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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 26/05.02.2010

privind trecerea din Domeniul public al judeţului 
Arad în Domeniul public al comunei Bocsig -şi 
administrarea  Consiliului  Local  al  comunei 
Bocsig- a Reţelei de alimentare cu apă aferentă 
localităţii Bocsig

Hotărârea nr.
 27/05.02.2010

privind  aprobarea  alipirii  terenurilor  înscrise  în 
C.F. nr. 79227 Arad şi C.F. nr. 310612 Arad

Hotărârea nr.
 28/24.02.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  „PLAN  DE 
AMENAJARE  A  TERITORIULUI  JUDEŢEAN 
ARAD - ACTUALIZARE” -proiect nr. 6961/2007, 
elaborat de INCD URBANPROIECT Bucureşti

Hotărârea nr.
 29/24.02.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
1/11.02.2010, aferent Planului Urbanistic Zonal 
„Construire silozuri, construcţii anexe şi locuinţă 
de serviciu”  şi R.L.U. aferent, comuna Semlac 
-proiect nr. 68/2009, elaborat de S.C. „PROIECT 
LINIA B” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
 30/24.02.2010

privind trecerea terenului situat în oraşul Nădlac, 
str.  1  Decembrie  nr.  31,  înscris  în  C.F.  nr. 
300107  Nădlac  şi  nr.  300104  Nădlac,  din 
Domeniul  public  al  judeţului  Arad în Domeniul 
privat al judeţului Arad

Hotărârea nr.
 31/24.02.2010

privind  vânzarea  terenului  situat  în  oraşul 
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 31, înscris în C.F. 
nr. 300107 Nădlac şi nr. 300104 Nădlac

Hotărârea nr.
 32/24.02.2010

privind trecerea din Domeniul public al judeţului 
Arad în Domeniul public al statului, administrarea 
M.A.I. -Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad- 
a  imobilului  situat  în  localitatea  Nădlac,  str.  1 
Decembrie  nr.  31,  înscris  în  CF  nr.  300108 
Nădlac cu nr. cad. 1232, C.F. nr. 300106 Nădlac 
cu nr. cad. 1228, C.F. nr. 8676 cu nr. top. 2462/2
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Hotărârea nr.
 33/24.02.2010

privind  mandatarea  reprezentanţilor  Consiliului 
Judeţean  Arad  în  Adunarea  Generală  a 
Acţionarilor  la  S.C.  „Compania  de  Transport 
Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
 34/24.02.2010

privind majorarea Patrimoniului public al judeţului 
Arad  concesionat  către  S.C.  „Compania  de 
Transport Public Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 35/24.02.2010

privind  majorarea  valorii  unor  bunuri  din 
Patrimoniului  public  al  judeţului  Arad,  aflate în 
administrarea  directă  a  Spitalului  Clinic  de 
Obstetrică-Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad

Hotărârea nr.
 36/24.02.2010

privind  majorarea  valorii  unor  bunuri  din 
Patrimoniul  public  al  judeţului  Arad,  aflate  în 
administrarea  directă  a  Direcţiei  Judeţene  de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
 37/24.02.2010

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris 
în  C.F.  nr.  307476  Arad,  aflat  în  Patrimoniul 
public  al  judeţului  Arad  şi  administrarea 
D.G.A.S.P.C. Arad

Hotărârea nr.
 38/24.02.2010

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului 
Judeţean  Arad  -pe  anul  2010-  către  Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România

Hotărârea nr.
 39/24.02.2010

privind  plata  contribuţiei  pe  anul  2010  -a 
Consiliului  Judeţean  Arad-  la  bugetul  Biroului 
Regional  pentru  Cooperare  Transfrontalieră 
Oradea

Hotărârea nr.
 40/24.02.2010

privind plata contribuţiei judeţului Arad -pe anul 
2010- la Fondul pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest

Hotărârea nr.
 41/24.02.2010

privind aprobarea costului  mediu de întreţinere 
pentru  persoana  adultă  cu  handicap 
instituţionalizată

Hotărârea nr.
 42/24.02.2010

privind  aprobarea  costului  mediu  lunar  de 
întreţinere  pentru  persoanele  vârstnice 
instituţionalizate
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Hotărârea nr.
 43/24.02.2010

privind repartizarea către bugetele locale a cotei 
de 20% din unele venituri ale Bugetului de Stat 
pentru  echilibrarea  bugetelor  locale,  pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 
proiectelor  de  infrastructură  care  necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
 44/24.02.2010

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe  valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale

Hotărârea nr.
 45/24.02.2010

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe  valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale unor consilii locale

Hotărârea nr.
 46/24.02.2010

privind  rectificarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli evidenţiate în afara Bugetului local pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 47/24.02.2010

privind aprobarea Bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli  al  Consiliului  Judeţean Arad pe anul 
2010

Hotărârea nr.
 48/24.02.2010

privind  aprobarea  Bugetului  fondurilor  externe 
nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 49/24.02.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli  al  Regiei  Autonome  „Administraţia 
Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
 50/24.02.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli  pentru  anul  2010,  al  S.C. 
„AEROPORTUL ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
 51/24.02.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. „COMPANIA 
DE APĂ ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
 52/24.02.2010

privind  aprobarea  Organigramei,  a  Statului  de 
funcţii  şi  a  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare pentru Camera Agricolă a Judeţului 
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Arad

Hotărârea nr.
 53/24.02.2010

privind  aprobarea  structurii  serviciilor  specifice 
prin  care  se  constituie  veniturile  proprii  ale 
Camerei Agricole a Judeţului Arad, structurii  şi 
cuantumului tarifelor, a modalităţilor de încasare 
şi utilizare a fondurilor pentru anul 2010

Hotărârea nr.
 54/24.02.2010

privind  aprobarea  Organigramei,  a  Statului  de 
funcţii  şi  a  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare  pentru  Unitatea  de  Asistenţă 
Medico-Socială Săvârşin, pe anul 2010

Hotărârea nr.
 55/24.02.2010

privind  aprobarea  Organigramei,  a  Statului  de 
funcţii  şi  a  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare pentru S.C. „Aeroportul Arad” S.A. 
-începând cu data de 01.03.2010

Hotărârea nr.
 56/24.02.2010

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
 57/24.02.2010

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pe anul 2010, pentru Complexul Muzeal 
Arad

Hotărârea nr.
 58/24.02.2010

privind  aprobarea  Calendarului  evenimentelor 
culturale,  artistice,  educative,  sportive,  de 
sănătate, turism şi tineret pentru anul 2010

Hotărârea nr.
 59/24.02.2010

privind  aprobarea  Programului  anual  al 
finanţărilor  nerambursabile  de  la  Bugetul 
Consiliului  Judeţean  Arad,  pentru  activităţi 
nonprofit de interes general

Hotărârea nr.
 60/24.02.2010

privind aprobarea Strategiei Culturale a Judeţului 
Arad, 2010 - 2014

Hotărârea nr.
 61/24.02.2010

privind  reorganizarea  Comisiei  de  evaluare  a 
persoanelor adulte cu handicap Arad

Hotărârea nr.
 62/24.02.2010

privind  constituirea  comisiilor  de  evaluare  a 
managerilor instituţiilor publice de cultură aflate 
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în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum 
şi a unei comisii de soluţionare a contestaţiilor

Hotărârea nr.
 63/24.02.2010

privind  aprobarea  Programului  de  Investiţii  pe 
anul  2010,  pe  Domeniul  public  judeţean 
concesionat  Companiei  de Apă Arad,  care se 
realizează din fonduri IID

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Oraşului Pecica

Hotărârea nr.
 21/08.02.2010

privind  aprobarea  modificării  Actului 
constitutiv al  S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A.

Hotărârea nr.
 22/08.02.2010

privind  mandatarea  Primarului  oraşului 
Pecica pentru aprobarea contractării de către 
S.C.  „Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  a  unui 
credit  în  sumă  de  13.987.129  euro,  pentru 
cofinanţarea  proiectului  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată din judeţul Arad”

Hotărârea nr.
 26/25.02.2010

privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 
2010  pe  Domeniul  public  al  oraşului  Pecica 
-concesionat  S.C.  „Compania  de  Apă  Arad” 
S.A. pentru suma de 279.662 lei

Hotărârea nr.
 28/25.02.2010

privind  modificarea taxelor  de închiriere  -pe 
oră- a sălilor de spectacol şi de repetiţie din 
Turnu, Sederhat şi oraşul Pecica

Consiliul Local al Comunei Dieci

Hotărârea nr.
 12/26.02.2010

privind  mandatarea  reprezentantului  comunei 
Dieci în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  să  voteze 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi 
situaţiile  financiare  ale  Exerciţiului  financiar 
2009

Hotărârea nr. privind  mandatarea  reprezentantului  comunei 
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 13/26.02.2010 Dieci în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  să  voteze 
alegerea  de  noi  membri  în  Consiliul  de 
Administraţie

Hotărârea nr.
 15/26.02.2010

privind  Programul  activităţilor  edilitar-
gospodăreşti  ce  se  vor  desfăşura  la  nivelul 
comunei  Dieci  în  cursul  lunilor  martie  -  mai 
2010

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
  9/08.02.2010

privind aprobarea modificării Actului constitutiv 
al  Operatorului  regional  S.C.  „Compania  de 
Apă Arad” S.A.

Consiliul Local al Comunei Pilu

Hotărârea nr.
  9/26.02.2010

privind discutarea şi aprobarea Bugetului local 
pe anul 2010

Hotărârea nr.
 10/26.02.2010

privind  discutarea  şi  aprobarea  bugetului  la 
activităţi extrabugetare pe anul 2010

Hotărârea nr.
 11/26.02.2010

privind avizarea P.U.Z.  „Spaţii  de depozitare, 
prestări servicii şi servicii -Pilu"

Hotărârea nr.
 12/26.02.2010

privind  avizarea  P.U.Z.  „Staţie  de  epurare 
Vărşand”

Hotărârea nr.
 13/26.02.2010

privind  asocierea  comunei  Pilu  în  cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-
Canalizare Judeţul Arad”

Consiliul Local al Comunei Şicula

Hotărârea nr.
  8/23.02.2010

privind  modificarea  Actului  constitutiv  al 
Operatorului regional S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr. privind  mandatarea  unui  reprezentant  în 
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 11/25.02.2010 Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  să  voteze 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi 
situaţiile  financiare  ale  Exerciţiului  financiar 
2009

Hotărârea nr.
 14/25.02.2010

privind  mandatarea  reprezentantului 
Consiliului  Local  al  comunei  Şicula  în 
Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  să  voteze 
revocarea d-lui  Olariu Marian Ioan şi  a d-nei 
Hugel  Delia  din  calitatea  de  membri  în 
Consiliul  de  Administraţie  şi  alegerea  noilor 
membri  în  Consiliul  de  Administraţie  al 
Companiei
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