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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
239/14.09.2010

privind  rectificarea  Bugetului  Propriu  de 
Venituri  şi  Cheltuieli  al  Consiliului  Judeţean 
Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
240/14.09.2010

privind diminuarea sumelor defalcate din taxa 
pe  valoarea  adăugată  pentru  echilibrarea 
bugetelor  locale  şi  redistribuirea  sumei 
neutilizate de Primăria Municipiului  Arad din 
sume defalcate din impozitul pe venit

Hotărârea nr.
241/14.09.2010

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea  nr. 
43/24.02.2010,  privind  repartizarea  către 
bugetele locale a cotei de 20% reprezentând 
sumele  alocate  din  cotele  defalcate  din 
impozitul  pe  venit  destinate  susţinerii 
programelor  de  dezvoltare  locală  şi  a 
proiectelor de infrastructură

Hotărârea nr.
242/14.09.2010

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean Arad nr. 225 din 09.08.2010, privind 
repartizarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe 
valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi 
comunale

Hotărârea nr.
243/14.09.2010

privind  aprobarea  garantării  a  maximum 
93,18%  din  finanţarea  rambursabilă 
internă/externă  -în  valoare  de  13.987.129 
EURO-  care  va  fi  contractată  pentru 
realizarea  investiţiei  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”
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Hotărârea nr.
244/14.09.2010

privind  aprobarea  cuantumului  Comisionului 
la  Fondul  de  risc  ce  va  fi  perceput  de 
Consiliul  Judeţean  Arad  Companiei  de  Apă 
Arad,  pentru  acoperirea  riscurilor  financiare 
care decurg din garantarea cotei de 93,18% 
din creditul pe care operatorul urmează să îl 
contracteze  pentru  cofinanţarea  investiţiei 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în Judeţul Arad”, POS Mediu

Hotărârea nr.
245/14.09.2010

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

Hotărârea nr.
246/14.09.2010

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

Hotărârea nr.
247/14.09.2010

privind  aprobarea  asigurării  funcţionării 
Compartimentului  de Angajare  Asistată  şi  a 
Compartimentului  de  Evaluare  Iniţială, 
Extinsă, Pregătire şi Formare Prevocaţională 
din  cadrul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
248/14.09.2010

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

Hotărârea nr.
249/14.09.2010

privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Modernizare 
tronson  Juliţa-Mădrigeşti,  componenta 
traseului turistic E68 - Moneasa”

Hotărârea nr.
250/14.09.2010

privind  modificarea  Bugetului  Creditelor 
Interne pe anul 2010

Hotărârea nr.
251/14.09.2010

privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Arad în Consiliul  de Administraţie al 
Spitalului  de  Recuperare  Neuromotorie  „Dr. 
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Corneliu Bârsan” Dezna

Hotărârea nr.
252/14.09.2010

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea  nr. 
166/06.07.2010,  privind  suplimentarea 
sumelor  alocate  consiliilor  locale  prin 
Hotărârea nr. 43/24.02.2010

Hotărârea nr.
253/30.09.2010

privind  rectificarea  Bugetului  Propriu  de 
Venituri  şi  Cheltuieli  al  Consiliului  Judeţean 
Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
254/30.09.2010

privind  rectificarea  Bugetului  de  Venituri  şi 
Cheltuieli evidenţiate în afara Bugetului Local 
pe anul 2010

Hotărârea nr.
255/30.09.2010

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al 
judeţului Arad -aferent imobilului situat în Arad, 
str.  Vicenţiu  Babeş  nr.  11-13,  dat  în 
administrare  directă  la  Direcţia  Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
256/30.09.2010

privind scoaterea imobilului înscris în C.F. nr. 
304720 Arad, nr. top. 304720, din inventarul 
bunurilor din Domeniul public al judeţului Arad 
-ca  urmare  a  restituirii  acestuia  către 
persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Hotărârea nr.
257/30.09.2010

privind trecerea cu titlu gratuit -din Domeniul 
public al comunei Brazii în Domeniul public al 
judeţului  Arad-  a  obiectivelor  de  investiţii 
„Reţele  de  alimentare  cu  apă  localitatea 
Secaş,  comuna  Brazii,  judeţul  Arad”  şi 
„Reţele de distribuţie apă potabilă localitatea 
Secaş, comuna Brazii, judeţul Arad”

Hotărârea nr.
258/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de 
Organizare  şi  Funcţionare  al  Bibliotecii 
Judeţene „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
259/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de 
Organizare  şi  Funcţionare  al  Complexului 
Muzeal Arad
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Hotărârea nr.
260/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de 
Organizare  şi  Funcţionare  al  Unităţii  de 
Asistenţă Medico-Socială Ghioroc

Hotărârea nr.
261/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de 
Organizare  şi  Funcţionare  al  Unităţii  de 
Asistenţă Medico-Socială Săvârşin

Hotărârea nr.
262/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de  Or-
ganizare şi Funcţionare al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
263/30.09.2010

privind  aprobarea  Regulamentului  de 
Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
264/30.09.2010

privind aprobarea rezultatului  evaluării  finale 
a managementului Complexului Muzeal Arad, 
instituţie  subordonată  Consiliului  Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
265/30.09.2010

privind aprobarea rezultatului  evaluării  finale 
a managementului Bibliotecii  Judeţene „A.D. 
Xenopol”  Arad,  instituţie  subordonată 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
266/30.09.2010

privind  aprobarea  Caietului  de  obiective  în 
vederea  întocmirii  Proiectului  de  management 
pentru asigurarea managementului la Complexul 
Muzeal  Arad,  instituţie  publică  de  cultură 
subordonată Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
267/30.09.2010

privind  aprobarea  Caietului  de  obiective  în 
vederea întocmirii Proiectului de management 
pentru  Biblioteca  Judeţeană  „A.D.  Xenopol” 
Arad, instituţie publică de cultură subordonată 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
268/30.09.2010

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor  de  Intervenţie,  aferentă  lucrării 
„Reabilitare DJ 709B, km 18+800 - 23+400, 
Curtici - Macea”
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Hotărârea nr.
269/30.09.2010

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare DJ 709B, 
km 23+400 - 27+000, Macea - Sânmartin”

Hotărârea nr.
270/30.09.2010

privind modificarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Arad

Hotărârea nr.
271/30.09.2010

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea  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  a  proiectelor  de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală

Hotărârea nr.
272/30.09.2010

privind închirierea unui spaţiu de 16,72 mp -cu 
destinaţia de birou de traduceri autorizate- situat 
în Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13, de către 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Arad

Hotărârea nr.
273/30.09.2010

privind  contractarea  de  către  Consiliul 
Judeţean Arad a unei finanţări  rambursabile 
interne/externe  în  valoare  de  maximum 
1.300.000  euro,  pentru  achiziţionarea  prin 
leasing  financiar  a  unui  număr  de  10 
autobuze

Hotărârea nr.
274/30.09.2010

privind aprobarea proiectului „Conservarea şi 
digitalizarea Colecţiei de Relicve a Muzeului 
Arad” şi a cheltuielilor legate de proiect

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Oraşului Sântana

Hotărârea nr.
122/21.09.2010

privind  mandatarea  reprezentantului 
Consiliului Local Sântana în A.G.A. la C.A.A. 
să  aprobe  înfiinţarea  punctelor  de  lucru  ale 
companiei  în  localităţile  Cermei  şi  Şagu, 
precum  şi  înregistrarea  acestora  la  Oficiul 
Registrului Comerţului Arad
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Hotărârea nr.
123/21.09.2010

privind  aprobarea  modificării  Studiului  de 
fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată din judeţul Arad”

Hotărârea nr.
124/21.09.2010

privind diminuarea Patrimoniului public local, 
cu  valoarea  sectorului  din  drumul  comunal 
D.C. 111 supus reclasificării

Consiliul Local al Comunei Hăşmaş

Hotărârea nr.
 58/16.09.2010

privind  aprobarea  rectificǎrii  Bugetului  C.L. 
Hǎşmaş pe anul 2010

Hotărârea nr.
 59/16.09.2010

privind  aprobarea  rectificǎrii  Bugetului  C.L. 
Hǎşmaş  la  activitǎţile  autofinanţate  pe  anul 
2010

Hotărârea nr.
 60/16.09.2010

privind aprobarea alocǎrii  sumei de 713.000 
lei din Bugetul C.L. Hǎşmaş pentru anul 2010 
-de  la  activitǎţi  autofinanţate-  în  vederea 
finanţǎrii  lucrǎrii  „Modernizare  stradǎ 
principalǎ în comuna Hǎşmaş, L= 1,3 km”

Hotărârea nr.
 63/30.09.2010

privind  aprobarea  rectificǎrii  Bugetului  C.L. 
Hǎşmaş pe anul 2010
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