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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 40/10.02.2011

privind  preluarea  managementului  asistenţei 
medicale cu privire la Spitalul Clinic Municipal 
Arad  şi  însuşirea  Protocolului  de  predare-
preluare  încheiat  între  Consiliul  Local  al 
Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 41/10.02.2011

privind  adoptarea  Bugetului  General  de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad, pe anul 
2011

Hotărârea nr.
 42/10.02.2011

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

Hotărârea nr.
 43/25.02.2011

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

Hotărârea nr.
 44/25.02.2011

privind  constituirea  comisiei  de  evaluare  pe 
anul  2010  a  managementului  realizat  de 
managerul  Centrului  Cultural  Judeţean Arad, 
precum  şi  a  unei  comisii  de  soluţionare  a 
contestaţiilor

Hotărârea nr.
 45/25.02.2011

privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale 
pentru corectarea suprafeţei de teren aferente 
imobilului  situat  în  Arad,  str.  1  Decembrie 
1918, nr. 10 - 12

Hotărârea nr.
 46/25.02.2011

privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul 
imobilului situat în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 81, 
parter, prin licitaţie publică

Hotărârea nr.
 47/25.02.2011

privind  modificarea  traseului  DJ  708,  în 
traversarea localităţii Gurahonţ
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Hotărârea nr.
 48/25.02.2011

privind  mandatarea  reprezentanţilor  judeţului 
Arad  în  Adunările  Generale  ale  Acţionarilor 
operatorilor  economici  de  sub  autoritatea 
Consiliului Judeţean Arad, în vederea numirii 
unor funcţionari publici/personal contractual în 
Consiliile de Administraţie

Hotărârea nr.
 49/25.02.2011

privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 369/2010

Hotărârea nr.
 50/25.02.2011

privind aprobarea Calendarului evenimentelor 
cultural-artistice,  educatve,  sportive,  de 
sănătate, turism şi tineret pentru anul 2011 şi 
a fondului pentru finanţarea nerambursabilă a 
nevoilor culturale de urgenţă

Hotărârea nr.
 51/25.02.2011

privind  aprobarea  fondului  total  necesar 
pentru  finanţările  nerambursabile  destinate 
activităţilor  nonprofit  de  interes  general  în 
cursul anului 2011

Hotărârea nr.
 52/25.02.2011

privind  aprobarea  costului  mediu  pentru 
persoana cu handicap adultă instituţionalizată

Hotărârea nr.
 53/25.02.2011

cu  privire  la  modificarea  H.C.J.  Arad  nr. 
38/2011,  pentru  repartizarea  sumelor 
defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată 
destinate  finanţării  cheltuielilor  privind 
drumurile  judeţene  şi  comunale  unor  consilii 
locale pe obiective

Hotărârea nr.
 54/25.02.2011

cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea 
nr.  36/27.01.2011,  privind  suplimentarea 
sumelor alocate unor consilii locale

Hotărârea nr.
 55/25.02.2011

privind aprobarea Studiului  de Specialitate şi 
Oportunitate  referitor  la  livrarea  de  apă  în 
Ungaria din Frontul de captare Arad
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Hotărârea nr.
 56/25.02.2011

privind  aprobarea  închirierii  unor  imobile  în 
care îşi desfăşoară activitatea unele secţii ale 
Spitalului Clinic Municipal Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Hăşmaş

Hotărârea nr.
 13/11.02.2011

privind  aprobarea  încheierii  Contului  de 
execuţie bugetară pe anul 2010 şi a Bugetului 
C.L. Hăşmaş pe anul 2011

Hotărârea nr.
 14/11.02.2011

privind  aprobarea  Contului  de  execuţie 
bugetară  pe  anul  2010  şi  a  Bugetului  C.L. 
Hăşmaş  pe  anul  2011  la  activităţi 
autofinanţate

Hotărârea nr.
 15/11.02.2011

privind  aprobarea  încheierii  Contului  de 
execuţie  bugetară  pe  anul  2010  asupra 
veniturilor  şi  cheltuielilor  evidenţiate  în  afara 
Bugetului C.L. Hăşmaş
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