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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 57/11.03.2011

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

Hotărârea nr.
 58/11.03.2011

privind aprobarea transformării Locuinţei Protejate 
„Casa nostră” Hălmagiu în Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Hălmagiu 1 şi Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Hălmagiu 2

Hotărârea nr.
 59/11.03.2011

privind încadrarea în categoria drumurilor judeţene 
a unor drumuri comunale aflate în Domeniul public 
al oraşului Lipova

Hotărârea nr.
 60/11.03.2011

privind aprobarea Proiectului tehnic aferent 
execuţiei lucrării „Reabilitare DJ 708, Mădrigeşti - 
Gurahonţ, km 25+100 - 37+100”

Hotărârea nr.
 61/11.03.2011

privind aprobarea Proiectului tehnic aferent 
execuţiei lucrării „Modernizare DJ 709J, Dorobanţi - 
Macea, km 60+425 - 66+310”

Hotărârea nr.
 62/11.03.2011

privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului 
Judeţean Arad la proiectul „Construire drum de 
legătură Elek - Grăniceri”

Hotărârea nr.
 63/11.03.2011

privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului 
Judeţean Arad la proiectul „Construire drum de 
legătură Dombegyhaz - Variaşu Mic”

Hotărârea nr.
 64/25.03.2011

privind aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului 
de profit şi pierderi pe anul 2010 al Regiei 
Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad”

Hotărârea nr.
 65/25.03.2011

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Arad în A.G.A. S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.
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Hotărârea nr.
 66/25.03.2011

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

Hotărârea nr.
 67/25.03.2011

privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru 
desfăşurarea activităţii Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică în anul 2011

Hotărârea nr.
 68/25.03.2011

privind acordarea unui mandat d-lui Nicolae Ioţcu, 
reprezentantul judeţului Arad în Adunarea 
Generală a Asociaţilor -a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad”- să voteze Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei şi cotizaţia anuală 
aferentă judeţului Arad

Hotărârea nr.
 69/25.03.2011

privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului 
Judeţean Arad pe anul 2011, la Bugetul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
 70/25.03.2011

privind aprobarea documentaţiilor şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire 
drum de legătură Dombegyhaz - Variaşu Mic”

Hotărârea nr.
 71/25.03.2011

privind aprobarea documentaţiilor şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire 
drum de legătură Elek - Grăniceri”

Hotărârea nr.
 72/25.03.2011

privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului 
Fundaţiei „CONCORDIA-C.J. ARAD”

Hotărârea nr.
 73/25.03.2011

privind aprobarea efectuării de către Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad a 
procedurii pentru închirierea unui spaţiu necesar 
activităţii proprii, prin licitaţie publică

Hotărârea nr.
 74/25.03.2011

privind aprobarea arondării comunelor Şilindia, 
Tauţ şi Târnova la Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor al comunei Târnova
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Hotărârea nr.
 75/25.03.2011

privind trecerea imobilului situat în Arad, Calea 
Timişorii nr. 58, înscris în C.F. nr. 2020 -Aradul 
Nou, nr. top. 251.252.253/b- din Domeniul public al 
judeţului Arad în Domeniul privat al judeţului Arad, 
în vederea restituirii în natură actualului proprietar

Hotărârea nr.
 76/25.03.2011

privind aprobarea rezultatului evaluării pe anul 
2010, a managementului realizat la Centrul Cultural 
Judeţean Arad de domnişoara Ana Maria 
Dumitrean

Hotărârea nr.
 77/25.03.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Arad, pe anul 2011

Hotărârea nr.
 78/25.03.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru Complexul Muzeal Arad, pe anul 
2011

Hotărârea nr.
 79/25.03.2011

privind aprobarea Regulamentului Consiliului 
Judeţean Arad, referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare 
a Teritoriului ce se elaborează pe teritoriul judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
 80/25.03.2011

privind aprobarea mutării Secţiei Clinice Boli 
Infecţioase Adulţi şi a Compartimentului Clinic Boli 
Infecţioase Copii din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad, în cadrul imobilului 
situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-
13 şi aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnico-
economice pentru reamenajarea imobilului

Hotărârea nr.
 81/25.03.2011

privind aprobarea întocmirii documentaţiilor 
tehnico-economice pentru reamenajarea corpului 
de clădire C6 -Secţia Pediatrie I şi Compartimentul 
Clinic Boli Infecţioase Copii din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
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Hotărârea nr.
 82/25.03.2011

privind majorarea inventarului bunurilor din 
Patrimoniul public al judeţului Arad dat în 
administrare directă către Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
 83/25.03.2011

privind modificarea dreptului de administrare 
directă asupra spaţiilor situate la parterul imobilului 
din Arad, str. Oituz nr. 131

Hotărârea nr.
 84/25.03.2011

privind transmiterea în folosinţă gratuită, către 
Fundaţia Creştină „RCE Speranţa Copiilor” Arad, a 
imobilului situat în Arad, str. Diogene nr. 6, înscris 
în C.F. nr. 306547 -Arad

Hotărârea nr.
 85/25.03.2011

privind aprobarea întocmirii documentaţiei în 
vederea trecerii din Domeniul public al statului în 
Domeniul public al judeţului Arad a suprafeţei de 
teren necesare prelungirii pistei de aterizare-
decolare de la S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 86/25.03.2011

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A. -cu valoarea branşamentelor de 
apă şi racorduri la canalizare puse în funcţiune în 
anul 2010

Hotărârea nr.
 87/25.03.2011

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A. -cu valoarea bunurilor realizate din 
fondul IID, fonduri ISPA şi transferate din 
Patrimoniul privat al judeţului în Patrimoniul public, 
puse în funcţiune în anul 2010

Hotărârea nr.
 88/25.03.2011

privind majorarea Patrimoniului public de interes 
judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A. -cu valoarea apometrelor puse în 
funcţiune în anul 2010

Hotărârea nr.
 89/25.03.2011

privind modificarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
 90/25.03.2011

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

Hotărârea nr.
 91/25.03.2011

privind adoptarea de către Consiliul Judeţean Arad 
a „Înţelegerii de colaborare între judeţul Arad din 
România şi raionul Ungheni din Republica 
Moldova”

Hotărârea nr.
 92/25.03.2011

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special, care 
solicită cheltuieli de deplasare pe luna februarie 
2011

Hotărârea nr.
 93/25.03.2011

privind modificarea Contractului de administrare 
directă nr. 4679/14.06.2006, încheiat între Consiliul 
Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 15/06.03.2011

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare 
în localitatea Iratoşu, judeţul Arad

Hotărârea nr.
 16/06.03.2011

privind aprobarea Bugetului iniţial de Venituri şi 
Cheltuieli al Bugetului Local, Bugetului din Venituri 
Proprii şi Listei de investiţii a Secţiunii de 
Dezvoltare -din excedentul anului 2010- pe anul 
2011

Hotărârea nr.
 17/06.03.2011

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de 
Venituri şi Cheltuieli, pentru încadrarea în plafonul 
maxim de cheltuieli de personal, pe anul 2011

Hotărârea nr.
 20/17.03.2011

privind aprobarea mandatării unui reprezentant al 
Consiliului Local Iratoşu, în vederea constituirii S.C. 
„AQUA TRANS MUREŞ” S.A. Arad
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Hotărârea nr.
 21/17.03.2011

privind aprobarea Regulamentului local -al comunei 
Iratoşu- pentru implicarea publicului în elaborarea 
şi revizuirea Planului de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism

Hotărârea nr.
 22/17.03.2011

privind aprobarea limitelor minime potenţiale, 
provenite din valorificarea bunurilor conform H.G. 
nr. 50/2011 şi Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat
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