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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
316/03.11.2010

privind aprobarea participării Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
în calitate de partener, la proiectul „Programul 
de practică pentru studenţi: Protecţia copilului 
-de la teorie la practică”

Hotărârea nr.
317/03.11.2010

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 312/22.10.2010, privind apro-
barea cumpărării unui teren aflat în Domeniul 
privat al comunei Socodor şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Socodor

Hotărârea nr.
318/03.11.2010

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: 
„Reabilitare termică corp clădire S+P+6E şi 
corp de legătură”, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
319/03.11.2010

privind aprobarea închirierii de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad a unui imobil în localitatea 
Săvârşin, pentru funcţionarea Casei de odihnă 
Săvârşin

Hotărârea nr.
320/03.11.2010

privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborare între Consiliul Judeţean Arad şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Hotărârea nr.
321/03.11.2010

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 
43/24.02.2010, privind repartizarea către buge-
tele locale a cotei de 20% din unele venituri ale 
Bugetului de Stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru susţinerea programelor de dez-
voltare locală şi a proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală
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Hotărârea nr.
322/26.11.2010

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

Hotărârea nr.
323/26.11.2010

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

Hotărârea nr.
324/26.11.2010

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 
43/2010 -privind repartizarea către bugetele lo-
cale a cotei de 20% din unele venituri ale 
Bugetului de Stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale pentru susţinerea programelor de dezvol-
tare locală şi a proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală- şi a Hotărârii nr. 
119/2010, privind modificarea Hotărârii nr. 
43/24.02.2010

Hotărârea nr.
325/26.11.2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 242 din 14.09.2010, cu privi-
re la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Arad nr. 225 din 09.08.2010 -privind repartiza-
rea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adă-
ugată destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
326/26.11.2010

cu privire la suplimentarea sumelor alocate prin 
H.C.J. Arad nr. 165/2010, privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adău-
gată destinată finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale unor consilii 
locale pe obiective

Hotărârea nr.
327/26.11.2010

privind retragerea dreptului de administrare 
directă -al Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Arad- asupra unor spaţii din imobilul 
situat în municipiul Arad, str. Spitalului nr. 2-4 şi 
darea în administrare directă a acestora către 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
328/26.11.2010

privind retragerea dreptului de administrare 
directă -al Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Arad- asupra unor 
spaţii din imobilul situat în municipiul Arad, str. 
Oituz nr. 131 F.N. şi darea în administrare 
directă a acestora către Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
329/26.11.2010

privind trecerea din Domeniul public al judeţului 
Arad în Domeniul public al oraşului Pecica şi 
administrarea Consiliului Local al oraşului 
Pecica a unor imobile situate în localitatea 
Turnu, judeţul Arad, înscrise în CF nr. 664 - 
Turnu

Hotărârea nr.
330/26.11.2010

privind aprobarea încheierii de către Spitalul de 
Psihiatrie Căpâlnaş a unui contract de închiriere 
pentru imobilul înscris în C.F. nr. 198 - 
Căpâlnaş şi C.F. nr. 376 - Căpâlnaş

Hotărârea nr.
331/26.11.2010

privind exprimarea acordului de principiu pentru 
transferul managementului asistenţei medicale 
acordate de Spitalul Clinic Municipal Arad, de la 
Consiliul Local al Municipiului Arad la Consiliul 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
332/26.11.2010

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unor bunuri 
concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A. -pentru scoatere din uz şi casare

Hotărârea nr.
333/26.11.2010

privind declararea dobândirii Dreptului de 
Proprietate publică a judeţului Arad, prin 
achiziţie publică, asupra mijloacelor fixe: gard 
de protecţie a panourilor solare şi generator de 
curent electric trifazat, în cadrul obiectivului de 
investiţie „Instalaţie solară pentru completarea 
sistemului clasic de obţinere a apei calde 
menajere la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap 
Neuro-psihic Petriş” şi darea acestora în admi-
nistrare directă către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 
-Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Neuropsihic Petriş
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Hotărârea nr.
334/26.11.2010

privind aprobarea Regulamentului de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor, de către împuterniciţii 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, în relaţia 
operator-beneficiari ai Serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare

Hotărârea nr.
335/26.11.2010

privind asocierea Consiliului Judeţean Arad în 
cadrul proiectului „CERCETAREA ŞI 
PROGNOZAREA PIEŢEI MUNCII DIN VESTUL 
ROMÂNIEI. EVIDENŢIEREA ŞOMAJULUI 
NEÎNREGISTRAT DIN JUDEŢUL ARAD”

Hotărârea nr.
336/26.11.2010

privind aprobarea modificării componenţei şi 
Regulamentului de funcţionare ale Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, 
coordonată de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
337/26.11.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
10/03.11.2010, aferent Planului Urbanistic 
Zonal „Hală de producţie şi birouri” şi R.L.U. 
aferent, intravilan Frumuşeni -proiect nr. 
280/2010, elaborat de S.C. „ART-DESIGN” 
S.R.L.

Hotărârea nr.
338/26.11.2010

privind privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
11/03.11.2010, aferent Planului Urbanistic 
Zonal „Locuinţe individuale şi servicii” şi R.L.U. 
aferent, comuna Dorobanţi -proiect nr. 
201/2008, elaborat de S.C. „Obiectiv” S.R.L. 
Arad

Hotărârea nr.
339/26.11.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
12/15.11.2010, aferent Planului Urbanistic 
General al comunei Cermei şi Regulamentului 
Local de Urbanism aferent -proiect nr. 43/2009, 
elaborat de S.C. „PRO URBAN” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
340/26.11.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
13/15.11.2010, aferent Planului Urbanistic 
Zonal „Hală depozitare şi sortare materiale 
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reciclabile (metale feroase şi neferoase, mase 
plastice şi hârtie), platforme betonate şi birouri” 
şi R.L.U. aferent, intravilan Frumuşeni -proiect 
nr. 3/2010, elaborat de S.C. „ARHI PROIECT 
PBG” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
341/26.11.2010

privind aprobarea statelor de funcţii pentru 
personalul nedidactic din cadrul Centrului 
Şcolar Arad, Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Arad, Grupului Şcolar „Sava 
Brancovici” Ineu şi Şcolii Speciale cu clasele I - 
VIII Vărădia de Mureş, pe anul şcolar 2010 - 
2011

Hotărârea nr.
342/26.11.2010

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
343/26.11.2010

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Arad

Hotărârea nr.
344/26.11.2010

privind aprobarea desfiinţării Unităţii de 
Asistenţă Medico-Socială Ghioroc, ca urmare a 
transformării în Compartiment de Îngrijiri 
Paliative în cadrul structurii organizatorice a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 
începând cu data de 01.01.2011

Hotărârea nr.
345/26.11.2010

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
346/26.11.2010

privind aprobarea încheierii unei convenţii de 
colaborare între Consiliul Judeţean Arad, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Arad şi Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale pentru 
implementarea proiectului „Creşterea capacităţii 
autorităţilor publice locale din România în vede-
rea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul 
propriilor familii”
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Hotărârea nr.
347/26.11.2010

privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
348/26.11.2010

privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad

Hotărârea nr.
349/26.11.2010

privind scăderea din evidenţele contabile a 
debitului pe care S.C. „G&E Invest 2003” S.R.L. 
îl are faţă de Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
350/26.11.2010

privind aprobarea încadrării în categoria 
funcţională a drumurilor judeţene a drumului 
comunal DC 63, Tauţ - Camna – Luguzău

Hotărârea nr.
351/26.11.2010

privind plata unei sume stabilite prin Sentinţa 
civilă nr. 3440 din data de 12 aprilie 2010, 
având ca obiect pretenţii

Hotărârea nr.
352/26.11.2010

privind aprobarea cererii comunei Pilu, de a 
deveni acţionar la S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A. şi modificarea Actului constitutiv al 
societăţii

Hotărârea nr.
353/26.11.2010

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

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 55/25.11.2010

privind aprobarea mandatării d-lui Lăcătuş 
Gheorghe, primarul comunei Iratoşu -reprezen-
tantul Consiliului Local Iratoşu în Adunarea 
generală a acţionarilor societăţii- să voteze 
modificarea Actului constitutiv al S.C. 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#IRAT055
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA353
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA352
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA351
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA350
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA349
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA348
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/11%20noiembrie/MonitorText/mon%20noi_%202010%20text.pdf#CJA347


„Compania de Apă Arad” S.A. ca urmare a 
majorării capitalului social şi a modificării 
structurii acţionariatului, să le semneze în nu-
mele şi pe seama Consiliului Local Iratoşu

Hotărârea nr.
 56/25.11.2010

privind aprobarea majorării capitalului social al 
S.C. „COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A. la 
valoarea de 9.664.000 lei -prin aportul în 
numerar de 5.000 lei, al comunei Pilu

Hotărârea nr.
 57/25.11.2010

privind aprobarea cererii nr. 1053/13.10.2010, a 
Consiliului Local Pilu, în numele comunei Pilu 
-membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară (A.D.I.) Apă-Canallizare Judeţul Arad- de 
a deveni acţionar al S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 59/25.11.2010

privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 9/2006, 
al investiţiei „Staţie de Epurare şi Reţea de 
Colectare Ape Uzate şi Ape Pluviale în locali-
tatea Iratoşu, judeţul Arad” şi a noilor indicatori 
tehnico-economici aferenţi investiţiei

Hotărârea nr.
 61/25.11.2010

privind avizarea documentaţiei urbanistice 
P.U.Z „Construire case familiale şi anexe” 
intravilan -comuna Iratoşu, judeţul Arad
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