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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 89/07.04.2010

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

Hotărârea nr.
 90/07.04.2010

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

Hotărârea nr.
 91/07.04.2010

privind exprimarea acordului de majorare a 
Patrimoniului public judeţean, cu obiectivul 
turistic şi istoric „Cetatea Şoimoş”

Hotărârea nr.
 92/07.04.2010

privind  acordarea  unui  mandat  reprezen-
tantului judeţului Arad în A.G.A. Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  Sistem  Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
 93/07.04.2010

privind  participarea  Consiliului  Judeţean 
Arad la Programul  de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional

Hotărârea nr.
 94/07.04.2010

privind  participarea  Direcţiei  Generale  de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului 
Arad la Programul  de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional

Hotărârea nr.
 95/30.04.2010

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor -la ser-
viciile publice de alimentare cu apă potabilă, 
apă industrială şi de canalizare-epurare- prac-
ticate de S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 96/30.04.2010

privind mandatarea reprezentanţilor Consi-
liului Judeţean Arad în A.G.A. S.C. „Com-
pania de Apă Arad” S.A. -pentru a aproba 
obiectivele  şi  criteriile  de  performanţă 
pentru anul 2010, la Contractul de mandat 
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al Directorului General
Hotărârea nr.

 97/30.04.2010
privind prelungirea contractului  de închiri-
ere  a  unui  spaţiu  situat  în  imobilul  din 
municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58

Hotărârea nr.
 98/30.04.2010

privind darea în administrare directă a unui 
spaţiu  situat  în  imobilul  din  Arad,  str. 
Ştefan  Ludwig  Roth  nr.  2  -către  Direcţia 
Publică de Pază Arad

Hotărârea nr.
 99/30.04.2010

privind transmiterea în folosinţă gratuită, către 
Fundaţia  creştină  R.C.E.  Speranţa  Copiilor 
Arad, a imobilului situat în Arad, str. Diogene 
nr. 6, înscris în C.F. nr. 64318 Arad

Hotărârea nr.
100/30.04.2010

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad,  aferent  imobilului  situat  în 
Arad, str. V. Babeş nr. 11-13 şi majorarea su-
prafeţei date în administrare directă la Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad şi 
Instituţia Prefectului Judeţului Arad

Hotărârea nr.
101/30.04.2010

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului Arad, dat în administrare directă 
către Unitatea Medico-Socială Ghioroc

Hotărârea nr.
102/30.04.2010

privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate 
întocmit  de  către  S.C.  „Tehnicsat  N&M” 
S.R.L.  -conform Anexei  nr.  2  la  Hotărârea 
Guvernului  nr.  28/2008,  privind  aprobarea 
conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, pre-
cum şi a structurii şi metodologiei de elabo-
rare a Devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii- pentru com-
pletarea  sistemelor  clasice  de  producere  a 
apei  calde  menajere  cu  sisteme  care 
utilizează  energie  solară  la  Unitatea  de 
Asistenţă Medico-Socială Ghioroc

Hotărârea nr.
103/30.04.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr.  3/ 
16.04.2010, aferent P.U.Z. „Zonă servicii şi 
logistică” şi R.L.U. aferent, comuna Şeitin 
-proiect nr. 31/2008, elaborat de S.C. „L&C 
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TOTAL PROIECT” S.R.L. Arad
Hotărârea nr.

104/30.04.2010
privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr.  4/ 
16.04.2010,  aferent  P.U.Z.  „Zonă  de  mică 
producţie,  depozitare  (aferentă  activităţii 
viticole),  servicii  -înfiinţare  cramă”  şi  R.L.U. 
aferent, comuna Şiria -proiect nr. 14/SRA 2/ 
09,  elaborat  de  S.C.  „ATELIERELE ARHI-
TECH” S.R.L. Timişoara

Hotărârea nr.
105/30.04.2010

privind acordarea unui mandat d-lui Nicolae 
Ioţcu, reprezentantul judeţului Arad, să voteze 
în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşe-
urilor  judeţul  Arad”  Bugetul  de  Venituri  şi 
Cheltuieli  al  asociaţiei  şi  cotizaţia  anuală 
aferentă judeţului Arad

Hotărârea nr.
106/30.04.2010

privind  aprobarea  rezultatelor  evaluării  pe 
anul 2009 a managerilor din cele 4 instituţii 
publice  de  cultură  subordonate  C.J.A.  -pe 
baza rapoartelor de activitate

Hotărârea nr.
107/30.04.2010

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
aparatul  de specialitate  al  Consiliului  Jude-
ţean Arad

Hotărârea nr.
108/30.04.2010

privind aprobarea sumei de 15.000 lei –des-
tinată finanţării activităţii Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
109/30.04.2010

privind  modificarea  anexei  la  Hotărârea  nr. 
53/24.02.2010,  pentru  aprobarea  structurii 
serviciilor  specifice  prin  care  se  constituie 
veniturile proprii ale Camerei Agricole a Jude-
ţului Arad, structurii şi cuantumului tarifelor, a 
modalităţilor de încasare şi utilizare a fondu-
rilor pentru anul 2010

Hotărârea nr.
110/30.04.2010

privind aprobarea Proiectului tehnic + Docu-
mentaţia de execuţie (PT + DE) nr. 23/2010, 
întocmite de către S.C. „TEHNOGAZ GRUP” 
S.R.L. pentru realizarea obiectivului de inves-
tiţie „Instalaţie solară pentru completarea sis-
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temului clasic de obţinere a apei calde mena-
jere” la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
pentru  Persoane  cu  Handicap  Neuropsihic 
Petriş

Hotărârea nr.
111/30.04.2010

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 şi a 
Anexei nr. 1 la Contractul de prestări servicii 
Salvaspeo,  încheiat  între  Consiliul  judeţean 
Arad şi Asociaţia Speologică Speowest Arad

Hotărârea nr.
112/30.04.2010

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

Hotărârea nr.
113/30.04.2010

privind împuternicirea domnului Nicolae Ioţcu 
pentru  semnarea  Actului  adiţional  la  Con-
tractul  de  finanţare  al  proiectului  „Recon-
strucţia  ecologică  forestieră  pe  terenuri 
degradate,  constituite  în  perimetrul  de 
ameliorare Rica Socodor III”

Hotărârea nr.
114/30.04.2010

privind  aprobarea  arondării  comunelor 
Hălmagiu, Hălmăgel şi Pleşcuţa la Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al 
comunei Vîrfurile

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 19/29.04.2010

privind aprobarea dosarului de inventariere 
pe anul 2009

Hotărârea nr.
 21/29.04.2010

privind  respingerea  aprobării  execuţiei 
bugetare,  conform  anexelor,  pentru  anul 
2009

Hotărârea nr.
 22/29.04.2010

privind  aprobarea  prelungirii  Contractului 
de închiriere cu Compania Naţională Poşta 
Română
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Hotărârea nr.
 25/29.04.2010

privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  la 
serviciile  publice  de  alimentare  cu  apă 
potabilă şi canalizare în localitatea Iratoşu, 
judeţul Arad

Hotărârea nr.
 26/29.04.2010

privind  aprobarea  Planului  de  pază  al 
comunei Iratoşu pe anul 2010

Hotărârea nr.
 27/29.04.2010

privind aprobarea mandatării reprezentan-
tului  comunei  Iratoşu  în  A.G.A.  Asociaţei 
de  Dezvoltare  Intercomunitară  Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul 
Arad
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