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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
141/25.06.2010

privind  aprobarea  taxelor  judeţene  pe  anul 
2011

Hotărârea nr.
142/25.06.2010

privind  aprobarea  tarifului  pentru  eliberarea 
licenţei  de  traseu  -în  vederea  efectuării 
transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale în judeţul Arad

Hotărârea nr.
143/25.06.2010

privind  nivelul  taxelor  şcolare  pentru  anul  de 
învăţământ 2010 - 2011, la Şcoala Populară de 
Arte Arad

Hotărârea nr.
144/25.06.2010

privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes 
judeţean  prestate  de  Biblioteca  Judeţeană 
„A.D. XENOPOL” Arad

Hotărârea nr.
145/25.06.2010

privind aprobarea Listei serviciilor sociale care 
pot  fi  contractate de către furnizorii  privaţi  de 
servicii sociale -pentru anul 2010

Hotărârea nr.
146/25.06.2010

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean  Arad  nr.  216/28.07.2009,  privind 
preluarea  în  administrare  a  unor  terenuri  din 
administrarea Consiliului Local Municipal Arad 
şi a consiliilor locale Ineu, Sebiş, Chişineu-Criş, 
Bârzava -în administrarea Consiliului Judeţean 
Arad-  în  vederea  implementării  proiectului 
„Sistem  Integrat  de  Gestionare  a  Deşeurilor 
Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
147/25.06.2010

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

Hotărârea nr.
148/25.06.2010

privind modificarea Patrimoniului judeţului Arad 
dat  în  administrare  directă  către  Direcţia 
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
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Copilului Arad

Hotărârea nr.
149/25.06.2010

privind  transferul  cu  titlu  gratuit  a  Reţelei  de 
alimentare cu apă şi branşamentele aferente, 
din  Patrimoniul  public  al  comunei  Bocsig  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.
150/25.06.2010

privind  trecerea  în  Domeniului  public  al 
judeţului  Arad  a  clădiri  S+P+1E  situată  în 
localitatea Curtici, pe terenul înscris în C.F. nr. 
300892, nr. top 410/2

Hotărârea nr.
151/25.06.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr.  8/ 
14.06.2010,  aferent  Planului  Urbanistic  Zonal 
„Parc  logistic  WMC  Şimand  -industrie, 
depozitare, servicii” şi R.L.U. aferent, comuna 
Şimand -proiect nr. 215/2009, elaborat de S.C. 
„Arh.  Bresciani  Roberto”  S.R.L.  (proiectant 
general) şi S.C. „Obiectiv” S.R.L. (proiectant de 
specialitate)

Hotărârea nr.
152/25.06.2010

privind modificarea traseului Drumului Judeţean DJ 
709, în traversarea localităţii Şiria

Hotărârea nr.
153/25.06.2010

privind modificarea traseului drumului judeţean 
DJ 793, în traversarea oraşului Sebiş

Hotărârea nr.
154/25.06.2010

privind  modificarea  hotărârilor  nr. 
43/24.02.2010 şi nr. 119/26.05.2010

Hotărârea nr.
155/25.06.2010

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii  pentru  Direcţia  Generală  de  Asistenţă 
Socială  şi  Protecţia  Copilului  Arad,  pe  anul 
2010

Hotărârea nr.
156/25.06.2010

privind transferul cu titlu gratuit, din Domeniul 
public al municipiului Arad în Domeniul public 
al  judeţului  Arad,  al  Reţelei  de  canalizare 
situată în municipiul Arad, strada Ardealului

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA156
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA155
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA154
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA153
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA152
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA151
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA150
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CJA149


Hotărârea nr.
157/25.06.2010

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă 
de 6 luni -către C.T.P. Arad- a unui teren şi a 
unui corp de clădire din cadrul imobilului situat 
în  Arad,  str.  Stephan  Ludwig  Roth  nr.  2,  în 
vederea amenajării unei autogări

Hotărârea nr.
158/25.06.2010

privind numirea domnului Alda Adam în funcţia 
publică  de  conducere  de  director  executiv  la 
Camera Agricolă a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
159/25.06.2010

privind  înfiinţarea  Serviciului  Managementul 
Unităţilor de Asistenţă Medicală -în aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
160/25.06.2010

privind  aprobarea  preluării  de  către  Consiliul 
Judeţean  Arad  a  managementului  asistenţei 
medicale pentru Spitalul  de Psihiatrie Mocrea 
şi Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
161/25.06.2010

privind  aprobarea  încadrării  în  categoria 
funcţională  a  drumurilor  judeţene  a  drumului 
comunal DC 108 -sector DJ 709C - Sânpaul - 
Şofronea  -  DN  79  Zimand  Cuz-  şi  trecerea 
acestuia  din  Domeniul  public  al  comunelor 
Şofronea şi Zimandu Nou în Domeniul public al 
judeţului  Arad  şi  administrarea  Consiliului 
Judeţean Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Oraşului Curtici

Hotărârea nr.
 71/29.06.2010

privind  aprobarea  costurilor  Programului 
„Biblionet -lumea în biblioteca mea”

Hotărârea nr.
 72/29.06.2010

privind  aprobarea  Stemei  oraşului  Curtici, 
judeţul Arad

Hotărârea nr.
 74/29.06.2010

privind propunerea de reclasificare a drumului 
de exploatare Zona Liberă Curtici (DJ 792C) - 
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frontiera  Ungaria,  km 0 + 000 -  km 7,60,  ca 
drum comunal

Consiliul Local al Comunei Craiva

Hotărârea nr.
 24/24.06.2010

privind  aprobarea  transferului  drumurilor 
forestiere din Proprietatea publică a statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-
Romsilva în Domeniul public al comunei Craiva 
şi în administrarea Consiliului Local Craiva

Consiliul Local al Comunei Fântânele

Hotărârea nr.
 44/30.06.2010

pentru aprobarea revocării H.C.L. Fântânele nr. 
19/25.02.2010,  privind  aprobarea  lucrării 
cadastrale  de  dezlipire  a  suprafeţei  de  teren 
identificată prin C.F. nr. 300396 Fântânele, nr. 
cad.  1109,  proprietate  privată  a  comunei,  în 
suprafaţă totală de 12.001 mp, în trei parcele: 
lot 1 -8.001 mp, lot 2 -1.000 mp şi lot 3 -3.000 
mp

Hotărârea nr.
 46/30.06.2010

privind  aprobarea  preţurilor  la  apa  potabilă 
furnizată comunei Fântânele, judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Hălmagiu

Hotărârea nr.
 24/30.06.2010

privind  aprobarea  atribuirii  unui  spaţiu  în 
vederea amenajării unei locuinţe sociale

Hotărârea nr.
 25/30.06.2010

privind stabilirea unor măsuri de înfrumuseţare 
şi bună gospodărire a comunei Hălmagiu

Hotărârea nr.
 26/30.06.2010

privind  aprobarea  înfiinţării  Compartimentului 
Relaţii  cu  Publicul,  Resure  Umane  şi 
Registratură  în  cadrul  Primăriei  comunei 
Hălmagiu

Consiliul Local al Comunei Şimand

Hotărârea nr.
 41/24.06.2010

privind  clasificarea  ca  drumuri  judeţene  a 
drumurilor  comunale  DC  115  (Şimand  - 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#SIM041
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#HAL026
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#HAL025
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#HAL024
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#FANT046
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#FANT044
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/06%20iunie/MonitorText/mon%20iun%202010_tip%20text.pdf#CRAI024


Sânmartin) şi DC 111 (Şimand - Olari)

Hotărârea nr.
 42/24.06.2010

privind  aprobarea  P.U.Z.  al  investiţiei  „Zonă 
servicii  -Motel  şi  parcare  TIR-uri”,  în 
extravilanul  localităţii  Şimand,  DN  79,  km 
25+700

Hotărârea nr.
 43/24.06.2010

privind  aprobarea  P.U.Z.  al  investiţiei  „Zonă 
industrie nepoluantă -Parc logistic Şimand”, în 
extravilanul localităţii Şimand
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