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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
115/26.05.2010

privind  aprobarea  conturilor  de  execuţie  ale 
Bugetului  propriu  al  Consiliului  Judeţean Arad 
pe anul 2009

Hotărârea nr.
116/26.05.2010

privind  aprobarea  Contului  de  execuţie  al 
veniturilor  şi  cheltuielilor  evidenţiate  în  afara 
Bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe 
anul 2009

Hotărârea nr.
117/26.05.2010

privind  aprobarea  Contului  de  execuţie  al 
Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 
anul 2009

Hotărârea nr.
118/26.05.2010

privind rectificarea Bugetului propriu de venituri 
şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 
2010  şi  aprobarea  creditelor  de  angajament 
aferente  lucrărilor  multianuale  pe  drumuri 
judeţene, cu finanţare din Bugetul local

Hotărârea nr.
119/26.05.2010

privind modificarea Hotărârii nr. 43/24.02.2010

Hotărârea nr.
120/26.05.2010

privind  asigurarea  plăţii  cotizaţiei  pentru  anul 
2010,  aferentă  Consiliului  Judeţean  Arad,  la 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST

Hotărârea nr.
121/26.05.2010

privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului 
de  gestiune  şi  Contului  de  profit  şi  pierderi, 
precum  şi  repartizării  Profitului  net  obţinut  în 
anul  2009  de  Regia  Autonomă  „Administraţia 
Zonei Libere Curtici Arad”

Hotărârea nr.
122/26.05.2010

privind  trecerea  din  Domeniul  public  în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unei clădiri, 
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scoaterea din uz şi casarea acesteia

Hotărârea nr.
123/26.05.2010

privind modificarea componenţei bunurilor date 
în  administrare  către  Centrul  Şcolar  pentru 
Educaţie  Incluzivă  Arad  şi  Consiliul  Local  al 
comunei Şiria, din cadrul imobilului proprietate 
publică  a  judeţului  Arad  situat  în  localitatea 
Şiria,  str.  Regiment nr.  85 Infanterie,  nr.  185-
186

Hotărârea nr.
124/26.05.2010

privind  transferul  cu  titlu  gratuit,  al  bunurilor 
aferente  Uzinei  de  apă  situată  în  localitatea 
Vărşand, din Patrimoniul public al comunei Pilu 
în  Patrimoniul  public  al  judeţului  Arad, 
majorarea  Patrimoniului  public  judeţean 
concesionat  la  S.C.  „Compania de Apă Arad” 
S.A.  şi  completarea  corespunzătoare  a 
Contractului de Delegare de Gestiune

Hotărârea nr.
125/26.05.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale  şi 
corectarea suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 
308119  Arad,  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea 
Centrul de zi şi recuperare pentru copii cu nevoi 
speciale  „Ghiocel”,  aflat  în  Patrimoniul  public  al 
judeţului Arad şi administrarea D.G.A.S.P.C. Arad

Hotărârea nr.
126/26.05.2010

privind aprobarea Documentaţiei de primă înscriere 
în Cartea Funciară, a imobilului aflat în Domeniul 
public al judeţului Arad situat în localitatea Ineu, 
FN,  în  care  funcţionează  Ferma agrozootehnică 
didactică

Hotărârea nr.
127/26.05.2010

privind  aprobarea  Documentaţiei  cadastrale  şi 
corectarea suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 
313190 Arad -situat în Arad, str. Gheorghe Popa 
de  Teiuş,  nr.  2-4-  aflat  în  Patrimoniul  public  al 
judeţului Arad

Hotărârea nr.
128/26.05.2010

privind  aprobarea  Documentaţiei  cadastrale  şi 
corectarea suprafeţei imobilului înscris în C.F. nr. 
1155 Vărădia de Mureş, aflat în Patrimoniul public 
al  judeţului  Arad  şi  administrarea  D.G.A.S.P.C. 
Arad
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Hotărârea nr.
129/26.05.2010

privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de 
închiriere  ale  unor  suprafeţe  -de  la  subsolul 
imobilului situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu 
Babeş nr. 11-13

Hotărârea nr.
130/26.05.2010

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 
Arad  -ca  partener-  în  proiectul  propus  de 
Adunarea  Regiunilor  Viticole  (AREV)  pe  tema 
turismului vinului în Europa

Hotărârea nr.
131/26.05.2010

privind  modificarea  componenţei  Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
132/26.05.2010

privind  aprobarea  Documentaţiei  de  avizare  a 
lucrărilor de intervenţii  -D.A.L.I.-  pentru proiectul 
„Extinderea şi reabilitarea Centrului de criză”

Hotărârea nr.
133/26.05.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea  şi 
reabilitarea  Centrului  de  criză”  şi  a  cheltuielilor 
legate  de  proiect,  cu  finanţare  din  cadrul 
Programului Operaţional regional 2007 - 2013

Hotărârea nr.
134/26.05.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr.  5/ 
10.05.2010,  aferent  Planului  Urbanistic  Zonal 
„Zonă  centrală  oraş  Curtici”  şi  R.L.U.  aferent 
-proiect  nr.  212/2009,  elaborat  S.C.  „Obiectiv” 
S.R.L.

Hotărârea nr.
135/26.05.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 6/10.05.2010, 
aferent  Planului  Urbanistic  Zonal  „Parc  logistic 
(industrie,  depozitare,  servicii)  Şimand” şi  R.L.U. 
aferent -proiect nr. 207/2009, elaborat de S.C. „arh. 
BRESCIANI Roberto” S.R.L. (proiectant general) şi 
S.C. „Obiectiv” S.R.L. (proiectant de specialitate)

Hotărârea nr.
136/26.05.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr.  7/ 
10.05.2010,  aferent  Planului  Urbanistic  Zonal 
„Zonă  servicii  -Motel  şi  parcare  TIR-uri”  şi 
R.L.U.  aferent,  comuna  Şimand  -proiect  nr. 
02/2009,  elaborat  de  S.C.  „L&C  TOTAL 
PROIECT” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
137/26.05.2010

privind modificarea traseului Drumului Judeţean 
DJ 709, în traversarea satului Şicula
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Hotărârea nr.
138/26.05.2010

privind  aprobarea  Proiectului  tehnic  şi  a 
Documentaţiei  de  execuţie  (PT  +  DE)  nr.  26/ 
2010,  întocmite  de  către  S.C.  „TEHNOGAZ 
GRUP” S.R.L.  -pentru realizarea obiectivului  de 
investiţie  „Instalaţie  solară  pentru  completarea 
sistemului  clasic  de  obţinere  a  apei  calde 
menajere la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad”

Hotărârea nr.
139/26.05.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea  şi 
reabilitarea Centrului de criză” şi a cheltuielilor 
legate  de  proiect,  cu  finanţare  din  Fondul 
Naţional de Solidaritate

Hotărârea nr.
140/26.05.2010

privind  modificarea  inventarului  Patrimoniului 
public al judeţului Arad, de la S.C. „Aeroportul 
Arad” S.A.

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Oraşului Curtici

Hotărârea nr.
  62/27.05.2010

privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale 
pentru anul 2011

Hotărârea nr.
  63/27.05.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale  şi 
corectarea suprafeţei imobilului  înscris  în C.F. 
nr. 669 Curtici, în care îşi desfăşoară activitatea 
Centrul de îngrijire zi şi consiliere Curtici

Hotărârea nr.
  64/27.05.2010

privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal 
„Zona centrală oraş Curtici”

Consiliul Local al Comunei Apateu

Hotărârea nr.
  39/14.05.2010

privind  stabilirea  suprafeţelor  de  pajişti 
permanente  -păşune  comunală-  pentru  care 
Consiliul Local al comunei Apateu, judeţul Arad, 
depune  cerere  de  sprijin  pe  suprafaţă  în 
campania 2010 -la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii 
pentru Agricultură
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Hotărârea nr.
  43/31.05.2010

privind  aprobarea  Documentaţiei  tehnice  pentru 
autorizare  şi  construcţie,  a  proiectului  „Extindere 
reţea de apă în comuna Apateu -localităţile Apateu, 
Berechiu şi Moţiori”

Consiliul Local al Comunei Conop

Hotărârea nr.
  28/31.05.2010

privind achiziţionarea în sistem leasing, prin licitaţie 
electronică, a unui utilaj - buldoexcavator

Hotărârea nr.
  29/31.05.2010

privind  însuşirea  şi  aprobarea  Raportului  de 
expertiză tehnică a unor bunuri mobile, în vederea 
efectuării unui schimb

Hotărârea nr.
  30/31.05.2010

privind stabilirea suprafeţei de teren pentru care se 
depune sprijin pe suprafaţă în campania 2010 la 
A.P.I.A.

Hotărârea nr.
  31/31.05.2010

privind alocarea sumei de 2.500 lei din Fondul de 
Rulment,  pentru  plata  ce  reprezintă  contra-
valoarea  lucrării  „Refacere  proiect  tehnic  pentru 
Reabilitare  unitate  de  învăţământ,  Şcoala  şi 
Grădiniţa  localitatea  Odvoş,  comuna  Conop, 
judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  32/31.05.2010

privind alocarea sumei de 9.250 lei din Fondul de 
Rulment pentru plata ce reprezintă contravaloarea 
Proiectului  Tehnic  „Construire,  împrejmuire  şi 
amenajare acces în curte sediu Primăria Conop, 
localitatea Conop, nr. 4”
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