
PETIȚIE
Subsemnații semnatari ai prezentei petiții cerem Primarului Municipiului Arad, dl. Gheorghe Falcă, să retragă Proiectul de Hotărâre 
privind modificarea anexei 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009 şi  
introducerea unui abonament unic pentru mijloacele de transport din municipiul Arad – iniţiativa primarului depus la 
transparență decizională în data de 1 aprilie 2010.

În situația în care acest proiect de Hotărâre va ajunge pe masa CLM, solicităm Consiliului Local Municipal să nu adopte acest proiect de 
horărâre.

Ne motivăm cele de mai sus prin faptul că în situația în care ar fi adoptat, proiectul de horărâre ar produce următoarele efecte:
• Decontarea modernizărilor BERD în prețul biletelor. Nu modernizezi ceva ce urmează să reduci ca și activitate.
• Creșterea prețului transportului cu tramvaiul. Mulți vor fi nevoiți să achiziționeze 2 sau 3 bilete pentru a ajunge la destinație.
• Scăderea confortului transportului în comun. Peste tot în lume se pune accent pe trecerea la transportul în comun.
• Primarul și administrația își ușurează viața complicând viața arădenilor.
• Va crește durata de parcurgere a unui traseu, călătorul fiind nevoit să schimbe tramvaiul.
• O simulare de preț “abonament unic”: O familie de 4 persoane va cheltui 240 lei/luna pentru 4 abonamente unice (față de 

128lei/lună).
• Va scădea numărul de călători – contrar tendinței UE 
• Cetățenii vor folosi mai des autoturismul. Acest  lucru va duce la îngreunarea traficului și la creșterea poluării.
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Petiție de respingere a „Proiectuui de Hotărâre privind modificarea anexei 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 
52847/11.09.2009 şi introducerea unui abonament unic pentru mijloacele de transport din municipiul Arad – iniţiativa primarului”
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