
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

MONITORUL OFICIAL
AL

JUDEŢULUI ARAD

Anul XIX ― nr. 12 ― decembrie ― 2010



SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
354/23.12.2010

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

Hotărârea nr.
355/23.12.2010

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

Hotărârea nr.
356/23.12.2010

privind majorarea Patrimoniului judeţului Arad şi 
rectificarea inventarului dat în administrare directă 
la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ghioroc

Hotărârea nr.
357/23.12.2010

privind modificarea Inventarului Patrimoniului 
public al judeţului Arad, aflat în concesiune la S.C. 
„Compania de Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
358/23.12.2010

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economi-
ce şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei: 
„Refacţie linie de tramvai Arad - Ghioroc”

Hotărârea nr.
359/23.12.2010

privind trecerea din Domeniul public în Domeniul 
privat al judeţului Arad a unui număr de 11 auto-
buze, concesionate la S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad, scoaterea din 
funcţiune şi dezmembrarea acestora

Hotărârea nr.
360/23.12.2010

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economi-
ce şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiţii: „Centru pentru Proiecte în 
Parteneriat şi Cămin Elevi” la Grupul Şcolar „Sava 
Brancovici” din Ineu, judeţul Arad

Hotărârea nr.
361/23.12.2010

privind prelungirea termenului de închiriere pentru 
unele spaţii din Patrimoniul judeţului Arad şi admi-
nistrarea Consiliului Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
362/23.12.2010

privind modificarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
363/23.12.2010

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
364/23.12.2010

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
ca urmare a reorganizării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând 
cu data de 01.01.2011

Hotărârea nr.
365/23.12.2010

privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea acordu-
rilor prealabile/autorizaţiilor de amplasare şi acces 
la drum a unor obiective şi a tarifului de concesio-
nare/închiriere a suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene şi pentru amplasarea de utili-
tăţi în zona drumurilor publice aflate în Patrimoniul 
public al judeţului Arad, pentru anul 2011

Hotărârea nr.
366/23.12.2010

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
lucrarea „Reabilitare DJ 709, km 22+156 - 25+079, 
Arad - Seleuş”

Hotărârea nr.
367/23.12.2010

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea autori-
zaţiilor speciale de transport, pentru transporturile 
efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depă-
şit -pe drumurile judeţene- pe anul 2011

Hotărârea nr.
368/23.12.2010

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă, apă indus-
trială şi de canalizare-epurare practicate de S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
369/23.12.2010

privind aprobarea garantării a maximum 93,18% 
-din finanţarea rambursabilă internă/externă în va-
loare de 13.987.129 EURO care va fi contractată 
pentru realizarea investiţiei „Extinderea şi moder-
nizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Arad”
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Hotărârea nr.
370/23.12.2010

privind aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului 
Arad pentru perioada 2010 - 2020

Hotărârea nr.
371/23.12.2010

privind acordarea unui mandat special reprezen-
tanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
372/23.12.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
14/13.12.2010, pentru Planul Urbanistic General 
comuna Şagu şi Regulamentul Local de Urbanism 
aferent -proiect nr. U70/2008, elaborat de S.C. 
„Melvin” S.R.L. Timişoara

Hotărârea nr.
373/23.12.2010

privind aprobarea Avizului tehnic nr. 
15/13.12.2010, aferent Planului Urbanistic General 
comuna Mişca şi Regulamentului Local de 
Urbanism aferent -proiect nr. 47/2000, elaborat de 
S.C. „PRO URBAN” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
374/23.12.2010

privind modificarea traseului Drumului Judeţean 
DJ 793A, în traversarea localităţii Beliu

Hotărârea nr.
375/23.12.2010

privind trecerea fără plată -din Patrimoniul public al 
judeţului Arad şi administrarea Direcţiei Publice de 
Pază, în Patrimoniul public al municipiului Arad şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Arad- a imobilului situat în Arad, Calea A. Vlaicu, 
nr. 286, Cartierul Gai

Hotărârea nr.
376/23.12.2010

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 nece-
sită cofinanţare locală

Hotărârea nr.
377/23.12.2010

pentru modificarea Hotărârii nr. 389/22.12.2009, 
privind majorarea Patrimoniului public judeţean dat 
în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad” 
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S.A. cu valoarea investiţiei „Gospodărie de Apă 
(rezervor de 400 mc, staţie de pompare)” 
-Zimandu Nou

Hotărârea nr.
378/23.12.2010

privind aprobarea modificării Programului de 
Investiţii pe anul 2010, pe Domeniul public 
judeţean concesionat Companiei de Apă Arad, 
care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
379/23.12.2010

privind aprobarea Protocolului de predare-primire 
pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. O. 
Goga nr. 17

Hotărârea nr.
380/23.12.2010

privind aprobarea Bugetului Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad pentru perioada august 
- decembrie 2010

Hotărârea nr.
381/23.12.2010

privind aprobarea Bugetului Spitalului de 
Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad 
pentru perioada august - decembrie 2010

Hotărârea nr.
382/23.12.2010

privind aprobarea Bugetului Spitalului de Psihiatrie 
Mocrea pentru perioada august - decembrie 2010

Hotărârea nr.
383/23.12.2010

privind aprobarea Bugetului Spitalului de Psihiatrie 
Căpâlnaş pentru perioada august - decembrie 
2010

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 64/11.12.2010

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

Hotărârea nr.
 65/11.12.2010

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă şi de canali-
zare-epurare, operator S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.
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Hotărârea nr.
 66/11.12.2010

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

Hotărârea nr.
 67/11.12.2010

privind aprobarea înfiinţării unei mini-pieţe în 
comuna Iratoşu

Hotărârea nr.
 70/29.12.2010

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/12%20decembrie/MonitorText/mon%20dec_2010%20tip_text.pdf#CL70
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/12%20decembrie/MonitorText/mon%20dec_2010%20tip_text.pdf#CL67
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202010/12%20decembrie/MonitorText/mon%20dec_2010%20tip_text.pdf#CL66


Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 50 exemplare
Contract nr. 7466/11.06.2010
Tipărit în luna ianuarie 2011

Tel.: 0357-731.157
pag. web: www.cjarad.ro

e-mail: mo_judet@cjarad.ro
310003 –Arad, str. C. Coposu nr. 22

ISSN  1222 - 9679

http://www.cjarad.ro/

	pag. web: www.cjarad.ro
	e-mail: mo_judet@cjarad.ro

