
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

MONITORUL OFICIAL
AL

JUDEŢULUI ARAD

Anul XIX ― nr. 7 ― iulie ― 2010



SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
162/06.07.2010

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

Hotărârea nr.
163/06.07.2010

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

Hotărârea nr.
164/06.07.2010

pentru  modificarea  art.  1  din  Hotărârea 
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  44/24.02.2010, 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe  valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale

Hotărârea nr.
165/06.07.2010

pentru modificarea hotărârii  nr.  45/2010, privind 
repartizarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe 
valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor 
privind  drumurile  judeţene  şi  comunale  unor 
consilii locale, pe obiective

Hotărârea nr.
166/06.07.2010

privind  suplimentarea  sumelor  alocate 
consiliilor  locale  prin  Hotărârea  nr. 
43/24.02.2010

Hotărârea nr.
167/06.07.2010

privind trecerea Unităţii  de Asistenţă Medico-
Socială  Gurahonţ  din  subordinea  Consiliului 
Local  al  comunei  Gurahonţ  în 
responsabilitatea administrativă şi financiară a 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
168/06.07.2010

privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  la 
serviciile  publice  de  alimentare  cu  apă 
potabilă,  apă  industrială  şi  de  canalizare-
epurare -practicate de S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.
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Hotărârea nr.
169/06.07.2010

privind  aprobarea  preluării  de către  Consiliul 
Judeţean  Arad  a  managementului  asistenţei 
medicale  pentru  Spitalul  Clinic  Judeţean  de 
Urgenţă Arad şi Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad

Hotărârea nr.
170/06.07.2010

privind  modificarea  Planului  de  ocupare  a 
funcţiilor publice pe anul 2010, pentru aparatul 
de  specialitate  al  Consiliului  judeţean  şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
171/23.07.2010

privind  stabilirea  unor  taxe  de  urgenţă  pentru 
serviciile  prestate  de  Direcţia  Judeţeană  de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
172/23.07.2010

privind  modificarea  Programului  de  transport 
judeţean  de  persoane  prin  curse  regulate, 
2008 - 2011

Hotărârea nr.
173/23.07.2010

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
9/14.07.2010,  aferent  Planului  Urbanistic  Zonal 
„Imobil  locuinţe  colective,  D+P+2/3+M,  str. 
Ceaikovski  32-34”  şi  R.L.U.  aferent,  municipiul 
Arad.  -proiect  nr.  206/2008,  elaborat  de  S.C. 
„Obiectiv” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
174/23.07.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli  rectificat,  pentru anul 2010,  al  S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
175/23.07.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli  -al  R.A. „Administraţia Zonei Libere 
Curtici Arad”- rectificat pe anul 2010

Hotărârea nr.
176/23.07.2010

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

Hotărârea nr.
177/23.07.2010

privind trecerea din Domeniul public în Domeniul 
privat al judeţului Arad a unor bunuri, scoaterea 
din uz şi casarea acestora
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Hotărârea nr.
178/23.07.2010

privind închirierea unui spaţiu din incinta curţii 
Spitalului de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
179/23.07.2010

privind  amplasarea  în  incinta  Spitalului  de 
Psihiatrie Mocrea a unei biserici din lemn, de 
către Arhiepiscopia Aradului

Hotărârea nr.
180/23.07.2010

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea  directă  a  Spitalului  Clinic 
Judeţean  de  Urgenţă  Arad,  în  vederea 
comercializării  de  materiale  sanitare  şi 
ortopedice

Hotărârea nr.
181/23.07.2010

privind  darea  în  administrare  directă,  către 
Inspectoratul  Judeţean  pentru  Situaţii  de 
Urgenţă  „Vasile  Goldiş”  al  Judeţului  Arad,  a 
investiţiei  „Sediu  de  Gardă  de  Intervenţie  la 
Birchiş”  -Birchiş,  str.  Principală,  f.n.,  judeţul 
Arad

Hotărârea nr.
182/23.07.2010

privind aprobarea închirierii grupurilor sanitare 
amplasate  în  curtea  Direcţiei  Judeţene  de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
183/23.07.2010

privind  desemnarea  reprezentanţilor 
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Consiliul  de 
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
184/23.07.2010

privind  desemnarea  reprezentanţilor 
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Consiliul  de 
Administraţie  al  Spitalului  de  Psihiatrie 
Căpâlnaş

Hotărârea nr.
185/23.07.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli rectificativ pentru anul 2010, al S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
186/23.07.2010

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Săvârşin, pe anul 2010
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Hotărârea nr.
187/23.07.2010

privind modificarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
188/23.07.2010

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pe anul 2010, pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Ghioroc

Hotărârea nr.
189/23.07.2010

privind  aprobarea  Organigramei  şi  a  Statului 
de  funcţii  pe  anul  2010,  pentru  Biblioteca 
Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
190/23.07.2010

privind  aprobarea  Organigramei  şi  a  Statului 
de  funcţii  pentru  Direcţia  Publică  de  Pază 
Arad, pe anul 2010

Hotărârea nr.
191/23.07.2010

privind  preluarea  în  Patrimoniul  public  al 
judeţului  Arad  a  obiectivelor  de  investiţii 
realizate  prin  proiectul  „Dezvoltarea 
potenţialului  turistic  al  staţiunii  Moneasa”, 
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.
192/23.07.2010

privind  alocarea  sumei  de  38.000  lei  pentru 
finalizarea lucrărilor la Adăpostul de Zi şi Noapte 
pentru Copiii Străzii Zădăreni

Hotărârea nr.
193/23.07.2010

privind aprobarea predării beneficiarilor -persoane 
vârstnice instituţionalizate la Complexul de Servicii 
Sociale pentru Persoane Vârstnice Păuliş, judeţul 
Arad  şi  la  Centrul  pentru  Persoane  Vârstnice 
Grădina lui Ion Vârfurile, sat Lazuri, judeţul Arad- 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Arad, către consiliile locale 
din judeţul Arad pe raza cărora acestea îşi  au 
domiciliul legal

Hotărârea nr.
194/23.07.2010

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean  Arad  nr.  159/19.11.2004,  privind 
înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Arad
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Hotărârea nr.
195/23.07.2010

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

Hotărârea nr.
196/23.07.2010

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

Hotărârea nr.
197/23.07.2010

privind aprobarea Bugetului creditelor interne pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
198/23.07.2010

privind  mandatarea  reprezentanţilor  Consiliului 
Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. „Compania de 
Apă  Arad”  S.A.  pentru  a  aproba  înfiinţarea 
punctelor de lucru în localităţile Cermei şi Şagu şi 
înregistrarea  acestora  la  Oficiul  Registrului 
Comerţului Arad

Hotărârea nr.
199/23.07.2010

privind  aprobarea  Organigramei,  a  Statului  de 
funcţii  şi  a  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare pentru S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A. -începând cu data de 01.08.2010

Hotărârea nr.
200/23.07.2010

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

Hotărârea nr.
201/23.07.2010

privind  aprobarea  Organigramei,  a  Statului  de 
funcţii  şi  a  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare  pentru  Centrul  Cultural  Judeţean 
Arad, prin preluarea activităţii Şcolii Populare de 
Arte Arad

Hotărârea nr.
202/23.07.2010

privind  aprobarea  modificării  Programului  de 
Investiţii  pe  anul  2010  -pe  Domeniul  public 
judeţean  concesionat  S.C.  „Compania  de  Apă 
Arad” S.A.- care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
203/23.07.2010

privind  declararea  dobândirii  dreptului  de 
Proprietate publică al judeţului Arad, prin achiziţie 
publică, asupra obiectivului de investiţie „Instalaţie 
solară  pentru  completarea  sistemului  clasic  de 
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obţinere  a  apei  calde  menajere  la  Centrul  de 
Recuperare  şi  Reabilitare  pentru  Persoane  cu 
Handicap Neuropsihic Petriş” şi darea acestuia în 
administrare  directă  către  Direcţia  Generală  de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Arad 
-Centrul  de  Recuperare  şi  Reabilitare  pentru 
Persoane cu Handicap Neuropsihic Petriş

Hotărârea nr.
204/23.07.2010

privind modificarea Hotărârii nr. 43/24.02.2010

Hotărârea nr.
205/23.07.2010

privind  aprobarea  încadrării  în  categoria 
funcţională  a  drumurilor  judeţene  a  drumului 
comunal  care  face  legătura  dintre  DN7,  km 
534+667 şi DJ 682C, km 6+400

Hotărârea nr.
206/23.07.2010

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad  -drumuri  judeţene-  datorită 
schimbării  traseului  DJ  793,  în  traversarea 
oraşului Sebiş

Hotărârea nr.
207/23.07.2010

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad  -drumuri  judeţene-  datorită 
schimbării  traseului  DJ  709,  în  traversarea 
localităţii Şicula

Hotărârea nr.
208/23.07.2010

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad  -drumuri  judeţene-  datorită 
schimbării  traseului  DJ  709,  în  traversarea 
localităţii Şiria

Hotărârea nr.
209/23.07.2010

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a 
Patrimoniului  public  de  interes  judeţean 
-drumuri judeţene

Hotărârea nr.
210/23.07.2010

privind  modificarea  poziţiei  57  din  anexa  la 
Hotărârea nr. 43/24.02.2010

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 36/14.07.2010

privind majorarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2010 în comuna Iratoşu

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#IRAT036
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA210
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA209
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA208
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA207
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA206
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA205
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/07%20iulie/MonitorText/mon%20iul_%202010%20tip_P3.pdf#CJA204


Hotărârea nr.
 37/14.07.2010

privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  la 
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă 
şi  canalizare  în  localitatea  Iratoşu,  judeţul 
Arad, începând cu data 01.07.2010

Hotărârea nr.
 38/14.07.2010

privind aprobarea rectificării Bugetului local de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010
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