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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
211/09.08.2010

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

Hotărârea nr.
212/09.08.2010

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

Hotărârea nr.
213/09.08.2010

pentru  modificarea  Hotărârii  nr. 
43/24.02.2010,  privind  repartizarea  către 
bugetele  locale  a  cotei  de  20%  din  unele 
venituri  ale  Bugetului  de  Stat  pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea 
programelor  de  dezvoltare  locală  şi  pentru 
susţinerea  proiectelor  de  infrastructură  care 
necesită cofinanţare locală

Hotărârea nr.
214/09.08.2010

privind aprobarea Organigramei  şi  a  Statului 
de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
63/2010

Hotărârea nr.
215/09.08.2010

privind aprobarea Organigramei  şi  a  Statului 
de  funcţii  pentru  Direcţia  Judeţeană  de 
Evidenţă a Persoanelor Arad, în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010

Hotărârea nr.
216/09.08.2010

privind aprobarea Organigramei  şi  a  Statului 
de funcţii, ca urmare a reorganizării aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
217/09.08.2010

privind  constituirea  comisiilor  de  evaluare 
pentru  evaluarea  finală  a  managementului 
realizat de managerii  a două instituţii publice 
de  cultură  aflate  în  subordinea  Consiliului 
Judeţean  Arad,  precum  şi  a  Comisiei  de 
soluţionare a contestaţiilor
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Hotărârea nr.
218/09.08.2010

privind  aprobarea  mutării  sediului  Centrului 
Cultural Judeţean Arad şi alocarea fondurilor 
financiare pentru reparaţiile capitale

Hotărârea nr.
219/09.08.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Ambulatoriul 
integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean 
de  Urgenţă  Arad  -Reabilitare/Modernizare, 
dezvoltare  şi  echipare  cu  aparatură  de 
specialitate” şi a cheltuielilor aferente acestui 
proiect

Hotărârea nr.
220/09.08.2010

privind  diminuarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad -drumuri  judeţene- cu sectorul 
din DJ 682, km 63+200 - 63+800 -Lipova

Hotărârea nr.
221/09.08.2010

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean  Arad  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.
222/09.08.2010

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului  Arad -drumuri  judeţene- cu DJ 790 
-sector DJ 709C, Sânpaul - Şofronea - DN 79, 
Zimand Cuz

Hotărârea nr.
223/09.08.2010

privind  modificarea  Bugetului  fondurilor 
externe  nerambursabile  al  Consiliului 
Judeţean Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
224/09.08.2010

cu  privire  la  suplimentarea  sumelor  alocate 
prin Hotărârea C.J. Arad nr. 165/2010, pentru 
repartizarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe 
valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale unor consilii locale pe obiective

Hotărârea nr.
225/09.08.2010

cu  privire  la  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean Arad nr. 164 din 06.07.2010, privind 
repartizarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe 
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valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale

Hotărârea nr.
226/09.08.2010

privind  desemnarea  persoanei  responsabile 
cu  ţinerea  Registrului  de  evidenţă  a  datoriei 
publice locale a judeţului Arad şi a Registrului 
de  evidenţă  a  garanţiilor  locale  ale  judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
227/27.08.2010

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 135/24.04.2009, 
privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate,  a 
proiectului „Drumul Vinului: Păuliş - Ghioroc - 
Covăsânţ  -  Şiria”  şi  a  cheltuielilor  aferente 
proiectului

Hotărârea nr.
228/27.08.2010

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea de 
structuri ale economiei sociale în regiunile NV, 
SV Oltenia şi Vest”

Hotărârea nr.
229/27.08.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea  şi 
reabilitarea Centrului de criză” şi a cheltuielilor 
legate de proiect

Hotărârea nr.
230/27.08.2010

privind  înscrierea  în  Proprietatea  publică  a 
judeţului  Arad  a  clădirii  S+P+1E,  situată  în 
localitatea Ineu, pe terenul înscris în C.F. nr. 
300404-Ineu, nr. cad. 300404

Hotărârea nr.
231/27.08.2010

privind  înscrierea  în  Proprietatea  publică  a 
Judeţului  Arad  a  clădirilor,  Ferma 
agrozootehnică didactică, situate în localitatea 
Ineu,  pe  terenul  înscris  în  C.F.  nr.  301298-
Ineu, nr. cad. 301298

Hotărârea nr.
232/27.08.2010

privind revocarea dreptului de administrare şi 
modificarea  administratorului  la  imobilele 
situate  în  municipiul  Arad,  str.  Gheorghe 
Bariţiu nr. 16 şi str. Banu Mărăcine nr. 22, bloc 
1, sc. E -parter
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Hotărârea nr.
233/27.08.2010

privind  aprobarea  încadrării  în  categoria 
funcţională a drumurilor judeţene a drumurilor 
comunale DC 111, sector Şimand (DN 79) - 
Olari  -  Caporal  Alexa (DJ 792C) şi  DC 115, 
sector Sânmartin (DJ 709B) - Şimand (DN 79)

Hotărârea nr.
234/27.08.2010

privind  desemnarea  reprezentanţilor 
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Consiliul  de 
Administraţie al  Spitalului  Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
235/27.08.2010

privind  desemnarea  reprezentanţilor 
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Consiliul  de 
Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad

Hotărârea nr.
236/27.08.2010

privind aprobarea preluării în Domeniul public 
al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului 
Judeţean  Arad  a  unor  imobile  aflate  în 
Domeniul  public  al  Statului  Român  şi  în 
administrarea  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  prin 
Autoritatea  Naţională  pentru  Sport  şi  Tineret 
-Tabăra Căsoaia

Hotărârea nr.
237/27.08.2010

privind aprobarea preluării în Domeniul public 
al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului 
Judeţean  Arad  a  unor  imobile  aflate  în 
Domeniul  public  al  Statului  Român  şi  în 
administrarea  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  prin 
Autoritatea  Naţională  pentru  Sport  şi  Tineret 
-Tabăra Moneasa

Hotărârea nr.
238/27.08.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea  şi 
extinderea  Centrului  de  Îngrijire  şi  Asistenţă 
Pecica” şi a cheltuielilor legate de proiect
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II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Oraşului Sântana

Hotărârea nr.
106/17.08.2010

privind rectificarea Bugetului  local  al oraşului 
Sântana pentru anul 2010

Hotărârea nr.
108/17.08.2010

privind  aprobarea  criteriilor  de  întocmire  a 
listelor  de  priorităţi  şi  a  procedurii  de 
repartizare a locuinţelor proprietate de stat

Hotărârea nr.
109/17.08.2010

pentru  aprobarea  Caietului  de  sarcini  în 
vederea  delegării  Serviciului  de  Iluminat 
Public al oraşului Sântana

Hotărârea nr.
110/17.08.2010

privind aprobarea încadrării drumului comunal 
111,  Şimand  -  Olari  -  Caporal  Alexa,  în 
categoria drumurilor judeţene

Hotărârea nr.
112/17.08.2010

privind constituirea Consiliului de Administraţie 
al Spitalului Orăşenesc Sântana
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