
Expunere de motive
Proiect de Hotărâre privind convocarea referendumului la nivel judeţean

Stimate domnule preşedinte,

Ca urmare a intenţiei exprimate de Preşedintele Traian Băsescu şi de 
Guvernul României de a înfiinţa opt noi unităţi administrative prin desfiinţarea 
actualei forme de organizare teritorial administrativă a celor 41  de judeţe, 
printre care şi judeţul Arad,  consider obligatorie consultarea cetăţenilor din 
judeţul nostru în această privinţă. 

Solicitarea mea se întemeiază şi pe obligativitatea exprimată de Legea 
3/2000  şi Legea 215/2000  care precizează în mod imperativ necesitatea 
consultării prin referendum în cazul modificărilor teritoriale ale unităţilor 
administrative.

Dincolo de aspectele procedurale invocate vă solicit să aveţi în vedere faptul 
că o asemenea decizie ar putea afecta grav şi iremediabil funcţionarea 
eficientă a serviciilor publice de interes judeţean şi local destinate deservirii 
cetăţenilor din judeţul Arad.  Consider că această decizie este o tragedie 
pentru judeţul şi municipiul Arad deoarece:

1. Subminează Aradul ca şi pol de dezvoltare economică.  Ca şi 
capitală de judeţ,  Aradul are o poziţie puternică în peisajul economic 
naţional.  Această legislaţie va scădea rolul Aradului ca şi pol de 
dezvoltarea şi ne va transforma într-un oraş şi zonă lipsită de 
importanţă şi interes pentru investitori.

2. Măsura este profund centralistă.  Tot ceea ce se rezolva la nivel de 
judeţ, la Arad, va fi centralizat la Timişoara.

3. Pierderea identităţii judeţului Arad.  Judeţul Arad nu este o 
construcţie comunistă aşa cum susţine,  din lipsă de cultură, 
preşedintele Băsescu.  Judeţul/Comitatul Arad există de 10  secole 
(atestat în sec.  XI)  cu o singură întrerupere de 8  ani,  cea din 
perioada neagră a raionării staliniste.

4. Aruncă Aradul înapoi în perioada neagră a raionării staliniste. 
Atunci, între 1960 şi 1968, Aradul a devenit un judeţ şi un municipiu de 
„mâna a 2-a”  pierzând în doar câţiva ani poziţia economică şi 
adminstrativă dominantă în regiune, cele mai multe instituţii şi trăind o 
migraţie fără seamăn a valorilor şi elitelor sale.

Având în vedere această expunere de motive vă rog să propuneţi spre 
dezbaterea Consiliului Judeţean Arad în regim de urgenţă a proiectului de 
hotărâre anexat.

Galu Cosmin Radu
Consilier Judeţean


