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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 64/26.03.2010

privind aprobarea Protocolului de Parteneriat şi 
Colaborare  aferent  proiectului  „Promovarea 
incluziunii  sociale  prin  dezvoltarea  resurselor 
umane  şi  instituţionale  din  asistenţa  medicală 
comunitară”

Hotărârea nr.
 65/26.03.2010

privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean  Arad  nr.  16/28.01.2010,  privind 
aprobarea  proiectului  „Promovarea  turismului 
arădean prin circuite culturale” şi a cheltuielilor 
legate de proiect

Hotărârea nr.
 66/26.03.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
2/12.03.2010, aferent  Planului  Urbanistic Zonal 
„Amenajare  bazin  piscicol  şi  lac  de  agrement” 
Şofronea  şi  R.L.U.  aferent  -proiect  nr. 
40023/2009, elaborat de S.C. „PROIECT ARAD” 
S.A.

Hotărârea nr.
 67/26.03.2010

privind  aprobarea  aplicării  Consiliului  Judeţean 
Arad la „Programul de înlocuire sau completare 
a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală şi 
energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea  calităţii  aerului,  apei  şi  solului” 
pentru  completarea  sistemelor  clasice  de 
producere  a  apei  calde  menajere  cu  sisteme 
care  utilizează  energie  solară,  la  Unitatea  de 
Asistenţă Medico-Socială Ghioroc, cu un procent 
de 20% din cheltuielile eligibile ale proiectului şi 
aprobarea contractării finanţării programului

Hotărârea nr.
 68/26.03.2010

privind  acordarea  unui  mandat  special 
reprezentanţilor  Consiliului  Judeţean  Arad  în 
Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 69/26.03.2010

privind  modificarea  Actului  Constitutiv  şi  a 
Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Interco-
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munitară Apă-Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr.
 70/26.03.2010

privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren 
-din Patrimoniul public al judeţului Arad- situate 
în incinta Zonei  Libere Curtici  -Arad,  platforma 
Curtici

Hotărârea nr.
 71/26.03.2010

privind punerea la dispoziţia proiectului „Parc de 
panouri fotovoltaice” a unei su-prafeţe de 5 ha 
teren,  evidenţiat  în C.F. nr.  300635 Curtici,  nr. 
top. 1174/1/1/1/1/1/2/1

Hotărârea nr.
 72/26.03.2010

privind  aprobarea  alipirii  parcelelor  de  teren 
înscrise în C.F. nr.  306690 Arad şi  în C.F.  nr. 
306649 Arad şi rectificarea suprafeţei de teren 
aferentă Centrului Şcolar Arad

Hotărârea nr.
 73/26.03.2010

privind trecerea din Domeniul public în Domeniul 
privat al judeţului Arad a unor bunuri, scoaterea 
din uz şi casarea acestora

Hotărârea nr.
 74/26.03.2010

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A. -cu valoarea branşamentelor 
de  apă  şi  racorduri  la  canalizare  puse  în 
funcţiune în 2008 şi 2009, donate de utilizatori

Hotărârea nr.
 75/26.03.2010

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A. -cu valoarea branşamentelor 
de  apă  şi  racorduri  la  canalizare  puse  în 
funcţiune în 2008 şi 2009

Hotărârea nr.
 76/26.03.2010

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania 
de  Apă  Arad”  S.A.  -cu  valoarea  bunurilor 
realizate din fondul IID, puse în funcţiune în anul 
2009

Hotărârea nr.
 77/26.03.2010

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania 
de  Apă  Arad”  S.A.  -cu  valoarea  bunurilor 
finanţate  de  operator  din  surse  proprii, 
amortizate complet
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Hotărârea nr.
 78/26.03.2010

privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-
economici pentru investiţia: „SEDIU DE GARDĂ 
DE INTERVENŢIE la BIRCHIŞ, judeţul ARAD”

Hotărârea nr.
 79/26.03.2010

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.
 80/26.03.2010

privind  numirea  doamnei  Stoian  Camelia 
Daciana  în  funcţia  publică  de  conducere  de 
director  executiv,  la  Direcţia  Judeţeană  de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
 81/26.03.2010

privind  nominalizarea  reprezentanţilor  Consiliului 
Judeţean Arad în Consiliul Consultativ al Spitalului 
de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
 82/26.03.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea 
serviciului  evaluare,  îngrijire  a  copilului  care 
săvârşeşte fapte penale, migrat şi  traficat,  prin 
înfiinţarea  unui  centru  multifuncţional  de 
consiliere şi educaţie” şi a cheltuielilor legate de 
proiect

Hotărârea nr.
 83/26.03.2010

privind aprobarea închirierii unor spaţii, aflate în 
administrarea directă a Spitalului Clinic Judeţean 
de  Urgenţă  Arad,  în  vederea  desfăşurării  de 
activităţi comerciale

Hotărârea nr.
 84/26.03.2010

privind  aprobarea  Proiectului  tehnic  aferent 
execuţiei  lucrării  „Modernizare  DJ  709D,  km 
16+300 - 23+300, Şeitin - Nădlac”

Hotărârea nr.
 85/26.03.2010

privind  aprobarea  proiectului  „European 
Standard  Operational  Procedures  for  Floods 
Limitation  And  Mitigation  by  European 
Administrations  of  Regional  Communities” 
-Proceduri  Operaţionale  Standardizate 
Europene  pentru  Limitarea  şi  Diminuarea 
Efectelor  Inundaţiilor  de  către  Administraţiile 
Europene  ale  Comunităţilor  Regionale-  şi  a 
cheltuielilor legate de proiect
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Hotărârea nr.
 86/26.03.2010

privind  aprobarea  acordării  suplimentelor 
salariale  pentru  funcţionarii  publici  din  aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 87/26.03.2010

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului 
Judeţean  Arad  pe  anul  2010  la  Bugetul 
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-
Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr.
 88/26.03.2010

privind modificarea H.C.J. Arad nr. 371/2009

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Comunei Hăşmaş

Hotărârea nr.
 12/12.03.2010

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară 
pe  anul  2009  şi  a  Bugetului  C.L.  Hăşmaş  pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 13/12.03.2010

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară 
pe  anul  2009  şi  a  Bugetului  C.L.  Hăşmaş  pe 
anul 2010 la activităţi autofinanţate

Hotărârea nr.
 14/12.03.2010

privind  aprobarea  veniturilor  şi  cheltuielilor 
evidenţiate în afara Bugetului  C.L.  Hăşmaş pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 15/12.03.2010

privind  aprobarea  completării  Listei  cuprinzând 
bunurile  aparţinând  Domeniului  public  al 
comunei Hăşmaş
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