

 În anul 2017, activitatea de audit intern s-a desfăşurat potrivit Normelor specifice de organizare şi 

exercitare a activităţii de audit public intern, aprobate prin Dispoziţia nr.148/08.04.2014, elaborate în baza 

HG nr.1086/2013 şi avizate de către Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Timişoara (nr. de înregistrare 14932/18.03.2014). Normele proprii aprobate conform dispoziţiei de 
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mai sus, se aplică și de către entitățile subordonate care au înființat compartimente de audit intern: Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și SC 

COMPANIA DE APĂ ARAD SA. 

 Structura de audit intern din cadrul Consiliului Județean Arad asigură această activitate atât pentru 

activitatea proprie cât și pentru 14 entități subordonate, care nu au organizat această activitate. 

 

 

 Realizarea misiunilor de audit intern 

 Planul de audit intern, pe anul 2017, a fost modificat prin referatele de justificare aprobate de 

conducerea entității, în vederea realizării următoarelor misiuni de audit intern a-hoc, dispuse de conducerea 

Consiliului Județean Arad, respectiv de Curtea de Conturi: 

 

Nr. 

crt. 

Entitatea verificată Baza legală  a 

acțiunii de 

verificare 

Obiectivele misiunii de audit 

intern 

Observații 

1. CENTRUL 

CULTURAL 

JUDEȚEAN ARAD 

referatul 

nr.1561/31.01.2017 

referatul 

nr.4998/23.03.2017 

 

1.Inventarierea patrimoniului și 
valorificarea rezultatelor 

inventarierii.  

2.Derularea proiectului CreArt 

– Rețeaua orașelor pentru 

Creație Artistică. 

 

2. Biblioteca Județeană 

”A.D.XENOPOL”Ar

ad 

-referatul 

nr.14743/11.10.201

6 

-referatul 

nr.2016/07.02.2017 

1.Activitatea de achiziții 
publice. 

2.Managementul resurselor 

umane. 

3.Inventarierea patrimoniului și 
valorificarea rezultatelor 

inventarierii. 

 

3. COMPLEXUL 

MUZEAL ARAD 

-referatul 

nr.12268/17.07.201

7 

1.Conducerea și organizarea 

evidenței analitice a bunurilor 

de patrimoniu pe categorii de 

apartenență. 

2.Gestionarea bunurilor 

culturale. 

3.Inventarierea bunurilor 

culturale din patrimoniul 

cultural mobil, administrat de 

CMA. 

4.Depozitarea , conservarea și 
asigurarea securității bunurilor 

de patrimoniu. 

 

4. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Arad 

referatul 

nr.15258/05.09.201

7 

Activitatea de achiziții publice.  

5. SC AEROPORTUL 

ARAD  

referatul 

nr.17131/29.09.201

7 

Activitatea de achiziții publice. Misiunea se 

continuă în anul 

2018  

6. Entitățile subordonate -referatul 

nr.16675/25.09.201

7 

-referatul 

22714/08.12.2017 

Organizarea și exercitarea 

activității de control financiar 

preventiv propriu. 

Misiunea a fost 

întreruptă prin 

referatul 

nr.17131/29.09.20

17, fiind reluată 
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începând cu data 

de 08.12.2017. 

7. Consiliul Județean 

Arad – activitatea 

proprie 

Dispoziția 

nr.913/28.09.2017; 

-referatul 

nr.19752/03.11.201

7 

1.Angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata 

cheltuielilor. 

2.Modul de organizare și 
exercitarea a controlului 

financiar preventiv propriu. 

Misiunea a fost 

dispusă de Curtea 

de Conturi și se 

continuă în anul 

2018. 

 

 De asemenea, planul anual a fost modificat, în cursul anului 2017, în vederea  includerii următoarelor 

misiuni de control:  

Nr. 

crt. 

Entitatea verificată Baza legală  a acțiunii de 

verificare 

Obiectivele misiunii de 

control 

1. Centrul de Plasament pentru copii 

cu dizabilități ”Orhideea”   

-referatul 

nr.2951/20.02.2017 

Verificarea inventarului de 

produse alimentare și 
asigurarea hranei pentru 

copiii cu dizabilități, din 

cadrul centrului. 

 

2. Direcția Publică de Pază  Arad -referatul 

nr.6246/12.04.2017 

Verificarea modului de 

efectuare a serviciilor de 

pază și corelarea acestora cu 

fondul de timp alocat 

personalului, în baza 

contractelor cu beneficiarii 

și a contractelor individuale 

de muncă. 

 

3. DGASPC Arad -referatul 

nr.4993/23.03.2017, 

-referatul  

nr.5974/07.04.2017 

Verificarea modului de 

stabilire a drepturilor 

salariale ca urmare a 

modificărilor legislative 

apărute în perioada 2015-

2017 

4. UAMS Săvârșin -referatul 

nr.6604/19.04.2017 

-dispoziția 

nr.338/04.04.2017,  

-dispoziția 

nr.352/18.04.2017 

1.Activitatea de achiziții 
publice 

2.Inventarierea elementelor 

de natura activelor, 

datoriilor, a capitalurilor 

proprii și valorificarea 

rezultatelor inventarierii. 

5. Liceul Special”Sfânta Maria” Arad -referatul 

nr.6979/25.04.2017 

-dispozițiile: 

nr.367/24.04.2017 

nr.398/18.04.2017 

nr.410/09.05.2017 

nr.441/24.05.2017 

nr.456/30.05.2017 

 

1.Activitatea de achiziții 
publice. 

2.Inventarierea elementelor 

de natura activelor, 

datoriilor, a capitalurilor 

proprii și valorificarea 

rezultatelor inventarierii. 

3.Verificarea îndeplinirii 

cerințelor Standardului 9 – 

Proceduri din OSGG 

400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern 
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managerial al entităților 

publice. 

     

 

 

 

 

 

VII.  Direcţia Programe de Dezvoltare 

 

 

În anul 2017 activităţile direcţiei s-au concentrat pe următoarele domenii: 

A. Pregătirea proiectelor cu finanţare internaţională 

B. Implementarea proiectelor pentru care s-au semnat contractele de finanţare 

 

Proiecte cu finanţare internaţională 

 Exerciţiul bugetar 2007-2013 s-a încheiat, iar ultimele proiectele finanţate în cadrul acestuia au fost 

implementate în 2015, trecând în faza de post-implementare. Din această perioadă de programare este în 

curs de implementare un proiect: 

 

1.  Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Arad 

Finanţare: Programul Operaţional Sectorial Mediu 

Valoarea totală a proiectului - 122.573.648,00 lei 

Valoare eligibilă - 112.905.765,00 lei 

Contribuţia CJA -  2 % din cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile 

 Prin proiect au fost eliminate depozitele neconforme şi întâmplătoare de deşeuri şi s-au creat 

facilităţile necesare colectării, transportării şi depozitării acestora în deponee ecologice. Depozitele 

neconforme din oraşele Arad, Nădlac, Pecica, Sântana, Curtici, Pâncota, Chişineu Criş, Ineu, Sebiş, au fost 

închise iar terenurile reabilitate. În localităţile Chişineu Criş, Ineu, Sebiş, Bârzava s-au construit staţii de 

transfer, care vor prelua deşeurile dintr-o zonă mai largă, le vor încărca în mijloace de transport de mare 

capacitate pentru a fi depozitate la deponeul ecologic de la Arad.  

 O altă măsură este reducerea cantităţii de deşeuri depozitate. În vederea implementării colectării 

selective a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban cât şi în cel rural, scop în care s-au achiziţionat 3200 

containere metalice de 1.100 l, 5.300 containere din plastic de 1.100 l, 58.000 euro pubele de 240 l şi 

colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile la casele din mediul urban (Zona 1-Arad, Nădlac, Pecica, 

Sântana, Pâncota,  Curtici şi Zona 3 Ineu), cărora li se vor distribui 46.500 euro pubele  de 120 l.  Tot în 

acest scop, staţia de transfer de la Ineu a fost prevăzută cu o unitate de sortare a deşeurilor reciclabile şi una 

de compostare a  deşeurilor biodegradabile iar o staţie de compostare s-a construit şi la Arad. Pentru 

gospodăriile din mediul rural s-au achiziţionat 50.000 de unităţi de compostare individuală.  

 Tot prin acest proiect s-au achiziţionat 17 vehicule de colectare, compactare și transport deșeuri şi un 

concasor mobil pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări pentru valorificarea acestor tipuri de 

deşeuri. 

 

Data începerii: februarie 2010 

Data estimată de încheiere: decembrie 2018 

 

 

Pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost pregătite o serie de proiecte: 

 

A. ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

 

1. Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pîncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 

şi 26+000...36+300 Buteni – Pîncota 
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Finanţare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale 

Buget total: 141.775.600 lei TVA inclus, din care contribuţia proprie  2% este de 2.813.491 lei şi cheltuieli 

neeligibile 1.101.040 lei.  

Proiectul prevede modernizarea a două tronsoane de drum cu o lungime totală de 62 km. S-a încheiat 

contractul de finanţare nr. 12/25.05.2017. S-au derulat achiziţiile publice şi s-au încheiat contractele de 

consultanţă în achiziţii publice şi servicii de publicitate. S-a derulat procedura de atribuire a contractului de 

elaborare a proiectului tehnic. S-au depus cererea de rambursare nr. 1 în valoare de 133.782,6 lei şi cererea 

de rambursare nr. 2 în valoare de 4,125 lei. S-a întocmit Raportul de progres nr. 1. 

 

2. Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German – limită judeţ Timiş 

 

Finanţare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale. 

Buget total: 15.719.338 lei TVA inclus, din care din care cofinanţarea 2% CJA 314.386 lei. 

Proiectul prevede modernizarea unui tronson de drum de 7,4 km, până la limita cu judeţul Timiş.   

S-a încheiat contractul de finanţare nr. 22/12.05.2017. S-au derulat achiziţiile publice şi s-au încheiat 

contractele de consultanţă în achiziţii publice şi servicii de publicitate. S-a derulat procedura de atribuire a 

contractului de elaborare a proiectului tehnic. S-au depus cererea de rambursare nr. 1 în valoare de 32.240 

lei şi cererea de rambursare nr. 2 în valoare de 2.000 lei. S-a întocmit  Raportul de progres nr. 1.  

 

 

B. DEPUSE PENTRU FINANŢARE 

 

1. Extinderea pistelor de biciclete pe malul râului Mureş în judeţele Arad şi Csongrad.  

 

Cererea de finanţare a fost depusă în data  de 29.09.2017 pe Programul Interreg V-A Ro-HU, prioritatea de 

investiţii 7c. Valoarea totală estimată a proiectului 2.549.980 Euro din care cofinanţare 2% CJA 50.999,60 

Euro. Proiectul a fost conceput în parteneriat cu primăria Mako şi propune construirea unei piste de biciclete 

în lungime de 18 km, pe coronamentul digului de la nord de Mureş, între Arad şi Pecica. 

 

2. Probleme comune, soluţii comune – Îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale 

judeţelor Arad şi Bekes.  

Cererea de finanţare a fost depusă în data  de 29.09.2017 pe Programul Interreg V-A Ro-HU, prioritatea de 

investiţii 11b. Valoarea totală estimată a proiectului 131.050 Euro din care cofinanţare 2% CJA 2.621 Euro. 

Consiliul Judeţean Arad este partener lider de proiect  în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bekes şi propune 

restaurarea şi modernizarea săli Iuliu Maniu de Bd. Revoluţiei nr. 81 şi realizarea împreună cu partenerul 

maghiar a unui plan de identificare şi rezolvare a problemelor comune cu implicarea tuturor instituţiilor 

locale. 

 

3. Cooperare transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale pentru o prevenire eficientă, servicii de 

sănătate mai bune şi o reabilitare/recreere eficientă în judeţele Bekes şi Arad.  

Cererea de finanţare a fost depusă de către partenerul lider de proiect, Consiliul Judeţean Bekes pe 

Programul Interreg V-A Ro-HU, prioritatea de investiţii 9a. Valoarea totală estimată a proiectului 1.000.000 

Euro din care cofinanţare 2% CJA 20.000 Euro. Consiliul Judeţean Arad va recompartimenta şi renova 

secţia de cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean Arad şi o va dota cu echipamente medicale. 

 

4. Integritate prin transparenţă – ANTICOR Arad.  

A fost depusă cererea de finanţare în 05.10.2017 pe Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 

obiectivul specific 2.2. Valoarea totală estimată a proiectului 373.907 lei din care cofinanţare 2% CJA 7.478 

lei. Se va realiza codul de conduită al personalului Consiliului Judeţean Arad şi procedurile de sistem 

privind indicatorii anticorupţie, se va organiza o campanie de conştientizare/educaţie pentru creşterea 
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nivelului de educaţie anticorupţie şi a promovării bunelor practici anticorupţie în 11 localităţi din judeţ şi un 

curs de formare privind etica şi integritatea adresate consilierilor de etică. 

 

5. Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la 

Consiliul Judeţean Arad.   

Cererea de finanţare a fost depusă în 28.11.2017 pe Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 

obiectivul specific 2.1. Valoarea totală estimată a proiectului 273.000 lei din care cofinanţare 2% CJA 5.460 

lei. Prin proiect se vor implementa sistemul de management al calităţii ISO 9001în Consiliul Judeţean Arad 

în vederea optimizării activităţii acestuia. 

 

6. Conectarea comunităţilor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno-maghiară.  

A fost depusă cererea de finanţare în 13.12.2017 pe Programul Interreg V-A Ro-HU, prioritatea de investiţii 

7b. Valoarea totală estimată a proiectului  8.903.000 Euro din care cofinanţare 2% CJA 174.454 Euro. Prin 

proiect se vor moderniza drumurile Curtici – Sânmartin, Sânmartin – Socodor şi Socodor – Nădab, se va 

construi centura oraşului Curtici. Zona industrială a oraşului Curtici va fi legată cu DN 79 şi cu punctul de 

trecere de frontieră Vărşand. 

 

C. ÎN PREGĂTIRE 

 

1. Prevenirea şi monitorizarea bolilor infecţioase şi a infecţiilor intraspitaliceşti în Arad, Mako 

şi Hódmezővásárhely.  

Termenul de depunere al solicitării de finanţare este 30 ianuarie 2018 pe Programul Interreg V-A Ro-HU, 

prioritatea de investiţii 9a. A fost stabilit parteneriatul cu spitalul din Hódmezővásárhely. Prin proiect, 

Consiliul Judeţean Arad va reconstrui şi moderniza Secţia de boli infecţioase a Spitalului Clinic Judeţean 

Arad. Tot prin proiect se vor achiziţiona echipamente medicale.   

 

 

VIII. Direcţia administraţie publică 

 

 Activitatea pe anul 2017 a Direcţiei administraţie publică s-a desfăşurat prin compartimentele şi 

serviciile funcţionale după cum urmează: 

 a) Compartimentul contractare servicii sociale; 

 b) Serviciul administrativ; 

 c) Compartimentul managementul documentelor; 

 

a) Obiectivul principal al Compartimentului a vizat creşterea calităţii serviciilor sociale prin 

asigurarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul judeţului Arad, capabil să 

asigure creşterea calităţii vieţii beneficiarilor, o reală incluziune socială a categoriilor vulnerabile, obiectiv 

axat pe principiile egalităţii de tratament, a nediscriminare şi a dreptului la o viaţă demnă pentru toţi 

beneficiarii.  

Pe linia menţinerii şi dezvoltării procesului de contractare de servicii sociale, compartimentul, pe 

întreaga perioadă a anului 2017, a avut o preocupare continuă, susţinută de reprezentanţii DGASPC Arad şi 

de cei ai Biroului Achiziţii din cadrul CJ Arad alături de care: 

- au întocmit, după caz, revizuit documentaţia necesară pentru achiziţionarea următoarelor servicii 

sociale de către furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale pentru beneficiari copii, respectiv adulţi cu 

dizabilităţi (întocmirea documentaţiei aferente procedurii licitaţiei, întocmirea Caietelor de sarcini, 

elaborarea contractelor, participarea la procedura achiziţiei serviciului social propus); 

- în luna februarie 2017 a fost atribuit contractul de servicii sociale pentru 10 copii la asistenţi 

maternali (AMP) – Asociaţia Servicii Sociale Arad, a cărei procedură a fost demarată în cursul anului 2016; 

- în luna martie a anului 2017 a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru un număr de 10 

persoane adulte cu dizabilităţi într-un centru de îngrijire şi asistenţă, procedură care s-a reluat în luna mai şi 

care a fost atribuită Fundaţiei Misiunea Creştină Română Casa Speranţa Sebiş; 
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- în aceeaşi lună a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru un număr de 30 copii cu 

dizabilităţi care se află la Centrul de Plasament Orhideea din cadrul DGASPC Arad, procedură care a fost 

anulată în luna mai 2017, procedura nemaifiind reluată; 

- în perioada martie – iulie a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractului de achiziţie având ca obiect “Contractarea serviciilor sociale pentru 13 loturi a câte 11 copii/lot 

(grupele 1-13) în case de tip familial”, ocazie cu care au fost atribuite două contracte de servicii sociale: 

Fundaţia Creştină Angelis din Beliu şi Fundaţia Umanitar Creştină Speranţa Târnova cu punctul de lucru 

Vladimirescu. Pentru loturile neatribuite procedura a fost reluată de două ori până la finele anului 2017; 

- în vara anului 2017 a fost demarată procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect Contractarea serviciilor sociale pentru 11 copii/ tineri în case de tip familial 

(loturile 1-2, grupele XIV-XV), procedură care a fost anulată însă reluată la finele anului 2017; 

- tot în anul 2017 a fost deschisă procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractelor de 

servicii sociale având ca obiect 14, 14 respectiv 16 adulţi cu dizabilităţi, procedură care s-a anulat şi s-a 

reluat la finele anului 2017;  

 Recapitulând, în cursul anului 2017 au fost atribuite doar patru contractate de servicii sociale către 

furnizorii: Asociaţia Servicii Sociale Arad, Fundaţia Creştină „Angelis” din Beliu, Fundaţia Umanitar 

Creştină Speranţa Târnova cu punctul de lucru Vladimirescu şi Fundaţia Misiunea Creştină Română Casa 

Speranţa Sebiş cu punctul de lucru Păuliş, în ciuda faptului că s-au derulat mai multe proceduri de achiziţie 

directă de contractare de servicii sociale. Motivul este neprezentarea la licitaţie a furnizorilor de servicii 

sociale, neîndeplinirea de către aceştia a condiţiilor cerute în Caietul de sarcini, în special a lipsei 

licenţelor/certificatelor de acreditare ca furnizor de servicii sociale sau lipsa autorizaţiei PSI. 

 În cursul anului 2017 ne-am confruntat cu o situaţie neplăcută din partea unor prestatori cu care avem 

încheiate contracte de furnizare în sensul că aceştia au fost radiaţi din registrul furnizorilor acreditaţi de către 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Situaţia a fost remediată în cel mai scurt timp.  

 În vederea remedierii acestor deficienţe am atras atenţia furnizorilor publici şi privaţi de servicii 

sociale spre a fi mai receptivi la schimbările legislative în materia organizaţiilor neguvernamentale, precum 

şi vigilenţă sporită şi o mai bună informare în ceea ce priveşte condiţiile prealabile pe care trebuie să le 

îndeplinească un furnizor de servicii sociale pentru a putea participa la procedura de achiziţie publică. 

 Valoarea plăţilor efectuate pentru serviciile sociale prestate în anul 2017 către furnizori este de 

2.126.692 lei 

În concluzie, Compartimentul Contractare de Servicii Sociale şi-a îndeplinit, atribuţiile născute din 

raporturile de serviciu, în conformitate cu prevederile legale, cu regulamentele interne şi în termen pe 

parcursul anului 2017.  

 b) În cadrul Serviciului Administrativ pe lângă activităţile curente care au vizat buna funcţionare a 

instituţiei, consemnăm achiziţionarea unui autoturism şi a unei autoutilitare în cadrul programului de înnoire 

a parcului auto, schimbarea unui compresor şi a schimbătorului de căldură la chiller-ul care asigură aerul 

condiţionat, îmbunătăţirea sistemului de sonorizare în sala de şedinţe „Vasile Goldiş” prin achiziţionarea 

unui set de microfoane portabile şi aparatură de înregistrare a şedinţelor de consiliu, achiziţionarea de 

mobilier de birou, etc În ceea ce priveşte activitatea de sănătate şi securitate în muncă a fost extinsă gama 

serviciilor de medicina muncii pentru angajaţii instituţiei prin introducerea unui examen psihologic la cerere. 

 c) Compartimentul managementul documentelor. Evidenţa documentelor intrate, ieşite şi create 

pentru uz intern sunt ţinute prin programul informatic Domino Lotus - Registrul Electronic General. În acest 

registru înregistrarea documentelor se efectuează cronologic, în ordinea primirii lor.  

 În anul 2017 s-a continuat instalarea programului Domino Lotus de către specialiştii în informatică la 

toate PC - urile C.J., noii angajaţi fiind instruiţi de către responsabilul cu managementul documentelor, 

despre modul de utilizare a acestuia.  

 În urma acţiunilor din anul 2016, activitatea de operare a utilizatorilor în programul Domino Lotus a 

crescut semnificativ. Circuitul documentelor intrarea/ieşirea şi distribuirea lor de către utilizatori poate fi 

urmărită în mod real, în orice moment al zilei, iar în funcţie de tipul documentului se poate constata dacă 

acesta a rămas în dosarele instituţiei sau a fost expediat ca răspuns la o cerere primită şi înregistrată la C.J.A. 

 Programului informatic i s-au adus îmbunătăţiri, astfel: 
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 - pentru evidenţa contractelor încheiate, programul Domino Lotus a fost îmbunătăţit cu un nou modul 

de aplicaţie care gestionează contractele. Pe baza acestui modul se pot urmări contractele pe tipuri 

(furnizare, furnizare servicii sociale, prestări servicii, întreţinere şi reparaţii, etc), plăţile efectuate, garanţiile 

reţinute, etapele de lucrări şi termenul contractului. Ca urmare, din cadrul fiecărei structuri organizatorice a 

aparatului de specialitate a C.J.A a fost nominalizată o persoana responsabilă cu urmărirea acestor contracte. 

Aceste persoane au fost instruite cu modalitatea de utilizare a acestui modul; 

 - pentru a evita dublarea înregistrării unui documentat intrat (fax, e-mail, poştă), după introducerea 

numărului de înregistrare şi data documentului date de emitent, programul să atenţioneze faptul că acest 

document este deja înregistrat şi să nu genereze un alt număr de înregistrare; 

 - programul s-a actualizat cu toate numele angajaţilor pe fiecare structură organizatorică. 

 În anul 2017 s-a pus în aplicare procedura de sistem privind registratura şi circuitul documentelor în 

cadrul C.J.A., care prevede ca predarea-primirea documentelor între compartimente să nu se mai realizeze 

prin registratura generală, ci pe baza registrului de predare-primire a documentelor între compartimente 

existent la fiecare compartiment. 

 Numărul de documente înregistrate în anul 2017 este de aproximativ 24500 cu 12% mai mult decât 

în anul precedent. 

 

  

IX. Direcţia Comunicare şi Strategii 

Direcţia Comunicare şi Strategii îşi desfăşoară activitatea în patru direcţii prioritare, prin intermediul 

Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, a Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii 

Externe, a Compartimentului Informare Relaţii Publice şi Mass-media şi a Compartimentului Analiză 

Informatică.  

     

I.  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

 

 Activitatea Centrului s-a axat pe culegerea de date privind oferta turistică a judeţului Arad, 

valorificată prin patrimoniul său natural și cultural; 

 Îmbunătățirea bazei de date (informații, traduceri și fotografii) pentru site-ul Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică la Județului Arad. http://cniptarad.ro/ 

 Actualizarea informațiilor prin postări zilnice pe pagina de Facebook în limba engleză „Visit Arad”; 

 Actualizarea informațiilor în limba română de pe pagina de Facebook a Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică al județului Arad și pagina Turism Arad. 

Proiecte realizate: 

 Am finalizat și pus în practică în perioada septembrie-octombrie Circuitul Cramelor în timpul 

recoltei și călătorii cu tramvaiul electric de epocă Săgeata Verde. 

 Am finalizat circuitul „Ecumenic” conform Strategiei de dezvoltare a turismului în județul 

Arad 2012-2016. 

 Am finalizat circuitul turistic „Moneasa, Perla Munților Apuseni”. 

 Am finalizat circuite de tip city break în municipiul Arad și în județul Arad. 

 Am finalizat materialele de promovare ale localității Ghioroc ca stațiune de interes național și 
ale Podgoriei Miniș-Măderat în română și engleză. 

 Am finalizat circuitul intitulat „Things to do”, circuit în limba engleză. 

 Am realizat în regie proprie afișe și materiale promoționale pentru a promova aceste circuite 

turistice. 

Participarea la evenimente culturale, târguri și expoziții de turism : 

 Târgul de Turism al României de la București: 16-19 februarie 2017 

 Târgul Confort Construct Instal de la Expo Arad: 16-19 martie 2017 

 Târgul Primăverii de la Expo Arad: 20-23 aprilie 2017 

 Târgul Edu2Jobs for Life de la Expo Arad: 11-12 mai 2017 

 Eveniment Vita Week: 15-19 mai 2017 

http://cniptarad.ro/
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 Ziua Turismului Arădean: 8 iulie 2017 

 Parada Clătitelor de la Moneasa: 29 iulie 2017 

 Evenimentul „Produs în Arad”: 18-20 august 

 Festivalul Vinului în Podgoria Miniș – Măderat – Ghioroc: 2 septembrie 2017 

 Târgul Agromalim la Expo Arad: 7-10 septembrie 2017 

 Serbările Naționale de la Țebea: 9 septembrie 2017 

 Circuitul cramelor în Podgoria Miniș-Măderat: Septembrie-Octombrie 2017 

 Festivalul Vinului în Podgoria Miniș – Măderat – Șiria: 10 septembrie 2017 

 Festivalul Vânătorilor de la Bata: 24 septembrie 2017 

 Târgul Vicii și Delicii Expo Arad: 7-8 octombrie 2017 

 

 Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a înregistrat un număr de 310 

turiști care au vizitat sediul din municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr.81 în perioada 

1.01.2017 - 12.12.2017 și au primit materiale de informare și promovare turistică. 

 Pe platforma on-line http://cniptarad.ro/  s-a înregistrat un număr de 182.195  vizitatori până în 

data de 12.12.2017.   

 Paginile de Facebook administrate de Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare 

Turistică al Județului Arad au generat un impact total de 98.386 vizualizări (reach), astfel: 

o  Pagina ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad” 

care conține postări în limba română a avut  66.268 de vizualizări. 

o Pagina ”Visit Arad” care conține postări în limba engleză a avut 32.118 de 

vizualizări. 

o Contul ”Turism Arad” are 2935 prieteni care sunt informați cu privire la oferta 

turistică și evenimentele culturale sau sportive care vor avea loc în județul Arad. 

 În cadrul targurilor și expozițiilor la care am participat cu stand estimăm un număr total de 

28.198 persoane cu care am intrat în contact, astfel: 

o Târgul de Turism al României de la București: 563 vizitatori la stand. 

o Târgul Confort Construct Instal de la Expo Arad: 96 vizitatori la stand. 

o Târgul Primăverii de la Expo Arad: 228 vizitatori la stand. 

o Târgul Edu2Jobs for Life de la Expo Arad: 146 vizitatori la stand. 

o Eveniment Vita Week: 413 elevi participanți, însoțiți de profesorii coordonatori. 

o Ziua Turismului Arădean: evenimentul s-a bucurat de aprecierea celor aproximativ 

5000 de vizitatori veniți în data de 8 iulie să descopere oferta turistică a județului 

Arad. 

o Parada Clătitelor de la Moneasa: 320 de turiști la stand. 

o Evenimentul „Produs în Arad”: prima ediție a acestui târg a strâns aproximativ 

20.000 de vizitatori și peste 50 de producători locali veniți din 24 de localități ale 

județului. 

o Festivalul Vinului în Podgoria Miniș – Măderat – Ghioroc: 51 de vizitori la strand. 

o Târgul Agromalim la Expo Arad: 243 de vizitatori la stand. 

o Serbările Naționale de la Țebea: 278 de turiști la stand. 

o Circuitul cramelor în Podgoria Miniș-Măderat: 434 de persoane care au facut 

rezervări prin intermediul paginii web www.sageataverde.ro.  

o Festivalul Vinului în Podgoria Miniș – Măderat – Șiria: 47 de vizitatori la stand. 

o Festivalul Vânătorilor de la Bata: 54 de vizitatori la stand. 

o Târgul Vicii și Delicii Expo Arad: 325 de vizitatori la stand. 

 

 

II. Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe 

 În perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017, activitatea Serviciului de Cooperare Instituţională şi 

Relaţii Externe a urmat liniile mari directoare, care corespund misiunii serviciului, şi anume: promovarea 

imaginii judeţului Arad, din punct de vedere economic, social, cultural, turistic, administrativ, subsumată 

http://cniptarad.ro/
http://www.sageataverde.ro/
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misiunii Consiliului Judeţean Arad, de punere a tuturor activităţilor şi acţiunilor întreprinse în slujba 

cetăţeanului şi apropierii de acesta.  

 Activităţile realizate au fost următoarele:  

 Consultări pentru întocmirea noii Strategii de Turism a Judeţului Arad  - 15 întâlniri -  10 – 20 

ianuarie 2017. Grupul de lucru din cadrul Consiliului Judeţean, implicat în elaborarea noii strategii de 

dezvoltare turistică a judeţului Arad a organizat 15  întâlniri. În cadrul dezbaterilor s-au făcut sugestii şi 

propuneri pentru revitalizarea turismului arădean şi s-au identificat atât zonele cu potenţial turistic, diferitele 

tipuri de turism care funcţionează în judeţul nostru, dar şi problemele cu care se confruntă operatorii din 

turism.  

 Organizare şi participare CreArt – 21 martie 2017. Centrul Cultural Judeţean Arad şi Consiliul 

Județean Arad sunt parteneri, alături de 13 instituţii şi oraşe din Europa într-un proiect cultural de mare 

amploare: CreArt (Reţeaua Oraşelor pentru Creaţie Artistică), coordonat de către Fundaţia Municipală 

pentru Cultură a oraşului Valladolid. Cu această ocazie, Servicuiul a participat la şedinţele de stabilire a 

evenimentelor  şi modul de desfăşurare a evenimentelor.  

 Demersuri pentru declararea localităţii Ghioroc staţiune de interes local – îndeplinirea punctelor din 

fişa de staţiune, obţinerea de atestări, analize, documente (documentare, sprijin la întocmirea documentaţiei.  

 Demararea formalităţilor pentru aderarea la programul Eurodysse, cu acordul Preşedintelui  CJA, 

program al Adunării Regiunilor Europei, cu accept primit din partea Secretariatului ARE: Întâlnire cu 

reprezentanţii firmei Schubert & Franzke, Cluj – 13 aprilie 2017 (hărţi promoţionale). La întâlnire s-au 

stabilit caracteristicele produselor care au fost comandate pentru promovarea turismului.  

 Organizare şi participare la evenimentul  „25 de ani de Consiliul Judeţean Arad”, 20 – 22 aprilie 

2017, constând în lansare invitaţii, centralizare fişe de înscriere, corespondenţă cu invitaţii şi participanţii, 

participare la activităţi, însoţirea delegaţiilor străine pe parcursul celor trei zile, traducere şi interpretariat. 

 Participarea la întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu, ministrul Turismul Mircea Titus Dobre, a 

preşedintelui Comitetului pentru Turism al OECD, Armando Peres și a secretarului general al acestei 

organizații, Alain Dupeyras, cu autoritățile publice locale implicate în realizarea și gestionarea proiectelor 

de turism la nivel județean. Atelierul de lucru a avut loc în Sala Transilvania a Palatului Victoria. Județul 

Arad a transmis o propunere vizând cinci direcții de dezvoltare a infrastructurii turistice în Arad, pe turismul 

istoric-cultural, ecoturism, turism ecumenic, turism balnear și turism gastronomic (incluzând Drumul 

Vinului), a făcut o solicitare și în vederea includerii stațiunii Moneasa într-un proiect național al 

Ministerului Turismului și a detaliat intențiile referitoare la stațiunea de interes local Ghioroc. 

 Vita Week , 16 – 19 mai 2017, un proiect educaţional în cadrul căruia s-au organizat activităţi, în 

conformitate cu măsurile adiacente distribuţiei de mere în şcoli. Cei implicaţi au vizitat o fermă pomicolă 

din localitatea Felnac şi au participat la concursuri cu tematica „Cea mai bună plăcintă/cel mai frumos coş 

sau aranjament de fructe”, la care s-au înscris peste 400 de elevi şi 17 cadre didactice din 15 unităţi de 

învăţământ. 

 Dezbatere cu investitorii italieni – 18 mai 2017. Organizarea, în Sala „Vasile Goldiş” a Consiliului 

Judeţean Arad, a unei dezbateri cu investitorii italieni din domeniul producţiei care îşi desfăşoară activitatea 

în judeţul Arad, în vederea stabilirii unor parteneriate şi obţinerea unui feedback referitor la relaţia dintre 

mediul de afaceri cu capital italian, administraţia judeţeană şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Arad. Această acţiune a constituit preambulul misiunii economice pe cre Consiliul Judeţean Arad a 

întreprins-o în Verona, Italia.  

 Organizarea Comitetul de monitorizare Interreg VA RO-HU – 15 iunie 2017 

 Organizarea evenimentului Ziua Învăţătorului - Asociația Generală a Învățătorilor din România și 
Consiliul Judeţean Arad – 30 iunie 2017. 

 Intermedierea şi organizarea misiunii de promovare a judeţului Arad în Verona  

Ziua Turismului – 8 iulie 2017. Participare activă cu standuri de promovare a judeţului şi implicare directă 

în coordonarea celor 35 de expozanţi care au avut  standuri în cadrul târgului.  

 Organizarea, împreună cu Secretariatul SUP DKMT, a unui Study tour – vizită de studiu destinată 

unor jurnalişti străini (din Euroregiunea DKMT) 27 – 28 iulie 2017. Au fost invitaţi ziarişti din Ungaria şi 

Serbia, care au fost însoţiţi de membri ai SCIRE pe parcursul vizitei la principalele obiective turistice din 

judeţul Arad.   
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 Gestionare corespondenţă şi traduceri vis-a-vis de Aeroportul Internaţional Arad şi companiile Adria 

Airways, Wizzair, Blueair, Ryanair si Tarom, precum şi cu firma de consultanţă Comper în vederea 

resuscitării activităţii de pe Aeroportul Arad.  

 Organizare şi participare la Târgul  „Produs in Arad” – 18 – 20 august 2017 - redactarea invitaţiilor 

pentru participanţii la standuri, corespondenţa cu participanţii/expozanţi, amenajarea standurilor şi 

supravegherea continuă a activităţii.  

 Iniţierea acordului de cooperare între judeţul Arad, România şi raionul Ialoveni, Republica Moldova 

(corespondenţă cu partenerii din Ialoveni, corespondenţă cu minsterele de resort (MAE şi M.D.R.A.P) 

pentru obţinerea avizelor necesare demarării semnării acordului de cooperare cu raionul Ialoveni. 

 Sprijin oferit delegaţiei Rotary Suedia pentru demararea unei campanii de prevenţie privind igiena 

orală -  28 septembrie 2017.  

 Demersuri declarare Curtici staţiune de interes local – îndeplinirea punctelor din fişa de staţiune, 

obţinerea de atestări, analize, documente (documentare, octombrie – până în prezent). 

 Masă rotundă cu tema Promovarea Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală – 01 noiembrie 2017, 

lansare invitaţii pentru eveniment şi participare activă la dezbatere.  

 Simpozionul Ţinutul Hălmagiului cercetat de Prof. Traian Mager - 03 noiembrie 2017. 

 Zilele Culturii Austriece – 14 – 15 noiembrie 2017 – diseminare invitaţii, sprijin la organizarea 

evenimentului şi participare  

 Simpozion Internaţional „Cultură și civilizație chineză. Dialoguri româno-chineze” 21 – 23 

noiembrie 2017 – sprijin la organizare 

 Participarea la şedinţa aniversară a 20 de ani de activitate de cooperare regionala DKMT, Novi Sad, 

Serbia, 21 noiembrie 2017 

 Sprijin pentru organizarea Galei Ellis 24 – 25 noiembrie 2017, participare activă la grupul de lucru.  

 Participare la lansare programului de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, 27 noiembrie 

2017 

 

 Delegaţiile primite de CJ Arad au fost următoarele:  

 Nr.

Crt

. 

Delegaţii  Nume/Prenume 

(reprezentant delegaţie) 

Perioadă/ 

Dată 

Feed back  

1. Camera de Comerţ din 

Voivodina 

Dl. Bosko Vucurevic- 

Preşedintele Camerei de 

Comerţ din Voivodina 

10.04.2017 Intermediere relaţii cu 

CCIA Arad, semnare 

acord intre cele doua 

camere de comert 

2. Delegaţie Lodz, Opole, 

Ungheni, 

Voivodina,Ialoveni, LIKE, 

Bekes, Csongrad 

Reprezentanţi ai 

partenerilor  de colaborare 

din:Lodz, Opole, Ungheni, 

Voivodina, Ialoveni, 

LIKE, Bekes, Csongrad 

20.04.2017-

22.04.2017 

Sărbătorire a 25 de ani de 

existenţă a CJA, 

consolidare a relaţiilor cu 

partenerii externi 

3. Ambasada Republicii 

Socialiste Vietnam în 

România 

Dl. Ambasador- Tran 

Thanh Cong 

28.04.2017 Propunerea din partea 

CJA de a iniţia o 

expoziţie foto 

4. Delegaţie din Rottenburg-

Germania + Preşedinte 

Tubingen 

Dl. Stephan Neher-Primar;   

Dl. Joachim Walter-

Preşedinte 

08.05.2017 Iniţierea colaborarii cu 

Tubingen, asteptam 

vizita partenerilor externi 

in primavara lui 2018, in 

vederea demararii 

semnarii unui acord de 

colaborare 

5. Delegaţie Bekes condusă de 

Preşedinte 

Dl. Zalai Mihaly 16.05.2017 Întâlnire de lucru pentru 

stabilirea de comun acord 
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a  

6. Delegaţie a Republicii Italia 

(investitori italieni, agenţi 

economici italieni) 

Dl. Consul onorific 

Roberto Sperandio, Dl. 

Paolo Lorenzi + agenţi 

economici 

19.05.2017 Colectare de date şi 

informaţii în prealabilul 

misiunii de promovare a 

judeţului Arad în 

Regiunea Verona 

7. Delegaţie a Ambasadei 

Republicii Polonia 

E.S. Dl. Marcin Wilkzek-

Ambasador 

19.05.2017 Vizită protocolară şi de 

lucru, la care au 

participat agenţi 

economici polonezi care 

au afaceri în judeţul Arad 

8. Ambasadorul  Republicii  

Belarus 

E.S. Dl. Andrei 

Grinkevich 

22.05.2017-

23.05.2017 

Vizită protocolară pentru 

iniţierea unuor noi relaţii 

de colaborare între 

Belarus şi România 

9. Delegaţie din judeţele 

Bekes, Csongrad Hajdu-

Bihar şi Szabolcs-Szatmar-

Bereg, conduse de 

Preşedinţi 

Kakas Bela, Zalai Mihaly 15.06.2017 Stabilire priorităţi de 

depunere proiecte pe 

programul Interreg VA 

RO-HU 

10. Delegaţie Prof. Univ. Italia 

+ UVVG 

Prof. Universitari 

medicină teranostică şi 

detectare cancer 

11.07.2017 Propunere din partea CJ 

Arad de a aduce în 

judeţul Arad unitatea 

mobilă medicală 

11. Delegaţia Universităţii 

Rutgers, New Jersey, Statele 

Unite ale Americii 

Profesori universitari  19.07.2017 Vizită de prezentare  

12. Delegaţie Asociaţia de 

utilitate publică 

Internationales Bildungs-

und Sozialwerk e.V 

Prof. univ. dr. h.c Heinrich 

Schnatmann 

01.08.2017 Vizită care a avut ca 

feedback ample donaţii 

de aparatură medicală 

pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

Arad 

13. Delegaţie Ambasada 

Israelului în România 

E.S. Dl. Tamar Samash 12.09.2017 Iniţierea colaborării cu 

instituţii, asociaţii de 

cultură din Israel şi 

sprijin pentru cedarea 

Sinagogii Vechi către CJ 

Arad 

14. Delegaţie Ambasada 

Palestinei în România 

E.S. Fuad Kokaly 28.09.2017 Vizită protocolară pentru 

identificarea unor 

posibilităţi de colaborare  

15. Delegaţia Clubului Rotary 

din Suedia 

Parteneriat în domeniul 

sănătăţii 

28.09.2017 Demararea unei campanii 

de prevenţie privind 

igiena orală în judeţul 

Arad 

16. Delegaţie de investitori 

chinezi 

Parteneriat în domeniul 

industriei vini-viticolă 

07.10.2017 Propunere de colaborare 

şi iniţierea unui 

parteneriat 

17. Ambasadorul Republicii  

Belarus 

E.S. Dl. Andrei 

Grinkevich 

12.10.2017 Consolidarea relaţiilor 

deja existente, discuţii 

vis-a-vis de posibilitatea 
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 Compartimentul Analiză Informatică 

 

 În vederea îndeplinirii obiectivului de monitorizare a activităţii informatice, colectivul 

Compartimentului Analiză Informatică a avut în perioada menţionată următoarele acţiuni specifice, după 

cum urmează:  

 Activitatea de bază zilnică este întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul atât din punct de vedere 

hardware, cât mai ales software.  

 Urmărirea derulării contractelor de servicii de întreţinere (Servicii de mentenanţă, întretinere si 

dezvoltare al sistemului de management de documente, DOX.CONNECT; Servicii de actualizare software 

legislativ (legis şi eurolegis) pentru C.J. Arad, Servicii de mentenanţă, a platformelor de comunicaţii din 

reţeaua de date a C.J. Arad, Servicii de mentenanţă, întreţinere şi dezvoltare portal C.J. Arad – 

www.cjarad.ro), verificând cuantumul sumelor facturate. 

 Întocmirea documentelor de plată şi certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru 

facturile curente emise, aferente Serviciilor de mentenanţă atribuite prin contracte din cadrul 

compartimentului: 

 Contract nr. 35 / 28.04 2017 -  Servicii de actualizare Software Legislativ (Legis şi Eurolegis); 

 Contract nr. 33 / 27.04 2017 - Servicii de Mentenanţă, întreţinere şi dezvoltare al sistemului de 

management de documente DOX-CONNECT al CJ Arad; 

 Contract nr. 32 / 27.04 2017 - Servicii de Mentenanţă a Platformelor de Comunicaţii din reţeaua de 

date a CJ Arad; 

 Contract nr. 40 / 02.05 2017 - Servicii de mentenanţă, întreţinere şi dezvoltare PORTAL C.J. Arad - 

www.cjarad.ro; 

 Gestionarea Proiectului realizat din fonduri europene, respectiv Proiectul „Sistem Informatic pentru 

Gestionarea Registrului Agricol Electronic în judeţul Arad” conţine următoarele module: Registrul Agricol, 

Impozite şi Taxe, Financiar-Contabilitate, Buget, Resurse Umane şi Managementul proiectelor şi se adresa 

celor 15 parteneri asociaţi ai C.J.A, primăriile Ineu, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sebiş, Apateu, Cermei, 

Covăsânţ, Fântânele, Pilu, Secusigiu, Semlac, Şepreuş, Şicula, Şiria. 

 

 

organizării unei misiuni 

economice în belarus în 

anul 2018 

18. Producător italian de film Andrea Iervolino 25.10.2017 Promovarea judeţului şi 

disponibilitatea de 

colaborare 

19. Delegaţia Universităţii 

Medicale Chineze din 

Zhejiang 

Reprezentanţi ai 

Universităţii 

02.11.2017 Cooperare în domeniul 

medical 

20. Ambasadorul Marii Britanii E.S. Dl. Paul Brummel 12.11.2017 Lansarea unei inivaţii 

ambasadorului de a 

participa anul viitor în 

calitate de speaker la 

Gala Diplomaţiei 

Arădene, iniţierea unei 

colaborări între 

Ambasada Marii Britanii 

şi Biblioteca Judeţeană 

Arad pentru 

îmbunătăţirea fondului 

de carte britanică 

  

http://www.cjarad.ro/
http://www.cjarad.ro/
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Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Mass Media  
În activitatea Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice s-a avut în vedere soluţionarea 

petiţiilor adresate autorităţii publice judeţene, primirea şi soluţionarea cererilor de informaţii de interes 

public, conf. Legii 544/2001, urmărirea respectării programului de audienţe, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de comunicare instituţională, atât cu mass-media, cât şi cu cetăţenii şi instituţiile partenere.  

Consiliul Judeţean Arad a acordat şi acordă o atenţie deosebită aplicării prevederilor Legii 544/2001, 

privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public, fiecare persoană având asigurat răspunsul 

la informaţiile solicitate.  

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 81 solicitări de informații de interes public departajate 

pe domenii de interes dintre care : 

- un  număr de 22 solicitări adresate de persoane fizice; 

- un număr de 59 solicitări adresate de persoane juridice; 

Dintre acestea, un număr de 37 răspunsuri au fost trimise în termen de 10 zile și 43 răspunsuri au fost 

furnizate în  1-2 zile, nefiind înregistrate 

 cereri formulate în baza legii 544/2001, cărora li s-a trimis răspuns, în colaborare cu 

compartimentele de specialitate din cadrul CJA.   

 Informaţiile de interes public comunicate din oficiu au fost afişate în pagina de Internet proprie 

www.cjarad.ro, la secţiunea Buletin informativ şi în Monitorul oficial al judeţului şi au fost comunicate 

cetăţenilor cu ajutorul reprezentanţilor presei scrise, video şi audio. Pe parcursul acestor luni, Consiliul 

Judeţean Arad nu a fost acţionat în instanţă pentru aplicarea incorectă sau refuzul de a pune la dispoziţia 

cetăţeanului informaţiile de interes public în baza Legii 544/2001.  

În desfăşurarea activităţii de comunicare cu mass-media, potrivit prevederilor Legii 544/2001, 

consilierii cu atribuţii specifice au organizat conferinţe de presă, au elaborat un număr de peste 250 de 

comunicate de presă, au participat la deplasări în judeţ, alături de conducerea instituţiei. Tot la capitolul 

comunicare, de data aceasta în mediul online, s-a acţionat pentru postarea, în termeni reali, pe conturile de 

Facebook, a informaţiilor privind activitatea Consiliului Judeţean Arad şi a conducerii.  

Potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 art. 14  privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, instituţiile publice au obligaţia de a analiza activitatea proprie 

de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport. Raportat la perioada de referinţă,  au fost înregistrate şi 

soluţionate un număr de 69 petiţii: 

• 41 adresate de persoane fizice; 

• 5  adresate de persoane juridice; 

• 23 adresate de alte instituţii. 

. Principalele probleme au fost: sesizări, reclamaţii, informări, solicitări, cereri de ajutor social, 

alimentar şi umanitar, reparaţii de drumuri judeţene. 

Având în vedere activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad  (A.T.O.P.), din cadrul 

Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se 

desfăşoară în interesul comunităţii, funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, 

membrii A.T.OP. Arad s-au întrunit de 12 ori, secretariatul tehnic pregătind suportul tehnic şi logistica 

necesară desfăşurării şedinţelor, în vederea derulării corespunzătoare a problemelor aflate pe ordinea de zi. 

Tot la nivelul secretariatului ATOP, la solicitarea Direcţiei Economice, s-a procedat la întocmirea planului 

de buget privind cheltuielile necesare funcţionării ATOP şi cheltuielile aferente indeminzaţiilor membrilor. 

S-a întocmit anexa 1, 2 şi 3 necesară pentru plata indemnizaţiilor membrilor ATOP.  

În cadrul compartimentului s-a finalizat procedura de elaborare la nivelul Consiliului Judeţean Arad 

a Planului de integritate aferent Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020. Planul a fost adoptat prin 

dispoziţia nr. 46/28.01.2017 a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad. Planul, însoţit de anexe, a fost trimis 

către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Pe parcursul anului 

consilierul responsabil a completat o serie de documente solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  

Tot la nivelul compartimentului a fost gestionată corespondenţa electronică a Consiliului Judeţean 

Arad, un volum de aproximativ 20 e-mailuri intrate în instituţie zilnic. 

http://www.cjarad.ro/
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În toată această perioadă a fost elaborate, redactat şi trimis spre tipărire Monitorul Oficial al 

Judeţului.  

Pe parcursul perioadei în cauză, funcţionarii din cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii 

Publice au mai îndeplinit următoarele atribuţii: 

 au întocmit, redactat şi transmis invitaţii către diverse persoane şi instituţii: 

 au formulat răspuns la solicitarea Serviciului GRU privind necesarul de formare profesională 

pentru anul 2017;  

 s-a răspuns solicitării depuse de Organizarea pentru apărarea drepturilor omului, privind 

activitatea desfăşurată în instituţie pe linia cunoaşterii, promovării şi respectării drepturilor 

omului; 

 s-a răspuns cererii adresate de Consiliul Naţional al IMM-urilor, privind semnarea unui 

parteneriat comun în vederea participării la conferinţa cu tema „Invest în România”.   

 au participat alături de conducerea CJA la întâlniri şi dezbateri publice:  

 au elaborat sinteze mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a conducerii CJA şi au 

elaborat discursuri pentru diverse evenimente şi ori de câte ori au fost solicitaţi;  

 În această perioadă conducerea Consiliului Judeţean Arad a acordat 40 de  audienţe. 

 

     Consilierii au colaborat la organizarea, desfăşurarea şi mediatizarea unor evenimente sportive/ 

culturale/ economice/ sociale în judeţul Arad, cum ar fi:   

 Târgul de turism al României; Participare lansare conceptul City break Arad 

 Work-shop: „Hate-speach în societate şi mass-media” 

 Întâlnire de lucru cu parlamentarii arădeni 

 Consultări pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare turistică a judeţului Arad. Grupul de lucru din 

cadrul Consiliului Judeţean a organizat 15  întâlniri. 

 Participare întalnire privind implementarea sistemului de Management al Calităţii în cadrul CJ Arad 

 Participare întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătăţii – ianuarie 2017 

 Şedinţă de lucru cu reprezentanţii Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest şi 

reprezentanţii administraţiilor locale  

 Organizare şedinţă de lucru pe tema legii salarizării  

 Deplasare la inaugurarea punctelor de trecere a frontierei cu Ungaria – februarie 2017 

 Participare la „Ziua Asistenţei Sociale” 

 Implicare în organizarea  unui curs de achiziţii publice pentru angajaţii instituţiei. 

 Vizită la  Muzeul Săgeata Verde şi Muzeul Vinului de la Ghioroc  

 Participare activităţi de consultare în vederea  declarării localităţii Ghioroc ca fiind staţiune de interes 

local 

 Organizarea întoarcerii delegaţiei României de la „Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics”, 

eveniment organizat în incinta Consiliului Judeţean  

 Aniversarea a 25 de ani de existenţă a Consiliului Judeţean Arad, ocazie cu care la nivelul 

compartimentului a fost scrisă şi redactată o carte cu titlul „Generaţiile administraţiei de tranziţie” . 

 Participare la consultările cu studenţii şi masteranzii Facultăţii de Design, din cadrul Universităţii 

Aurel Vlaicu. 

 Organizare „Expoziţie machete Ioan Popoviciu”. 

 Ziua Învăţătorului - Asociația Generală a Învățătorilor din România și Consiliul Județean Arad – 30 

iunie 2017 

 Ziua Turismului Arădean 

 Parada Clătitelor de la Moneasa 

 Participarea la Study tour – vizită de studiu destinată unor jurnalişti străini (din Euroregiunea 

DKMT) 

 Organizare Şcoala de vară 

 Evenimentul „Produs în Arad”: 

 Participare la întâlnirea  cu reprezentanții centrelor de promovare turistică din județul Arad 

 Participare la Seminarul Bune Practici în Achiziţiile Publice  
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 Circuitul cramelor în Podgoria Miniș-Măderat 

 Festivalul Vânătorilor de la Bata: 24 septembrie 2017 

 Organizarea întâlnirii grupului de lucru privind combaterea ambroziei în judeţul Arad. 

 Participare la lansarea programului de evenimente dedicat Centenarului Marii Uniri 

 Participare la Simpozionul Ţinutul Hălmagiului cercetat de Prof. Traian Mager. 

 Sprijin pentru organizarea Galei Ellis 24 – 25 noiembrie 2017, participare activă la grupul de lucru.  

 Co-organizatorul conferinței naționale despre rolul Aradului în Marea Unire. 

 Organizarea de către Consiliul Judeţean Arad împreună cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Arad (CJRAE), a evenimentului „Inimi pentru trei culori”. 

 Organizare vizită Colegiului Naţional de Apărare  

 #Revolta_primarilor organizare întâlnire primari afectaţi de proiectul de buget pe anul 2018 

 Întâlnire de lucru cu parlamentarii arădeni  

 Participare Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

 Participare Proiect INTESPO de integrare a tinerilor şomeri 

 Participare şedinţă Comisia de Dialog Social  

 Participare curs Managementul proiectelor susţinut de Vlad Pop 

 Organizare eveniment „Presa în vremuri tulburi, de la Revoluție la Mineriade și găina care a născut 

pui vii”.  

 Organizare expoziţie de pictură cu vânzare în scop caritabil - Banzai Karte Club 

 Organizare program colinde săptămâna 14-18 decembrie 2017 

  Pe platforma on-line www.cjarad.ro s-au înregistrat în medie un număr de 1500 de vizitatori pentru 

un comunicat de presă postat, iar la finele anului erau înregistraţi un număr de 436161 vizitatori.   

 Pagina de Facebook „Consiliul Judeţean Arad”, administrată de Compartimentul Informare şi Relaţii 

publice şi Mass-media are peste 7700 de prieteni şi a generat un impact de peste 250.000 de vizualizări şi 

peste 7700 de like-uri. Totodată, s-a creat un nou cont de Facebook, Videofotocjarad, de pe care se fac 

transmisiuni live ale celor mai importante evenimente care au loc la sediul Consiliului Judeţean Arad şi la 

are participă conducerea instituţiei.    

  

 

X. SECRETARUL JUDEŢULUI ŞI SERVICIUL JURIDIC 

 

      Secretarul Judeţului 

În anul 2017, a avizat de legalitate 1309 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului judeţean şi 354 

hotărări ale Consiliului judeţean. A asigurat procedurile prevăzute de lege pentru convocarea şi 

desfăşurarea unui număr de 25 şedinţe ale Consiliului Judeţean Arad, respectiv 13 şedinţe ordinare, 11 

şedinţe extraordinare şi 1 şedinţă convocată de îndată. 

Au fost înregistrate, comunicate, arhivate electronic şi postate pe site-ul instituţiei un număr de 

354 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Arad; 

Au fost înregistrate, anonimizate şi comunicate Agenţiei Naţionale de Integritate un număr de 42 

de declaraţii de avere şi 42 de declaraţii de interese ale consilierilor judeţeni; 

Au fost întocmite un număr de 25 procese verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Arad; 

Au fost întocmite un număr de 25 minute ale şedinţelor Consiliului Judeţean Arad; 

Au fost întocmite un număr de 125 procese verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Arad; 

Au fost parcurse procedurile prevăzute de legislaţia privind transparenţa decizională în 

administraţia publică pentru un număr de 9 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Arad; 

A fost formulat răspuns la un număr de 50 petiţii repartizate Secretarului Judeţului. 

Activitatea desfăşurată în calitate de preşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului Arad: 

În cadrul comisiei au fost analizate un număr de 1755 cereri, având ca obiect: 

- stabilirea unei măsuri de protecţie socială:  7   

- plasament la familii/persoane, rude grad IV: 3 

- plasament la asistent maternal profesionist: 2 

https://www.facebook.com/hashtag/revolta_primarilor?source=feed_text&story_id=1978083032406868
http://www.cjarad.ro/
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- plasament DGASPC : 2 

- reevaluări: 69    

- menţinere plasament familii/persoane, rude grad IV: 24 

- menţinere plasament DGASPC: 26 

- menţinere plasament asociaţii/fundaţii: 19 

- încetare plasament familial prin reintegrare în familia naturală: 5 

- încetare plasament familial prin efectul legii: 25 

- încetare plasament DGASPC prin reintegrare în familia naturală:2 

- încetare plasament DGASPC prin efectul legii:22 

- încetare plasament asociaţii/fundaţii prin efectul legii:3 

- eliberare avize favorabile către alte comisii pentru protecţia copilului:3 

- eliberare atestate asistent maternal profesionist: 40 

- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap: 1561 

- respingere încadrare în grad de handicap: 18 

 

          SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 

 Serviciul Juridic Contencios Administrativ, îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea 

Secretarului judeţului, având în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad, următoarele atribuţii: 

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Juridic Contencios Administrativ în anul 

2017 sunt prezentate în situaţia de mai jos, după cum urmează: 

1. Numărul acţiunilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2017: 166 din care: 

- cu soluţii în favoarea Judeţului Arad/Consiliului Judeţean Arad – 24 

- cu soluţii în favoarea petenţilor – 23  

- renunţări la judecată –  2 

- suspendate: - 17 

- pe rolul instanţelor judecătoreşti la data de 14.12.2017 - 100 

 cauze civile – 16 

 cauze de contencios administrativ – 72 

 litigii cu profesioniştii – 3 

 litigii de muncă – 3 

 achiziţii - 3  

 chemare în garanţie – 1 

 insolvenţă - 2 

2. Au fost avizate pentru legalitate un număr de 354 proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Arad. 

3.  S-a asigurat prezenţa la un număr de 17 comisii (comisii de evaluare, concurs) în baza 

dispoziţiilor emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Arad. 

4. Au fost avizate pentru legalitate un număr de 19 acorduri-cadru, 168 contracte şi 66 acte 

adiţionale încheiate de Consiliului Judeţean Arad şi 20 modele de contract. 

5. Au fost formulate un număr de 6 opinii juridice. 

6. Au fost emise un număr de 12 avize de legalitate în vederea emiterii vizei de control financiar 

preventiv CFP. 

 

 

 

XI. SERVICIUL CORP CONTROL 

 

 Are ca obiective următoarele activităţi:  

 Efectuarea misiunilor, de control tematic, inopinant sau de fond, urmărindu-se asigurarea funcţionării 

C.J.A. şi a entităţilor subordonate acestuia. 

 Analizarea şi urmărirea modului de respectare a  regulamentelor metodologiilor, normelor interne, a 

prevederilor legale specifice activităţii derulate de către C.J.A.şi a instituţiilor subordonate acestuia 
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 Urmărirea modului de soluţionare şi remediere a disfuncţiilor  identificate. 

 Urmărirea modului de executre a contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii încheiate de 

C.J. ARAD 

 Urmărirea realizării investiţiilor, a stadiului lucrărilor şi a implementării proiectelor 

 Furnizarea de informaţii şi recomandări în sprijinul analizei eficienţei şi eficacităţii activităţii  C.J.A. 

şi  entităţilor subordonate 

Activităţi în perioada de referinţă 

 

Activităţi 

Verificarea modului de efectuare a serviciilor de pază la Direcţia Publică de Pază 

Control activitate la Unitatea Medico-Socială Săvârşin 

Control activitate la Liceul Special Sfânta Maria 

Control activitate privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale la Complexul Muzeal Arad 

Verificarea activităţii Serviciului de Administrare Drumuri şi Poduri privind elaborarea devizelor estimative 

Coordonare activitate control la Centrul de Criză Arad 

Control conform sesizare la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş 

Verificare efectuare control vehicule de mare tonaj, amplasare cântar conform grafic control 

Verificare efectuare lucrări reabilitare drum judeţean 792A Bocsig – limită judeţ 

Verificare respectare program curse C.T.P. - Gurahonţ 

Verificare amplasare masă lemnoasă - drum judeţean 708 şi 707C Gurahonţ – Juliţa 

Verificare efectuare lucrări modernizare drum judeţean 790 Zimand Cuz - Şofronea 

Verificare efectuare lucrări reabilitare drum judeţean 792C Curtici - Sântana 

Verificare efectuare lucrări drum judeţean 791 Sântana – Zimandu Nou 

Verificare efectuare lucrări modernizare drum judeţean 709E, 682 Pecica – Sânpetru German – Zădăreni 

Verificare efectuare lucrări întreţinere drumuri asfaltate sector Criş : 

- D.J. 791 Sântana-Olari-Sintea Mică 

- D.J. 792 Nădab-Seleuş 

Verificare lucrări drum D.J. Vladimirescu-intersecţie D.J. 709 

Verificare reabilitare D.J. 708 Gurahonţ – Mădrigeşti 

Verificare lucrări D.J. 792C Pîncota-Sântana 

Verificări conform sesizări referitor la intersecţia Sânleani-Livada - D.J.682C 

Deplasare la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş privind investigarea unor sesizări 

Preluare documente şi întocmire raport privind acţiunea de control la Spitalul de Pshiatrie Căpâlnaş 

Verificare efectuare lucrări întreţinere drumuri sector Lipova: 

- D.J. 572 Şiştarovăţ-limită jud.TM-pietruiri 

- D.J. 682 Neudorf-Lipova-întreţinere terasamente 

- D.J. 682 Birchiş-limită jud.TM-burdu 

Control cu tematica ‘Verificare prezenţă la locul de muncă’ la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţului Arad 

Verificare achiziţie lămpi scialitice la Spitalul Judeţean Arad 

Verificare efectuare lucrări întreţinere drumuri asfaltate sector Sebiş: 

-D.J.793 Cărand-Chisindia 

-D.J.792B Bârsa-Moneasa 

-D.J.792C Buteni-Şilindia-Măderat 

-D.J.792B Hodis-D.N.79A 

-D.J.792E Almaş-Dieci 

Verficare comportament în timp lucrări reabilitare D.J. 792C Pîncota-Sântana 

Comisie privind stabilirea întinderii prejudiciului şi a persoanelor responsabile constatat de Curtea de 

Conturi a României prin Decizia 976/20.06.2017 conform Dispoziţiei nr. 994/08.11.2017 

Cotrol lucrări neautorizate localitatea Moneasa 

Comisie privind stabilirea întinderii prejudiciului şi a persoanelor responsabile constatat de Curtea de 

Conturi a României prin Decizia 976/20.06.2017 conform Dispoziţiei nr. 1034/05.12.2017 
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Verificare efectuare lucrări întreţinere şi estetică drumuri sector Lipova: 

- D.J. 572 Şiştarovăţ-limită jud.TM-pietruiri 

- D.J. 682 Arad-Lipova-întreţinere terasamente 

- D.J. 682A 

Sinteză  dosare referitoare  la despăgubiri privind evenimentele rutiere pe drumurile judeţene, la Serviciul 

Juridic din cadrul Consiliului Judeţean Arad 

Control cu tematica ”Verificarea Condicilor şi a prezentei la locul de munca” în unităţile subordonate: Zona 

liberă, D.G.A.S.P.C. Arad, casa “Speranţa” din Păuliş 

Control cu tematica ”Verificarea Condicilor şi a prezenţei la locul de muncă” în unităţile subordonate: 

Spitalul Căpâlnaş, Primăria Gurahonţ, Primăria Ineu, Spitalul Mocrea 

Control cu tematica ”Verificarea Condicilor şi a prezenţei la locul de muncă” în unităţile subordonate: 

Spitalul Căpâlnaş 

Control cu tematica ”Verificarea Condicilor si a prezentei la locul de munca” în unităţile subordonate: 

Centrul de pers. Cu handicap din Păuliş, Centrul de pers. Cu handicap din Cuvejdia, Centrul de pers. cu 

handicap din Vărădia de Mureş, Centrul de pers. cu handicap din Petriş, U.M.S Săvârşin 

Acţiune de control cu tematica de ‘’Verificare a condicilor şi a prezenţei la locul de muncă”în unităţile 

subordonate: Spitalul de Boli infecţioase, Liceul special Sf. Maria, D.J.E.P, Spitalul Judeţean 

Acţiune de control la Centrul de criză Arad 

Urmărirea modului şi a termenelor de implementare a recomandărilor şi remediere a deficienţelor  în cadrul 

comisiei de control care a efectuat verificarea la Centrul de criză, cu reprezentanţii: D.G.A.S.P.C Arad, 

C.J.R.A.E. Arad şi Administratorul Public al judeţului. 

Studiu legislaţie şi studiu de caz privind achizitiile publice – contract achizitie ”Reparaţii capitale Palat 

Cultural Muzeul Judeţean” 

Verificare şi analiză conform sesizări, cu privire la activitatea Casei de tip familial din localitatea Frumuşeni 

judeţul Arad 

 

 

XII. COMPARTIMENTUL DE  EXECUTARE SILITĂ 
 

În baza Ordonanţei de Guvern nr. 2 din 2001, actualizată – privind regimul juridic al contravenţiilor, 

compartimentul de executare silită urmăreşte încasarea prin executare silită a proceselor verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor emise de către Autoritatea Judeţeană de Transport precum şi de 

către Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Arad, pentru 

contravenţiile constatate şi a amenzilor aplicate. 

O importanţă deosebită s-a acordat activităţii rezolvării diferendelor pe cale amiabilă, iar pentru 

cazurile în care acestea nu au putut fi rezolvate amiabil, compartimentul de executare silită s-a ocupat de 

executarea silită a debitorilor persoane fizice şi juridice. 

A. Situația sintetică a amenzilor aplicate în perioada 01.01.2017-30.11.2017  

 

DENUMIRE  NU

MĂR 

VALOARE – lei- 

Amenzi aplicate 75 111.900  

Amenzi neîncasate 19 51.300  

Amenzi încasate prin executare silită 12 26.400  

Total amenzi încasate (inclusiv cele din 

executare silită) 

54 81.600  

Amenzi anulate 3 5.000  

Amenzi restituite (anulate în instanta) 3 18.000  

 

 

 

 

 



 

44 

 

XIII. SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT-SALVASPEO ARAD 

 

 Activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, a fost desfășurată în anul 2017 în 

concordanță cu misiunea și obiectivele instituției și prevederile legale în vigoare cu privire al activitatea de 

salvare montană și speologică aplicate la nivel național. 

 Prin activitatea desfășurată pentru perioada raportată, Serviciul Public Judeţean Salvamont-

Salvaspeo Arad  a asigurat prevenția și intervențiile în caz de accident, în cadrul montan și mediul subteran 

speologic, prin acordarea de asistență salvamont la principalele acțiuni cu grad ridicat de risc organizate în 

cadrul montan al județului Arad (competiții de ciclism montan, enduro, ATV, alergare montană, parapantă 

etc.) cât și prin acțiuni de patrulare și de refacere a semnelor de marcaj la traseele turistice din arealul 

Munților Zărand, Codru-Moma și Muntele Găina. 

 Pentru preluarea apelurilor de urgență, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad a 

asigurat dispecerizarea prin colaborarea cu Dispeceratul Județean al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Arad și cu Dispeceratul Național Salvamont. 

 Pentru pregătirea continuă a membrilor din cadrul Formației Județene Salvamont a Echipei Județene 

Salvaspeo și a Echipei de Scafandri, membri Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad  au 

participat la școlile naționale salvamont organizate la nivel național, cursuri de scufundare, a organizat sau a 

participat la acțiuni de pregătire (exerciții, stagii) organizate la nivel național, regional și județean în 

colaborare cu instituțiile partenere.  

 Activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad a fost mediatizată prin 

intermediul comunicatelor de presă, pagina de internet și prin pagina de facebook a serviciului, pagină pe 

care au fost postate toate evenimentele semnificative, atenționări salvamont cât și informații privind traseele 

tursitice montane din județul Arad. 

 

 

      *** 

 

Aceasta ar fi activitatea Consiliului Judeţean Arad şi a preşedintelui, pe parcursul anului 2017, 

prezentată într-o sinteză defalcată pe direcţii, servicii şi compartimente. Anul 2017 a fost un an important, în 

care ne-am consolidat ca echipă, în care am mizat pe proiecte ce vor fi continuate în anii următori. 

Mulţumesc tuturor colegilor pentru efortul depus, pentru activitatea desfăşurată şi sunt convins că, lucrând 

împreună, la nivelul Consiliului Judeţean Arad lucrurile vor avansa, proiectele vor fi tot mai vizibile, iar 

acest lucru se va reflecta în creşterea calităţii vieţii arădenilor.     

 

 


