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Raport de activitate 2018 

 

 

Anul 2018 a fost anul proiectelor europene, pentru Consiliul 

Judeţean Arad. Continuăm, astfel, pe direcțiile definite prin strategia 

pe care am enunțat-o în anul 2016, atunci când echipa de conducere a 

Consiliului Judeţean Arad își prelua mandatul. Este pentru prima dată 

în istoria acestei instituții când a fost depus un număr atât de mare de 

proiecte de finanțare, majoritatea pentru accesarea fondurilor 

europene, și când sunt inițiate proiecte de asemenea anvergură în 

domeniile-cheie ale administrației publice arădene, infrastructură, 

sănătate publică, servicii sociale și cultură 

În implementarea acestor proiecte și-a dat concursul conducerea 

Consiliului Judeţean Arad, formată din președintele Iustin Cionca și 

vicepreședinții Sergiu Bîlcea și Claudia Boghicevici. Alături de 

consilierii județeni și de aparatul de specialitate din Consiliu, această 

conducere a demonstrat că are capacitatea să realizeze proiecte de 

interes strategic pentru dezvoltarea Aradului și în interesul arădenilor. 

Chiar dacă Guvernul a tăiat din bugetul Consiliului Județean 

Arad peste 11 milioane de euro la începutul anului 2018 (iar din 

bugetul total al județului aprox. 45 de milioane de euro!) și astfel a 

determinat cel mai auster an din istoria recentă a investițiilor publice 

în dezvoltarea comunității locale, dublat de o Lege a Achizițiilor 

Publice care a blocat întreaga administrație din România, noi, la 

nivelul Consiliului Judeţean Arad, am muncit intens pentru ca anul 

2018 să fie un an bun pentru arădeni!  
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Până în acest moment, avem semnate sau în curs de semnare 

proiecte în valoare de 100 de milioane de euro, și în evaluare proiecte 

de 50 de milioane de euro. Adică aducem din fonduri europene ceea 

ce ia guvernul de la arădeni. Rata de absorbție a acestor fonduri pentru 

care aplicăm este de aproape 100%, de două ori mai mare decât a 

guvernului. Acesta este și motivul pentru care am solicitat ca din 

fondurile europene alocate României, 50% să fie distribuite agențiilor 

de dezvoltare și să fie accesibile administrațiilor locale, pentru că noi 

accesăm și cheltuim fiecare euro pus la dispoziție de Uniunea 

Europeană.  

În 2018, am abordat cu precădere următoarele domenii 

administrative: 

 

Infrastructura rutieră 
 

Obiectivul nostru este modernizarea și reabilitarea a 300 km de 

drum județean, reprezentând 25% din totalul rețelei de drumuri 

județene ale Aradului. Pentru asta, am realizat proiecte în valoare de 

aprox. 100 de milioane de euro doar în acest domeniu.  

Avem patru surse de finanțare:  

*Fondurile europene,  

*Programul Național de Dezvoltare Locală,  

*Credite bancare,  

*Bugetul Consiliului Județean.  

Am depus proiecte în valoare de alte 32,5 de milioane de euro care 

NU AU FOST APROBATE de Guvernul României, prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală.  
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În anul 2018 am început lucrările pe următoarele tronsoane de 

drum:  

*Pâncota-Seleuș, Nădlac-Peregu Mare, Neudorf-limită de județ 

Timiș.  

Pe tronsonul Arad-Zădăreni-Felnac-Secusigiu, am finalizat lucrările 

de reabilitare a drumului județean care leagă Aradul de județul Timiș 

și asigură un acces mai facil spre granița româno-sârbă.  

Nu numai că nu fugim de proiectele europene, dar le și preferăm. 

Am transferat pe finanțare europeană un drum pentru care inițial am 

câștigat finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 

Nădab-Seleuș, fiindcă nu ne temem de transparență și chiar ne dorim o 

lucrare de bună calitate.  

Pentru drumul județean Arad-Horia-Șiria-Galșa-Mâsca-Pîncota am 

aplicat și câștigat un proiect european. Reabilităm drumul județean 

Pîncota-Măderat-Târnova-Șilindia-Luguzău-Cuied-Buteni. Aceste 

două drumuri județene sunt incluse în cel mai amplu proiect de 

infrastructură rutieră a județului nostru, care va consta în 

modernizarea a 80 de km de drum către stațiunea Moneasa.  

Vom asigura legătura localităților din zona transfrontalieră la 

infrastructura TEN-T, degrevând punctul de frontieră Nădlac prin 

redistribuirea traficului transfrontalier către puncte de frontieră 

alternative, legând DN 79 cu punctul de frontieră Vărșand cu ocolirea 

orașului Chișineu-Criș prin modernizarea următoarelor drumuri: 

Curtici – Sânmartin; Sânmartin – Socodor; Socodor – Nădab; orașul 

Curtici va construi centura sud-nord a oraşului (7,296 km) legând 

zona industrială cu DN 79 şi cu punctul de trecere de frontieră 

Vărşand.  

Modernizăm drumul județean Sânpetru German-limită judeţ Timiș.  
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Modernizăm drumul județean Pîncota-Seleuş și reabilităm drumul 

județean Nădab-Cintei-Zărand-Seleuş.  

Modernizăm drumul județean Nădlac-Peregu Mare.  

Ne dorim să construim un pod nou peste Mureș și să realizăm 

ultimul tronson din centura de Est a municipiului Arad, o lucrare de 

mare importanță pentru județul Arad, și prin care se va finaliza inelul 

de centură al municipiului Arad. 

Modernizăm drumul județean limită Județ Timiș-Cuveșdia-Lipova.  

Reabilităm drumul județean DN 79-Mișca-Vânători-Satu Nou- 

Apateu-Berechiu.  

Modernizăm drumul județean Dorobanţi-Macea şi modernizăm 

drumul județean Pecica-Turnu.  

În octombrie 2017, în plenul Consiliului Judeţean, s-au votat 

indicatorii tehnico-economici pentru drumurile județene Sintea Mare-

Şepreuş și Gurahonţ-Buteni, pe care le modernizăm dintr-un credit 

bancar.  

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală modernizăm 

drumurile Sânmartin-Olari-Caporal Alexa și Bârsa-Moneasa-limită 

judeţ Bihor. 

Am solicitat firmelor care fac reparații pe drumurile județene să 

acorde garanții de până la 6 luni pentru plombare, în condițiile în care 

la preluarea mandatului meu garanțiile pe care le acordau erau de cel 

mult două săptămâni. La drumurile județene noi pe care le realizăm 

sau la cele pe care le modernizăm, am impus creșterea garanției la șase 

ani. 

 

 

Sănătate publică 



 

  

 

 

 
  

 

P
ag

e5
 

 

 

Realizăm cele mai mari investiții în sistemul de sănătate publică din 

județul Arad. În urma acestora, suma adusă de Consiliul Judeţean 

Arad pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență va 

depăși 90 de milioane de euro. Construim trei spitale noi: Psihiatrie, 

Oncologie, un complex de Pediatrie, Obstetrică Ginecologie și 

Neonatologie), modernizăm cele și importante secții de spital 

(Cardiologie, Pediatrie Infecțioase - în parteneriat cu societatea civilă -

, Infecțioase Adulți).  

În anul 2018, datorită parteneriatului și colaborării dintre Consiliul 

Județean și Primăria Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a 

fost dotat săptămânal cu câte un aparat medical nou și modern!  

Datorită strategiei noastre de dezvoltare a sănătății publice și a 

parteneriatelor cu Facultatea de Medicină și organizațiile non-

guvernamentale, astăzi, la Arad, funcționează secții care sunt printre 

cele mai moderne din România: Unitatea de Primire Urgențe (cu 

aprox. 200 de pacienți deserviți zilnic), Hematologie, Pediatrie 

Infecțioase, Chirurgie, TBC.  

Pe baza oportunităților oferite atât de accesarea  programele cu 

finanțare europeană în domeniul sănătății, cât și de programele 

guvernamentale implementate la nivel local, respectiv în limita 

fondurilor gestionate de CJA, derulăm mai multe proiecte, după cum 

urmează: 

1.Reabilitarea secției de Oncologie a SCJU Arad 

Această secție funcționează în prezent într-un imobil aparținând 

municipiului Arad, impropriu desfășurării unui act medical de calitate 
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atât din punct de vedere al funcționalităților legale cât și din cel al 

condițiilor hoteliere. 

Consiliul Județean Arad  a identificat un nou imobil în Arad, str. 

Vicențiu Babeș, care va fi reamenajat în conformitate cu normativele 

sanitare în vigoare. Valoarea investiției este de aproximativ 3 milioane 

de euro și va fi definitivată până la finele anului 2020, conform 

contractului de execuție a lucrărilor încheiat la data de 08.10.2018. 

2.SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPÂLNAȘ 

Deoarece în prezent acest spital funcționează într-un imobil 

închiriat în localitatea Căpâlnaș,  la mare distanță de municipiul Arad, 

Consiliul Județean Arad a hotărât construirea unui spital nou de 

psihiatrie în zonă pentru pacienții care suferă de afecțiuni psihice 

cronice.  

Pentru construirea acestuia au fost accesate fonduri oferite prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare totală de 

5.800.000 EURO, definitivarea acestei investiții urmând să aibă loc în 

cel mult patru ani de la semnarea contractului încheiat cu 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.629/18.06.2018 

3. CONSTRUIRE SECŢII OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

ŞI NEONATOLOGIE, SECŢIE CHIRURGIE INFANTILĂ, 

SECŢIA PEDIATRIE DIN INCINTA SCJU  

 O altă situație deosebită o reprezintă cea a Secțiilor de 

Obstetrică Ginecologie și Neonatologie, care își desfășoară activitatea 

într-un imobil revendicat de foștii proprietari și care datorită 

prevederilor legale nu au putut fi amenajate din fonduri publice.  

Consiliul Județean Arad a întocmit un studiu de prefezabilitate 

pentru construirea unui nou corp de clădire în incinta SCJU Arad – 
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sediul central, unde urmează să funcționeze atât secțiile de obstetrică 

ginecologie și neonatologie, cât și cele cu specific pediatric, inclusiv 

secția de chirurgie pediatrică.  

Studiul a fost transmis Companiei Naționale de Investiții care a 

inclus acest obiectiv de investiții încă din cursul anului 2017 (LISTA 

SINTEZA, cf. Ordin MDRAPFE nr.5667 /11.08.17) în lista 

proiectelor ce urmează să fie finanțate din fondurile alocate de 

Guvernul României.   

S-a estimat că valoarea totală a investiției este de peste  32 

milioane de euro, un termen rezonabil de realizare fiind estimat la 4 

ani de la demararea investiției, care include atât etapele de proiectare 

cât și cele de execuție.  

 

4.Reabilitarea serviciilor spitalicești în domeniul medicinei 

cardiovasculare la SCJU  
Una dintre direcțiile strategice urmărite de Consiliul Județean 

Arad privind SCJUA o reprezintă dezvoltarea serviciilor medicale 

oferite populației afectate de bolile cardiovasculare, cea mai 

semnificativă cauză de mortalitate și morbiditate în România, și în 

special în județul Arad. Acest proiect va fi realizat pe baza fondurilor 

alocate de Comunitatea Europeană în cadrul programului de cooperare  

transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale pentru o prevenire 

eficientă, servicii de sănătate mai bune şi o reabilitare/recreere 

eficientă în judeţele Békés – Ungaria şi Arad – România. 

Prin acest proiect nu se urmărește doar dotarea și reabilitarea 

unor clădiri, ci în special Reabilitarea serviciilor spitalicești în 

domeniul medicinii cardiovasculare în cadrul SCJUA, care presupune: 
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1.Crearea și amenajarea Unității de Supraveghere și Tratament 

Avansat al pacienților Cardiaci Critici din unități sanitare cu paturi, în 

conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Sănătății 

nr.1322/2012, 

2.Crearea Compartimentului Cardiologie Intervențională și a 

Laboratorului de Cardiologie Intervențională,  

3.Crearea Compartimentul spitalizare de zi, 

4.Compartimentul de recuperare cardiovasculară. 

Sprijinul financiar oferit în acest sens este de 1 milion de euro, iar o 

parte din cheltuielile privind amenajările necesare, care exced 

ajutorului menționat,  vor fi asigurate de CJA.  

 

5.Reconstruire Secție Clinică de Boli Infecțioase Adulți din 

structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 

În cadrul programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020 se 

intenționează accesarea de fonduri pentru reabilitarea imobilului în 

care funcționează secția Boli Infecțioase Adulți, imobil care de 

asemenea a avut o situație juridică incertă în ceea ce privește dreptul 

de proprietate și care este absolut impropriu desfășurării actului 

medical modern.  

Această clădire va fi demolată și va fi construit un spital nou, 

care va asigura toate circuitele necesare precum și servicii de terapie 

intensivă pacienților in stare critică.  

Sprijinul financiar oferit în acest sens este de 1.500.000 euro, 

cheltuielile ce exced acestui ajutor urmând a fi asigurate tot de 

Consiliul Județean Arad, care a contractat toate serviciile de proiectare 

a acestui obiectiv de investiții. 
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6. EXTINDERE UPU din cadrul SCJU Arad, etapa 2   

 

După prima etapă de modernizare și reabilitare a unității de 

primire urgențe din cadrul SCJU ARAD, finanțată integral de 

Consiliul Județean Arad (aproximativ 1 milion de euro), care a vizat în 

special reabilitarea imobilului s-a identificat posibilitatea de accesare a 

fondurilor europene derulate prin Programul Operațional Regional 

2014-2020 în valoare de 1,46 milioane de euro. În cadrul acestui 

proiect intenționăm să extindem suprafața UPU cu un spațiu destinat 

echipamentelor radiologice specifice investigațiilor imagistice de 

urgență: un computer tomograf de 128 slices, un aparat raze x digital 

și un ecograf cu funcții cardiovasculare. 

 

7. EXTINDERE AMBULATORIU, etapa II – SCJU ARAD: 

„Creșterea accesibilității serviciilor medicale prin dotarea cu 

echipamente medicale performante a Ambulatoriului integrat de 

specialitate a SCJU Arad” 

 

Dacă în prima etapă CJA, din fonduri proprii – aproximativ 2 

milioane de euro, a reabilitat întregul imobil unde se oferă servicii 

medicale în regim ambulatoriu, în prezent a fost identificat și accesat 

un sprijin comunitar tot în cadrul Programului Pperațional Regional 

2014-2020, prin care vor fi accesate fonduri în valoare de 2,5 milioane 

euro în vederea achiziționării unui angiograf pentru afecțiunile 

arterelor periferice, un computer tomograf de 128 slices pentru 

investigații în ambulatoriul spitalului, un turn de endoscopie 

gastrologică cu toate accesoriile, un osteodensimetru, precum și un 

aparat cu raze x digital cu grafie și scopie. 
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Asistență socială 

 

Prin Legea nr. 21/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 alocarea 

sumelor pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a 

centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap a fost realizată 

pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de 

servicii sociale potrivit legislației în vigoare; standardele de cost pe 

baza cărora au fost calculate sumele alocate pentru finanțarea 

sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru 

persoanele adulte cu handicap prin Legea nr.2/2018, nu au fost 

actualizate cu evoluția cheltuielilor; 

Fondurile alocate de la bugetul de stat la nivelul Județului Arad 

au fost insuficiente pentru asigurarea serviciilor sociale conform 

standardelor de calitate minime obligatorii prevăzute de lege, 

reprezentând un procent de 53,90% din necesarul de finanțare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, 

respectiv 48,79% din necesarul de finanțare a tuturor serviciilor 

sociale, respectiv cele din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Arad și cele contractate direct de către 

Județul Arad. 

Am asigurat sumele necesare funcționării și dezvoltării 

sistemului de asistență socială din județul Arad, după ce Guvernul a 

refuzat să aloce finanțarea legală pentru persoanele din Arad cu nevoi 

speciale. Am considerat că aceste persoane nu pot fi abandonate sub 

niciun pretext, chiar dacă în mod evident ele nu reprezintă o prioritate 

pentru guvernanți. 
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Mediul de afaceri 
 

Am organizat cu investitorii și administratorii companiilor arădene, 

locale sau multinaționale,  nu numai pentru a ne arăta recunoștința față 

de efortul lor, ci și pentru corelarea strategiei noastre administrative cu 

nevoile lor.  

Astfel am decis să aplicăm pentru accesarea unui proiect de 

modernizare a drumurilor transfrontaliere, un proiect european de 13,8 

milioane de euro unde Aradul a reușit să obțină întreaga finanțare 

alocată pentru opt județe, pentru a facilita mobilitatea forței de muncă 

înspre zonele industriale din municipiu și județ.  

Unul dintre principalele obiective a fost acela al transformării 

Consiliului Judeţean Arad în cel mai important ambasador al 

industriei locale. În acest sens, în luna mai a anului 2018 am co-

organizat Târgul Economiei Arădene, cel mai mare eveniment de 

bussiness din România, organizat de o administraţie judeţeană. 

Evenimentul a avut loc pe o suprafață de 44500 mp, cu participarea 

unor invitați din mediul de afaceri, diplomația și administrația locală 

din 12 state: România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Spania, 

Italia, Germania, Rusia, Belarus, China, Macedonia, Malaezia. Acest 

târg a fost rezultatul colaborării dintre Primăria Municipiului Arad, 

Consiliul Judeţean Arad şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Arad şi a avut ca obiectiv prezentarea capacității industriei, 

agriculturii şi a spaţiului cultural şi social arădean. Scopul nostru a 

fost să promovăm produsele de top ale Aradului, branduri de care 

suntem mândri pentru că au reuşit să facă faţă schimbărilor 

economice, pentru că au crescut şi s-au impus pe piaţă, branduri care 

dorim să reziste încă mult timp.  
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Am organizat în luna mai un forum de afaceri Româno-Chinez, iar 

în luna noiembrie un forum de afaceri Româno-Moldovenesc, pentru 

crearea de contacte, facilitarea cunoașterii reciproce și accesul 

oamenilor de afaceri din Arad pe piețe noi. 

Am încheiat un parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Arad şi am facilitat contacte cu oameni de afaceri din 

Békés (Ungaria), Voivodina (Serbia), Verona (Italia), Provinciile 

Hainan şi Fujian (Republica Populară Chineză), respectiv Raionul 

Unghieni și raionul Ialoveni (Republica Moldova) și Districtul 

Tübingen (Germania).  

 

Cultură 

 

Anul Centenar ne-a determinat să realizăm investiții majore în 

infrastructura culturală a județului Arad. Cele mai importante constau 

în redarea în circuitul civil a sălii „Iuliu Maniu”, unde în zilele de 13-

14 noiembrie 1918 delegații Guvernului Ungariei și reprezentanții 

Consiliului Național Român au negociat viitorul Transilvaniei.  

Am acordat finanțare pentru restaurarea Tripticului 

"Înmormântarea lui Hristos", cea mai importantă piesă din colecția 

Muzeului arădean, și pentru renovarea sălii unde a fost ea expusă în 

anul 1913 și unde va fi reexpusă anul viitor.  

Am renovat Biblioteca Judeţeană A.D. Xenopol și am alocat 

fondurile in vederea lucrărilor de modernizare a Muzeului de la 

Lipova.  

Am pregătit terenul pentru amplasarea la Arad a Monumentului 

Marii Uniri, în fața Consiliului Judeţean, chiar dacă Ministerul 

Culturii s-a dovedit incapabil să îl aducă la Arad și să îl instaleze.  
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În luna mai 2018, la Arad, în prezența președinților consiliilor 

județene Arad, Timiș, Caraș Severin, Csongrád, Bács-Kiskun, 

Voivodina, am semnat constituirea Consorțiului Cultural Euroregional 

Activarium, coordonat de Consiliul Judeţean Arad, prin care ne 

propunem să pregătim Euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa pentru 

anul 2021, când Novi Sad și Timișoara (cu  Aradul oraș partener) vor 

fi Capitale Europene ale Culturii. 

Am făcut demersuri ca Aradul să devină un pol de interes în 

domeniul artelor vizuale şi al industriilor creative. În acest sens, 

Consiliul Județean a acordat finanțare pentru un proiect internațional 

dedicat tinerilor cineaști, derulat sub coordonarea fostului director al 

Institutului Cultural Român de la Berlin. De asemenea, suntem în curs 

de elaborare a documentației privind realizarea unui cluster pe 

domeniul audio-vizual și al industriilor creative.   

Acest obiectiv are corespondent și în activitatea curentă a 

Consiliului Judeţean, al cărui spaţiu s-a transformat în ultimii doi ani 

într-un spațiu neconvenţional pentru prezentarea unor expoziţii locale, 

naţionale şi internaţionale în domeniul artelor vizuale. Am pus în 

valoare Parcul de Sculptură de la Căsoaia, după ce am preluat acest 

ansamblu turistic de la primăria Târnova şi am decis reintroducerea lui 

în circuitul turistic național. Având în vedere importanţa acestui 

ansamblu la nivel naţional (în România există doar două astfel de 

parcuri), am solicitat Guvernului alocarea de fonduri, dar din păcate 

nu am primit niciun răspuns la cererea noastră. În consecință, am 

demarat acest proiect din fonduri proprii. 

Am făcut demersuri şi pentru a readuce tabăra de sculptură de la 

Căsoaia în atenţia publicului, educând tânăra generație pentru a face 

turism montan, pentru că aici beneficiem și de „Casa Verde” – un 
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proiect transfrontalier finalizat recent. Parcul Tematic de Educație 

Montanistică, un proiect în valoare de 145.000 de lei, vine să 

întregească zestrea Taberei de la Căsoaia. 

Ne-am asumat susţinerea antreprenoriatului creativ, manifestându-

ne intenţia de a înfiinţa clustere în acest domeniu cu implicarea tuturor 

actorilor economici şi sociali. Am încurajat schimbul de experienţă 

între tinerii creatori şi am iniţiat parteneriate cu provinciile Hainan și 

Fujian din China, districtul Tubingen (Germania) cu raionul Unghieni, 

din Republica Moldova, pentru punerea în aplicare a unui calendar de 

rezidenţiate artistice ale artiştilor. 

 

Relații externe 

 

Am încheiat noi relații de înfrățire, cu Districtul Tübingen, din 

Germania, cu Raionul Ialoveni, din Republica Moldova, cu Provincia 

Autonomă Voivodina, din Serbia.  

Scopul acestor înfrățiri îl reprezintă facilitarea relațiilor dintre 

mediul de afaceri, învățământul universitar și preuniversitar, mediul 

cultural și artistic, asistență socială.  

În urma acestor relații au fost deja puse bazele parteneriatului între 

viticultori din Arad, Tübingen și Ialoveni, am avut importante 

delegații de oameni de afaceri din Germania, Republica Moldova și 

Serbia la Arad, iar oameni de afaceri arădeni au  posibilitatea să 

contacteze investitori din zonele respective.  

Universitățile din Arad au inițiat programe de colaborare, în 

domeniul științelor umaniste și sociale, inginerești și medicale.  

Și nu în ultimul rând am stabilit rezidențiate artistice prin care 

artiști din străinătate să cunoască mai bine Aradul, iar artiști arădeni să 
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cunoască mai bine potențialul regiunilor noastre înfrățite. În același 

domeniu al relațiilor externe am organizat la Arad o conferință 

internațională a corpului diplomatic străin acreditat la București, am 

găzduit o vizită a ambasadorilor interesați de vestul României, am 

inițiat și organizat la Arad două întâlniri ai liderilor administrativi ai 

euroregiunii în care trăim, pentru definirea și concretizarea unor 

proiecte de colaborare.  

 

Relația cu diaspora 
 

Considerăm că o componentă importantă a misiunii noastre 

administrative o reprezintă susținerea românilor din afara granițelor 

țării-mamă. De aceea, am inițiat proiecte concrete în acest sens. În 

luna martie 2018 am invitat la Arad, la o conferință despre condițiile 

vieții românilor din Serbia, liderii de opinie ai acestei comunități.  

În luna iulie am oferit o tabără de o săptămână în județul Arad 

pentru 25 de elevi din Raionul Ungheni, Republica Moldova.  

Am găzduit jurnaliști din Republica Moldova, de la publicația 

Expresul, să cunoască mai bine Aradul și vestul României.  

La Moneasa, un grup de elevi români din Ungaria și-a petrecut o 

parte a vacanței de vară.  

Am pus bazele relației de colaborare cu comunitatea românilor din 

Districtul Tübingen, Germania, prin acordul de înfrățire semnat în 

această primăvară. În luna noiembrie 2018 am stabilit un prim contact 

și cu românii din Ucraina, din comuna Mahala, care au nevoie urgentă 

de susținerea concretă și consistentă a patriei-mamă, pentru păstrarea 

limbii și identității lor. 
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Turism 
 

Obiectivul nostru este ca zonele de interes turistic judeţean să 

conţină produse turistice competitive la nivel național și euroregional.  

Prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din 

subordinea Consiliului Județean Arad, am demarat o serie de circuite 

turistice, menite a pune în valoare municipiul şi judeţul, dintre care 

cele mai recente sunt: Circuitul clădirilor Secession şi Circuitul Marii 

Uniri, care au avut un ecou național. Circuitul clădirilor Secession a 

fost lansat de Consiliul Judeţean Arad, prin Centrul Naţional de 

Informare și Promovare Turistică al Județului Arad, în cadrul căruia se 

vizitează clădiri emblemă ale Stilului Secession. Am fost motivaţi de 

faptul că oraşul de pe Mureş are una dintre cele mai dezvoltate reţele 

de clădiri Secession din România. Sunt cel puţin 40 de clădiri realizate 

în acest stil în centrul Aradului, palate şi case de raport, fiecare cu 

povestea lor şi istorii personale care le conturează personalitatea. În 

Circuitul Clădirilor Marii Uniri am pornit de la considerentul că în 

urmă cu 100 de ani, arădenii au organizat mişcarea de rezistenţă 

românească, şi-au pus la dispoziţie casele pentru pregătirea Marii 

Uniri, pentru ca la 1 Decembrie să poată fi citită, la Alba Iulia, 

rezoluţia Marii Uniri elaborată la Arad. Constatăm că încă se cunosc 

foarte puţine despre contribuţia arădeană la Marea Unire. De aceea, am 

decis să realizăm acest circuit și să spunem povestea oamenilor şi a 

locurilor arădene care şi-au pus amprenta asupra istoriei României 

moderne.  

 Consiliul Judeţean Arad şi-a asumat un rol important în 

sărbătorirea Anului Centenar. Ne concentrăm în primul rând pe 

elementele de infrastructură, pe ceea ce va rămâne în urma noastră 
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pentru generaţiile viitoare. Am gândit şi am pus în practică unul dintre 

cele mai importante proiecte la nivel naţional, care marchează Marea 

Unire.  Este vorba despre proiectul de restaurare a Sălii „Iuliu Maniu”, 

parte a clădirii de pe Bulevardul Revoluției nr. 81, acolo unde până la 

sfârșitul secolului XIX a funcționat conducerea Comitatului Aradului 

și unde, în 13-14 noiembrie 1918, s-au purtat negocierile între miniștrii 

din Guvernul Ungariei și conducerea Consiliului Național Român în 

vederea desprinderii Transilvaniei de Ungaria. Sala „Iuliu Maniu” este 

un spațiu reprezentativ pentru Marea Unire, care necesită lucrări de 

restaurare arhitecturală ample, pornind de la schimbarea parchetului, 

reparații la acoperiș și căile de acces, readucerea ornamentelor la starea 

inițială şi terminând cu înlocuirea candelabrelor și amenajări interioare. 

 Tot un obiectiv turistic important va deveni unul dintre cele mai 

importante tripticuri din Europa Centrală și de Est. Acesta a fost 

realizat de pictorul Feszty Arpad și expus la Arad, în anul 1913. 

Datorită dimensiunilor sale (52 de metri pătrați) la construirea Palatului 

Cultural din Arad una dintre săli a fost special proiectată pentru 

expunerea acestui triptic. În anul 1977 el a fost rulat și depozitat în 

pivnița Muzeului din Arad, pentru că are o temă religioasă: 

Înmormântarea și Învierea lui Hristos. Am dispus ca Muzeul să 

restaureze și să reexpună acest tablou monumental.  

Am promis realizarea de piste de biciclete către obiectivele 

turistice. Consiliul Judeţean Arad a făcut paşi concreţi pentru realizarea 

de către CJ Arad a primei piste de biciclete în județ, care va avea o 

lungime de 17,9 kilometri și care va lega municipiul de oraşul Pecica. 

Va fi amplasată pe digul Mureşului şi va avea o lăţime de 2,5 metri, cu 

benzi de deplasare în ambele direcţii.  Bicicliştii vor putea pedala până 

la podul de peste Mureş din localitatea Pecica. Suprafaţa totală a 
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benzilor asfaltate va fi de aproape 45.000 de metri pătraţi. Realizarea 

pistei va costa peste 10 milioane de lei, şi sperăm să obţinem 85 la sută 

din această sumă de la Uniunea Europeană printr-un program 

transfrontalier. Partenerul județului Arad în acest proiect va fi județul 

Csongrad, care vrea să realizeze o pistă de 2,8 kilometri pentru a lega 

orașul Mako de o zonă turistică.  

 Din considerente turistice, zonele colinare ale Aradului au fost 

incluse în Circuitul Cramelor Arădene, un program dedicat arădenilor, 

dar şi turiştilor din afara judeţului, prin care producătorii de vin îşi 

prezintă cramele şi oferă contra cost vinuri la degustat. Este un 

program ambițios, prin care ne propunem să punem în valoare 

Podgoria Aradului în cel mai important anotimp al său, toamna, la 

recoltarea strugurilor. 

 Tot în această direcţie, a dezvoltării potenţialului turistic al 

judeţului, am mizat corect pe dezvoltarea zonei lacului Ghioroc, unde 

Consiliul Judeţean a investit sume importante, pentru transformarea 

comunei Ghioroc, poarta de intrare în Podgoria Aradului, într-o 

stațiune de interes local. Rezultatele sunt vizibile, vara trecută am avut 

zeci de mii de turiști: peste 50.000 de vizitatori, din care peste 35.000 

unici, reperul fiind dat de numărul de maşini parcate la plaja de la 

Lacul Ghioroc. În anul 2017 s-au înregistrat 7148 de autoturisme, iar în 

anul 2018 numărul a urcat la 11763. Sunt turişti veniţi să petreacă o zi 

sau un week-end la aer curat, la plajă, participă la diferite evenimente, 

sportive sau spectacole, la concursuri. Nu doar arădenii sunt atraşi de 

Lacul Ghioroc, ci şi turişti din alte judeţe, mai ales din Timiş şi Bihor. 

 În cadrul Ghioroc Summer Fest, în luna iulie 2018, am atins 

recordul de vizitatori într-o singură zi la lacul Ghioroc: 6500 de 
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persoane. Anul acesta, cu sprijinul Consiliului Judeţean, au fost 

deschise locuri de cazare și a fost amenajată parcarea de lângă lac.  

Pentru stimularea Centrelor de Informare și Promovare Turistică 

din județ am inițiat o competiție între acestea, stimulând astfel 

promovarea destinațiilor locale.  

În luna noiembrie, la Târgul Național de Turism al României, 

am promovat Aradul ca Orașul Palatelor, un concept pe care ne 

propunem să îl dezvoltăm în perioada următoare.  

Același concept l-am susținut și la Târgul Euroregional de 

Turism de la Novisad, Serbia. Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică din subordinea Consiliului Judeţean a finalizat 

anul acesta amplasarea de indicatoare turistice în proximitatea 

principalelor obiective din județ.  

 

Proiecte de investiții 

 

În ceea ce privește implementarea unora dintre proiectele derulate, 

acestea sunt:  

infrastructurii de apă şi apă uzată 

în jud. Arad – este un proiect major, derulat prin POIM 2014-2020 

(Programul Operațional de Infrastructură Mare). Consiliul Județean 

Arad cofinanțează în cadrul acestui program 3 obiective: 

            - Stația de epurare a orașului Curtici și colectorul aferent – 

lucrare recepționată; 

            - Stația de epurare a orașului Sântana și colectorul aferent – 

lucrare recepționată; 

            - Stație de epurare nouă în Pâncota – recepția de finalizare a 

lucrărilor va avea loc în 2019;  
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            - Stație de epurare nouă în Păuliș – recepția de finalizare a 

lucrărilor va avea loc în 2019. 

de Centură EST ARAD – proiect finanțat prin: POR 2014-2020 

(Programul Operațional Regional). Valoarea contractului este de 

179.288.764 lei (TVA inclus). Proiectul este în derulare.  

- Muzeul Judeţean. Proiect în 

derulare, se întocmește documentația tehnică. 

 modernizare a  imobilului situat în 

municipiul Arad, Calea A. Vlaicu nr. 56-76. Proiect în derulare, s-a 

încheiat contractul de lucrări. 

imobilului situat în municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81. Proiect în 

derulare. Se așteaptă avizul de la Ministerul Culturii și Identității 

Naționale pentru Proiectul Tehnic de specialitate „Restaurare 

componente artistice” 

dări structurale şi 

amenajări interioare ale unei părţi din clădirea situată în Arad, B-dul 

Revoluţiei nr. 81. Proiectul este în derulare în faza „execuție lucrări” 

Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13, proiect finanțat 

prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală). Proiect în 

derulare, se elaborează Proiectul Tehnic. 

(Programul Național de Dezvoltare Locală). Proiect în derulare, s-a 

încheiat Contractul pentru Proiectul tehnic și execuție lucrări. 

-ginecologie şi neonatologie, secţie 

chirurgie infantilă, secţia pediatrie din incinta Spitalului Clinic 
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Judeţean de Urgenţă Arad, proiect depus pentru finanțare prin C.N.I. 

(Compania Națională de Investiții). Proiectul se află în evaluare. 

-a, proiect 

finanțat prin POR 2014-2020 (Planul Operațional Regional). Proiectul 

este în derulare. S-a elaborat Studiul de Fezabilitate, s-a predat 

documentația pentru licitarea Proiectului Tehnic și a lucrărilor de 

execuție.  

cardiovasculare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Etaj 5, 

Corp C1, proiect finanțat prin Programul INTERREG România-

Ungaria. Proiect în derulare, se lucrează la documentație, faza D.A.L.I. 

(Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție). 

Adulți din 

structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, proiect finanțat 

prin Programul INTERREG România-Ungaria. Proiect în derulare, 

depunere documentație obținere avize. 

Arad, str. O. Goga nr. 15-17, Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgență Arad, proiect depus pentru finanțare prin 

C.N.I. (Compania Națională de Investiții). Proiect în derulare, se 

lucrează la întocmirea documentației faza D.A.L.I. (Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și întocmirea documentației în 

vederea obținerii Autorizației de Construcție. 

l Clinic Judeţean de Medicină Legală 

Arad, str. V. Babeş, Nr. 11-13. Stadiu actual: în lucru documentațiile 

tehnico-economice pentru achiziția de servicii de proiectare faza SF 

(Studiu de Fezabilitate) cu elemente D.A.L.I. (Documentația de 
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Avizare a Lucrărilor de Intervenție) + Proiect Tehnic (varianta cu 

Prosectură). 

nare APRON 2 la Aeroportul 

Arad, proiect finanțat din fonduri proprii ale Consiliului Județean 

Arad. S-a demarat achiziția SF (Studiu de Fezabilitate), Ridicare topo, 

Studiu geo, Proiect Tehnic, PAC (Proiectul pentru Autorizația de 

Construire).   

ziție șapte autobuze categoria M 3 – second-hand sau cu 

caracteristici tehnice similare, pentru SC Compania de Transport 

Public SA Arad; 

Arad și Csongrad, proiect finanțat prin fonduri proprii ale Consiliului 

Județean. Proiect în derulare, s-au achiziționat serviciile de realizare a 

documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate, Ridicare 

topo, Studiu geo, Documentații de avizare. Se așteaptă obșinerea 

tuturor avizelor.  

 de menținere a calității aerului în județul Arad. Proiect 

în derulare, în curs de obținere avizul de la CECA (Centrul de Evaluare 

a Calității Aerului) – Agenția Națională pt. Protecția Mediului. 

d, 

proiect finalizat. 

iziție dotări „Centrală termică pe combustibil solidˮ și 

„Boiler pentru apă caldă menajerăˮ, la sediul Salvamont Salvaspeo 

situat în comuna Moneasa. Proiect finalizat, din surse proprii ale 

Consiliului Județean Arad. 
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Agricultura 

 

Guvernul a oprit descentralizarea în domeniul agriculturii şi a trecut 

Camerele Agricole în subordinea Direcţiilor Agricole şi nu a consiliilor 

judeţene, cum ar fi fost firesc și cum am solicitat (pentru că aici 

deciziile se iau mai aproape de cetăţeni). În consecință, contribuţia 

Consiliului Judeţean în domeniul agriculturii a fost drastic redusă. În 

calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, am avut o colaborare 

foarte strânsă cu Grupurile de Acţiune Locală, care au un grad de 

absorbţie a fondurilor europene de 100%. 

 La modul concret, pentru sprijinirea agricultorilor, am organizat 

în anul 2018 a doua ediție a târgului „Produs în Arad”, eveniment 

gândit pentru a pune în valoare produsele arădene expuse într-o 

varietate de domenii, de la cele alimentare, până la cele agricole sau 

meşteşugăreşti.  

Am promovat eticheta «Fabricat în Arad», un garant al calităţii, al 

lucrului bine făcut, intenţia noastră fiind aceea de a încuraja 

producătorii locali. În acelaşi spirit, al promovării producătorilor locali, 

pe parcursul anului  am organizat vizite ale unor delegaţii străine (din 

China, Italia, Spania) la fermieri arădeni și producători arădeni. 

 Consiliul Judeţean Arad a continuat circuitul gastronomic pentru 

punerea în valoare a produselor arădene, pentru degustarea de produse 

locale şi cunoaşterea istoricului şi specificului locului. 

  

Patrimoniul 

 

 În conformitate cu prevederile legale, menționez că am 

coordonat activitatea legată de patrimoniul județului, prin intermediul 
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Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, derulând următoarele activități: 

• Efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat judeţean, împreună cu reprezentanţii 

instituţiilor/unităţilor/operatorilor care au în administrare/concesionare 

bunuri din domeniul public al judeţului, în conformitate cu prevederile 

Ord. MFP nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii; 

• Efectuarea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public judeţean, împreună cu reprezentanţii unităţilor care au în 

administrare/concesionare bunuri din domeniul public al judeţului, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr. 215/2001 

republicată şi actualizată, H.G.R. nr. 976/2002, în vederea actualizării 

listei de inventar cuprinse în HG 976/2002; 

• Întocmirea situaţiei privind bunurile din patrimoniul Judeţului 

Arad aferente sistemului de apă şi canalizare pe locaţii/UAT-uri (34 de 

unităţi administrativ teritoriale)şi notificarea acestora în vederea 

transmiterii bunurilor care deservesc exclusiv UAT-urile precum şi 

solicitarea bunurilor de interes judeţean care în prezent se află în 

patrimoniul UAT-urilor (4 de unităţi administrativ teritoriale); 

• Proiecte de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

Judeţului Arad în domeniul public al UAT-urilor a unor bunuri 

aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare care sunt de 

interes judeţean;  

• Proiecte de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

Judeţului Arad în domeniul public al UAT-urilor a unor bunuri 
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aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare care sunt de 

interes zonal/microzonal;  

• Centralizarea datelor şi întocmirea proiectelor de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unor bunuri 

aflate în concesiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. în vederea 

scoaterii din funcţiune, valorificării şi casarea acestora; 

• Centralizarea datelor şi întocmirea proiectelor de H.G. privind 

bunurile care formează domeniul public al Judeţului Arad şi al 

modificărilor/completărilor aprobate de consiliile locale ale unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţ, în vederea modificării şi completării 

H.G. nr. 976/2002. Au fost gestionate documentaţii de 

actualizare/modificare/completare a bunurilor din patrimoniul public 

pentru un număr de 14 UAT-uri în vederea transmiterii acestora către 

M.A.I.; 

• S-au perfectat/încheiat protocoale de predare-primire a bunurilor 

din patrimoniul judeţului cu diverse instituţii şi U.A.T.–uri: S.C. CAA 

S.A. Chişineu-Criş, S.C. Retim Ecologic Service S.A., Direcţia de 

Sănătate Publică Arad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, C.L. 

Moneasa; S.C. Activ Salubritate S.A., Centrul Cultural Arad, Liceul 

tehnologic ,,Sava Brancovici” din Ineu, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, C.L. Bârzava.   

• rectificare suprafaţă teren aflat în administrarea DGASPC la 

Vărădia de Mureş; actualizare date cadastrale teren aflat în 

administrarea S.C.J.U.A – Secţia de Boli Infecţioase; 

• Reevaluarea bunurilor din patrimoniul public al Județului Arad 

aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare consionat la S.C. 

CAA S.A. și S.C. AQUA TRANS MUREȘ S.A.; 
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• Întocmirea documentaţiilor tehnice și a proiectelor de hotărâri în 

vederea concesionării bunurilor  Judeţului Arad, aflate la S.C. 

Aeroportul Arad S.A., urmare a expirării contractului de concesiune 

vechi precum și participarea la procedurile de licitație;  

• Întabularea unor imobile în Cartea Funciară, notări/radieri drept 

de administrare, contracte de comodat, schimbare destinaţie imobile; 

• Colaborarea cu Serviciul juridic și proiectantul SC Search 

Corparation SRL privind reglementarea situației juridice a terenului 

aferent culoarului de expropriere în vederea realizării drumului 

județean Centură sud Municipiul Arad – 523 parcele de teren; 

• Întabularea drumuri judeţene: DJ 708D; DJ 609; DJ 572; DJ 

682; DJ 709B; DJ 709C; DJ 709D, DJ 709E; DJ 709F; DJ 709G; DJ 

709J; DJ 790, DJ 792C; DJ 794;  

• Întabularea următoarelor obiective: Linia de tramvai Arad-

Ghioroc; Uzina de apă Sere Arad; Staţia de pompare Bocsig; Foraj 3 

Bocsig; Staţia de Epurare Arad; 

• Reglementare situației juridice în Cartea Funciară a: terenului de 

la sediul Consilului Judeţean Arad, format iniţial din 2 parcele situate 

pe 2 CF-uri; terenului și construcţiilor imobilului situat în Arad, str. O. 

Goga nr. 15-17; construcțiilor aferente Stației de transfer Bârzava; unor 

construcții din cadrul SCJUA; terenului situat în Arad, Bd. Revoluției, 

nr. 79 bis; 

• Întocmirea evidenţei tehnice a patrimoniului public şi privat al 

Consiliului Judeţean Arad; 

• Înregistrarea în  programul Arsoft de mijloace fixe în contul 103, 

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Arad a 

6.601 de intrări şi ieşiri a mijloacelor fixe; 
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• Înregistrarea în  programul Arsoft de mijloace fixe în contul 104, 

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Arad a 89 

de intrări şi ieşiri a mijloacelor fixe; 

• Înregistrarea în  programul Arsoft de mijloace fixe în contul 

8039, alte valori înregistrate în afara bilanțului  care alcătuiesc 

patrimoniul Județului Arad a 32 de intrări şi ieşiri a mijloacelor fixe; 

• Majorarea patrimoniului public ca urmare a reevaluarii statuilor 

din cadrul Complexului statuar în aer liber - Platou Căsoaia  din 

patrimoniul Consiliului Județean Arad și  administrarea directă a 

Centrului Cultural Județean Arad;  

 


