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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
162/29.06.2011

privind aprobarea taxelor pentru serviciile presta-
te de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Arad în anul 2012

Hotărârea nr.
163/29.06.2011

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 
interes judeţean prestate de Biblioteca 
Judeţeană „A.D. XENOPOL” Arad în anul 2012

Hotărârea nr.
164/29.06.2011

privind aprobarea tarifului pentru eliberarea li-
cenţei de traseu, în vederea efectuării 
Transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale în judeţul Arad

Hotărârea nr.
165/29.06.2011

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea au-
torizaţiilor speciale de transport -pentru 
transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj 
şi/sau gabarit depăşit- pe drumurile judeţene, pe 
anul 2012

Hotărârea nr.
166/29.06.2011

privind aprobarea taxelor specifice Complexului 
Muzeal Arad pe anul 2012

Hotărârea nr.
167/29.06.2011

privind aprobarea taxelor judeţene pe anul 2012 
pentru activităţile de urbanism şi autorizare

Hotărârea nr.
168/29.06.2011

privind radierea Dreptului de Administrare notat 
în favoarea Consiliului Judeţean Arad, în C.F. nr. 
318065 -Arad

Hotărârea nr.
169/29.06.2011

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

Hotărârea nr.
170/29.06.2011

privind aprobarea Convenţiei şi Statutului 
Grupării Europene de Cooperare Teritorială 
Bekes - Arad (G.E.C.T. Bekes - Arad) şi 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA170
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA169
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA168
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA167
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA166
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA165
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA164
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA163
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202011/06%20iunie/MonitorText/mon_06_2011%20text.pdf#CJA162


desemnarea reprezentanţilor judeţului Arad în 
Adunarea Generală

Hotărârea nr.
171/29.06.2011

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii, Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare şi a Structurii organizatorice cu 
paturi pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad

Hotărârea nr.
172/29.06.2011

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare -ca urmare a reorganizării activităţii 
Centrului Cultural Judeţean Arad, începând cu 
data de 01.07.2011

Hotărârea nr.
173/29.06.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii, ca urmare a reorganizării aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
174/29.06.2011

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

Hotărârea nr.
175/29.06.2011

cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 353/30.10.2009, 
privind aprobarea contractării unei finanţări ram-
bursabile interne -în valoare de 7.500.000 euro- 
pentru susţinerea financiară a investiţiei „Pod 
peste râul Mureş pe DJ 709E, km 3+160, Pecica 
- Sânpetru German”

Hotărârea nr.
176/29.06.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean nr. 354 din 30.10.2009, pri-
vind aprobarea contractării unei finanţări rambur-
sabile interne în valoare de 19.400.000 euro 
-pentru susţinerea financiară a următoarelor 
investiţii: 1. Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor la nivelul judeţului Arad; 2. Moderniza-
re tronson Juliţa - Mădrigeşti, componentă a 
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traseului turistic E68 - Moneasa şi a cheltuielilor 
aferente proiectului Traseul turistic Juliţa - 
Mădrigeşti

Hotărârea nr.
177/29.06.2011

cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean nr. 277 din 22.10.2010, pri-
vind contractarea de către Consiliul Judeţean 
Arad a unei finanţări rambursabile interne/ 
externe în valoare de maxim 7.000.000 euro, 
pentru realizarea unor obiective de investiţii de 
interes judeţean

Hotărârea nr.
178/29.06.2011

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

Hotărârea nr.
179/29.06.2011

privind aprobarea modificării Programului de 
Investiţii pe anul 2011, pe Domeniul public 
judeţean concesionat Companiei de Apă Arad, 
care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
180/29.06.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Arad nr. 15/28.01.2010, privind aprobarea docu-
mentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru proiectul „Extinderea şi dotarea cu echi-
pamente specifice a Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Arad” şi a cheltuielilor aferen-
te proiectului
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