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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
134/31.05.2011

privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
Bugetului Propriu al judeţului Arad pe anul 2010

Hotărârea nr.
135/31.05.2011

privind aprobarea Contului de execuţie al 
Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
136/31.05.2011

privind aprobarea Contului de execuţie al 
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 
Bugetului Local al Consiliului Judeţean Arad pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
137/31.05.2011

privind aprobarea Contului de execuţie al 
Bugetului Creditelor Interne al judeţului Arad pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
138/31.05.2011

privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
judeţului Arad pe trimestrul I al anului 2011

Hotărârea nr.
139/31.05.2011

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

Hotărârea nr.
140/31.05.2011

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

Hotărârea nr.
141/31.05.2011

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 271/25.09.2009, 
privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate al 
proiectului  „Înfiinţarea  Centrului  Naţional  de 
Informare şi  Promovare  Turistică  al  judeţului 
Arad” şi a cheltuielilor aferente proiectului
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Hotărârea nr.
142/31.05.2011

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, în vederea desfăşurării de 
activităţi comerciale

Hotărârea nr.
143/31.05.2011

privind aprobarea întocmirii documentaţiei 
tehnico-economice aferente realizării 
investiţiei „Lucrări de reamenajare/moderniza-
re a imobilului situat în localitatea Gurahonţ, 
str. Crişan nr. 2”, în vederea funcţionării unei 
părţi a Secţiei de pneumologie (TBC) a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
144/31.05.2011

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, cu destinaţia de Centru de 
Imagistică Medicală

Hotărârea nr.
145/31.05.2011

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, cu destinaţia de Farmacie cu 
Circuit Deschis

Hotărârea nr.
146/31.05.2011

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, cu destinaţia de Staţie de 
Ambulanţă

Hotărârea nr.
147/31.05.2011

privind aprobarea dobândirii -cu titlu oneros- 
de către judeţul Arad a dreptului de proprietate 
asupra părţii retrocedate Fundaţiei Caritatea, 
din imobilul situat în municipiul Arad, str. 
Ghica Vodă nr. 4-10

Hotărârea nr.
148/31.05.2011

cu privire la modificarea prevederilor art. 2 din 
Hotărârea Consiliului judeţean nr. 97 din 
11.04.2011, privind acceptarea primirii în 
administrarea directă a Consiliului Judeţean 
Arad a unui imobil situat în localitatea 
Gurahonţ şi darea acestuia în folosinţa 
gratuită a
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Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
149/31.05.2011

privind majorarea Patrimoniului public al 
judeţului Arad, concesionat la S.C. „Compania 
de Transport Public” S.A. Arad, cu valoarea 
autobuzelor achiziţionate în anul 2011

Hotărârea nr.
150/31.05.2011

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

Hotărârea nr.
151/31.05.2011

privind diminuarea Patrimoniul public judeţean 
concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A. cu 20 de foraje -împreună cu instalaţiile/ 
echipamentele/dotările şi terenul aferent- şi 
aprobarea întocmirii unui Studiu de 
Oportunitate în vederea concesionării 
acestora

Hotărârea nr.
152/31.05.2011

privind aprobarea Listei serviciilor sociale care 
pot fi contractate de către furnizorii privaţi de 
servicii sociale pentru anul 2011

Hotărârea nr.
153/31.05.2011

privind plata contribuţiei judeţului Arad pe anul 
2011, la Fondul pentru Dezvoltare Regională 
al Regiunii Vest

Hotărârea nr.
154/31.05.2011

privind aprobarea proiectului „Educaţie 
timpurie pentru toţi” şi a cofinanţării acestuia

Hotărârea nr.
155/31.05.2011

privind modificarea Calendarului 
evenimentelor culturale, artistice, educative, 
sportive, de sănătate, turism şi tineret pentru 
anul 2011, a Fondului pentru finanţarea 
nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă 
şi aprobarea bugetului pentru SESIUNEA a II-
a, în vederea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă
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Hotărârea nr.
156/31.05.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş, pe anul 2011

Hotărârea nr.
157/31.05.2011

privind aprobarea majorării Programului pe 
anul 2011 la obiectivul de investiţii „Reabilitare 
DJ 709, km 51+000 - 60+000, Gurba - 
Cermei”

Hotărârea nr.
158/31.05.2011

privind retragerea dreptului de administrare 
directă al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra 
imobilului situat în Arad, str. Oituz nr. 131A

Hotărârea nr.
159/31.05.2011

privind prelungirea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane

Hotărârea nr.
160/31.05.2011

privind transmiterea în administrarea Centrului 
Cultural Judeţean Arad a unor imobile aflate în 
Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
161/31.05.2011

privind desemnarea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Arad în vederea efectuării demersu-
rilor necesare pentru dobândirea de către 
judeţul Arad a Dreptului de proprietate asupra 
unui teren

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Hăşmaş

Hotărârea nr.
 36/19.05.2011

privind aprobarea completării listei cuprinzând 
bunurile aparţinând Domeniului public al 
comunei Hăşmaş
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