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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  1/19.01.2011

privind  aprobarea  deplasării  delegaţiei 
judeţului Arad la Săptămâna verde, expoziţie 
internaţională  pentru  produse  alimentare, 
agricultură şi horticultură -Berlin, Germania

Hotărârea nr.
  2/19.01.2011

privind aprobarea preluării în Domeniul public 
al  judeţului  Arad şi  administrarea Consiliului 
Judeţean Arad a unui imobil aflat în Domeniul 
privat  al  Statului  Român  şi  administrarea 
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor 
-Inspectoratul  Judeţean  al  Poliţiei  de 
Frontieră Arad

Hotărârea nr.
  3/19.01.2011

privind aprobarea preluării în Domeniul public 
al  judeţului  Arad şi  administrarea Consiliului 
Judeţean Arad a unui imobil aflat în Domeniul 
public  al  Statului  Român  şi  administrarea 
Oficiului pentru Ameliorare şi Reproducţie în 
Zootehnie  Arad,  din  subordinea  Agenţiei 
Naţionale  pentru  Animale  şi  Reproducţie  în 
Zootehnie Bucureşti

Hotărârea nr.
  4/19.01.2011

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 
administrarea  Centrului  pentru  Testarea 
Soiurilor  Arad,  din subordinea Institutului  de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

Hotărârea nr.
  5/19.01.2011

privind  aprobarea  iniţierii  unei  hotărâri  a 
Guvernului  pentru  desfiinţarea  unor  spitale 
din  reţeaua  sanitară  a  Consiliului  Judeţean 
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Arad  şi  reorganizarea  acestora  ca  structuri 
fără  personalitate  juridică  în  structura 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
  6/19.01.2011

privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiţii „Parc fotovoltaic 
de  producere  a  energiei  electrice  prin 
conversia  energiei  solare,  de  2  MW,  jud. 
Arad”

Hotărârea nr.
  7/19.01.2011

privind  aprobarea  Proiectului  Tehnic  pentru 
obiectivul  de  investiţii  „Parc  fotovoltaic  de 
producere a energiei electrice prin conversia 
energiei solare, de 2 MW, jud. Arad”

Hotărârea nr.
  8/19.01.2011

privind  aprobarea  participării  Consiliului 
Judeţean Arad la Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă,  la  Spitalul  Clinic  Judeţean  de 
Urgenţă  Arad  -fosta  locaţie  a  Unităţii  de 
Asistenţă  Medico-Socială  Ghioroc-  şi 
aprobarea contractării finanţării Programului

Hotărârea nr.
  9/19.01.2011

privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate 
pentru  completarea  sistemelor  clasice  de 
producere a apei calde menajere cu sisteme 
care  utilizează  energie  solară  la  Spitalul 
Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Arad  -fosta 
locaţie a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 
Ghioroc

Hotărârea nr.
 10/19.01.2011

privind  declararea  dreptului  de  proprietate 
publică,  a  judeţului  Arad,  prin  achiziţie 
publică,  asupra  obiectivului  de  investiţie 
„Instalaţie  solară  pentru  completarea 
sistemului  clasic  de  obţinere  a  apei  calde 
menajere  la  Spitalul  Clinic  Judeţean  de 
Urgenţă  Arad”  şi  darea  acestuia  în 
administrare  directă  către  Spitalul  Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad
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Hotărârea nr.
 11/27.01.2011

privind  aprobarea  Bugetului  Propriu  de 
Venituri  şi  Cheltuieli  al  Consiliului  Judeţean 
Arad pe anul 2011

Hotărârea nr.
 12/27.01.2011

privind  mandatarea  reprezentanţilor 
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A. să voteze Bugetul de Venituri 
şi  Cheltuieli  pe  anul  2011  şi  situaţiile 
financiare  aferente  exerciţiului  financiar  pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 13/27.01.2011

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi 
Cheltuieli  pentru  anul  2011  al  S.C. 
„COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
 14/27.01.2011

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi 
Cheltuieli  pentru  anul  2011  al  S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 15/27.01.2011

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi 
Cheltuieli  al  Regiei  Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici Arad”

Hotărârea nr.
 16/27.01.2011

privind  aprobarea  bugetului  Spitalului  Clinic 
Judeţean  de  Urgenţă  Arad  pe  trimestrul  I 
2011

Hotărârea nr.
 17/27.01.2011

privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic de 
Obstetrică  Ginecologie  „Dr.  Salvator  Vuia” 
Arad pe trimestrul I 2011

Hotărârea nr.
 18/27.01.2011

privind  aprobarea  bugetului  Spitalului  de 
Psihiatrie Căpâlnaş pe trimestrul I 2011

Hotărârea nr.
 19/27.01.2011

privind  aprobarea  bugetului  Spitalului  de 
Psihiatrie Mocrea pe trimestrul I 2011

Hotărârea nr.
 20/27.01.2011

privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  la 
serviciile  publice  de  alimentare  cu  apă 
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potabilă practicate de S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 21/27.01.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de  funcţii  pentru  S.C.  „Compania  de  Apă 
Arad”  S.A  şi  Serviciul  Investiţii  Externe  din 
cadrul societăţii, pe anul 2011

Hotărârea nr.
 22/27.01.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de  funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al 
Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2011

Hotărârea nr.
 23/27.01.2011

privind  modificarea  componenţei  Consiliului 
de  Administraţie  de  la  Regia  Autonomă 
„Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad“

Hotărârea nr.
 24/27.01.2011

privind  declararea,  respectiv  trecerea  în 
Domeniul  public  al  judeţului  Arad  a  unor 
tronsoane  de  drumuri  judeţene  aflate  în 
traversarea  unor  localităţi  de  pe  teritoriul 
judeţului Arad

Hotărârea nr.
 25/27.01.2011

privind aprobarea alipirii  imobilelor situate în 
Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 3 - 5 -înscrise în 
C.F. nr. 318169 Arad, C.F. nr. 318171 Arad, 
C.F. nr. 318397 Arad, C.F. nr. 318409 Arad, 
C.F. nr. 318410 Arad, C.F. nr. 318420 Arad, 
C.F. nr. 318419 Arad şi C.F. nr. 3645 Arad

Hotărârea nr.
 26/27.01.2011

privind  majorarea  bunurilor  din  Domeniul 
public concesionat către S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
 27/27.01.2011

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
1/17.01.2011,  aferent  Planului  Urbanistic 
Zonal  „Amenajare  bazin  piscicol  nevidabil 
pentru  pescuit  sportiv  şi/sau  lac  agrement 
prin  excavare  agregate  minerale”  şi  R.L.U. 
aferent,  extravilan  localitatea  Sâmbăteni, 
comuna Păuliş -proiect nr. 219/2010, elaborat 
de S.C. „OBIECTIV” S.R.L. Arad
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Hotărârea nr.
 28/27.01.2011

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
2/17.01.2011,  aferent  Planului  Urbanistic 
Zonal  „Amenajare  bazin  piscicol  nevidabil 
pentru  pescuit  sportiv  şi/sau  lac  agrement 
prin  excavare  agregate  minerale”  şi  R.L.U. 
aferent,  extravilan  comuna  Zăbrani  -proiect 
nr.  223/2010,  elaborat  de  S.C.  „OBIECTIV” 
S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
 29/27.01.2011

privind  aprobarea  Avizului  tehnic  nr. 
3/17.01.2011,  aferent  Planului  Urbanistic 
Zonal „Modernizare şi extindere Grup Şcolar 
Auto  Henri  Coandă”  şi  R.L.U.  aferent, 
municipiul  Arad  -proiect  nr.  204/2008, 
elaborat de S.C. „OBIECTIV” S.R.L. Arad

Hotărârea nr.
 30/27.01.2011

privind  trecerea  imobilului  situat  în  Arad, 
Calea Timişorii nr. 58, din Domeniul public al 
judeţului Arad în Domeniul privat al judeţului 
Arad, în vederea restituirii în natură actualului 
proprietar  -conform  Sentinţei  civile  nr. 
11905/16.12.2009 a Judecătoriei Arad, Dosar 
civil nr. 10514/55/2009

Hotărârea nr.
 31/27.01.2011

privind aprobarea proiectului „Accesibilizarea 
publică a colecţiei de relicve ale Revoluţiei de 
la  1848  -  1849”  şi  a  cheltuielilor  legate  de 
proiect

Hotărârea nr.
 32/27.01.2011

privind  aprobarea  Proiectului  European  „ET 
LETTERA” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr.
 33/27.01.2011

privind aprobarea Programului de Investiţii pe 
anul  2011,  pe  Domeniul  public  judeţean 
concesionat Companiei de Apă Arad, care se 
realizează din fonduri IID
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Hotărârea nr.
 34/27.01.2011

privind  aprobarea  punerii  în  executare  a 
Sentinţei  civile  nr.  324/2009,  a  Tribunalului 
Arad,  pronunţată  în  Dosarul  nr. 
5.227/108/2008

Hotărârea nr.
 35/27.01.2011

privind aprobarea nivelului redevenţei pe anul 
2011 pentru bunurile care aparţin Domeniului 
public  al  judeţului  Arad,  concesionate  către 
S.C.  „Compania  de  Transport  Public  Arad” 
SA,  S.C.  „Aeroportul  Arad”  S.A.  şi  S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 36/27.01.2011

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.
 37/27.01.2011

cu  privire  la  repartizarea  sumelor  defalcate 
din  taxa  pe  valoarea  adăugată,  destinate 
finanţării  cheltuielilor  privind  drumurile 
judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
 38/27.01.2011

privind  repartizarea  sumelor  defalcate  din 
taxa  pe  valoarea  adăugată,  destinate 
finanţării  cheltuielilor  privind  drumurile 
judeţene şi comunale unor consilii locale

Hotărârea nr.
 39/27.01.2011

privind  stabilirea  consumului  lunar  de 
carburanţi  pentru  autovehiculele  aflate  în 
dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean 
Arad
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