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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
181/08.07.2011

privind aprobarea concesionării a 20 de foraje 
din  Frontul  de  captare  Nord,  împreună  cu 
instalaţiile/echipamentele/dotările  şi  terenul 
aferent

Hotărârea nr.
182/08.07.2011

privind  închirierea  unui  spaţiu  din  imobilul 
situat localitatea Gurahonţ, înscris în C.F. nr. 
300075 -Gurahonţ

Hotărârea nr.
183/08.07.2011

privind  retragerea  dreptului  de  administrare 
directă  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra unor 
sere şi solarii, din imobilul situat în localitatea 
Ineu,  str.  M.  Eminescu  fn,  Complex  pentru 
Tineret  Şicula  şi  darea  acestora  în 
administrare prin delegare către Grupul Şcolar 
„Sava Brancovici” Ineu

Hotărârea nr.
184/08.07.2011

privind  aprobarea  închirierii  unor  spaţii  cu 
destinaţia de birouri administrative -din cadrul 
imobilului situat în municipiul Arad, str.  Banu 
Mărăcine nr. 22, bloc 1, sc. E, parter

Hotărârea nr.
185/08.07.2011

cu  privire  la  suplimentarea  sumelor  alocate 
consiliilor  locale  prin  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.
186/08.07.2011

cu  privire  la  modificarea  Hotărârii  nr. 
36/27.01.2011,  privind  repartizarea  către 
bugetele  locale  a  cotei  de  20%  din  unele 
venituri  ale  Bugetului  de  Stat  pentru 
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echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea 
programelor  de  dezvoltare  locală  şi  a 
proiectelor  de  infrastructură  care  necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
187/08.07.2011

cu privire la modificarea Hotărârii C.J. Arad nr. 
37  din  27.01.2011,  privind  repartizarea 
sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea 
adăugată  destinate  finanţării  cheltuielilor 
pentru drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
188/08.07.2011

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe  valoarea  adăugată  destinate  finanţării 
cheltuielilor  pentru  drumurile  judeţene  şi 
comunale  unor  consilii  locale,  disponibilizate 
din  alocaţiile  repartizate  Consiliului  Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
189/08.07.2011

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

Hotărârea nr.
190/08.07.2011

pentru  modificarea H.C.J.  nr.  39/27.01.2011, 
privind  stabilirea  consumului  lunar  de 
carburanţi  pentru  autovehiculele  aflate  în 
dotarea parcului  auto al  Consiliului  Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
191/18.07.2011

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

Hotărârea nr.
192/18.07.2011

privind  aprobarea  primirii  în  administrarea 
Consiliului Judeţean Arad a imobilului situat în 
localitatea  Şiria,  str.  Regiment  85  Infanterie, 
nr. 162

Hotărârea nr.
193/18.07.2011

privind  aprobarea  Actului  Constitutiv  şi  a 
Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 
Micro-regiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru”
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Hotărârea nr.
194/18.07.2011

privind  aprobarea  Actului  Constitutiv  şi  a 
Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 
Lunca Mureşului de Jos”

Hotărârea nr.
195/18.07.2011

privind  aprobarea  Actului  Constitutiv  şi  a 
Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 
Valea Superioară a Crişului Alb”

Hotărârea nr.
196/18.07.2011

privind  aprobarea  Actului  Constitutiv  şi  a 
Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 
Podgoria Miniş-Măderat”

Hotărârea nr.
197/29.07.2011

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

Hotărârea nr.
198/29.07.2011

privind  aprobarea  proiectului  „Eficientizarea 
intervenţiilor  medicale  de  urgenţă  în  judeţul 
Arad” şi a cofinanţării aferente acestuia

Hotărârea nr.
199/29.07.2011

privind trecerea imobilului situat în municipiul 
Arad -Calea Timişorii nr. 71, înscris în C.F. nr. 
310934-Aradul Nou, nr. top. 1021 - 1023- din 
Domeniul public al judeţului Arad în Domeniul 
privat al judeţului Arad, în vederea restituirii în 
natură actualului proprietar

Hotărârea nr.
200/29.07.2011

privind  aprobarea  efectuării  unui  Studiu  de 
Oportunitate în vederea concesionării terenului 
înscris  în  C.F.  nr.  300695-Arad,  nr.  top. 
3104/a.1.1.2.1/2/1

Hotărârea nr.
201/29.07.2011

privind  aprobarea  închirierii  unui  imobil  din 
Patrimoniul  privat  al  judeţului  Arad,  situat  în 
localitatea Curtici

Hotărârea nr.
202/29.07.2011

privind  însuşirea  Raportului  de  evaluare 
referitor la stabilirea preţului minim de pornire 
la licitaţia publică pentru închirierea imobilului 
situat în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine, 
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nr. 22, bloc 1, sc. E, parter

Hotărârea nr.
203/29.07.2011

privind  constituirea  Comisiei  de  evaluare 
pentru  evaluarea  finală  a  managementului 
realizat  de  managerul  Centrului  Cultural 
Judeţean  Arad,  instituţie  publică  de  cultură 
subordonată  Consiliului  Judeţean  Arad, 
precum  şi  a  Comisiei  de  soluţionare  a 
contestaţiilor

Hotărârea nr.
204/29.07.2011

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru 
Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
205/29.07.2011

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de  funcţii  pentru  Direcţia  Generală  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
206/29.07.2011

privind  modificarea  şi  completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al  aparatului  de  specialitate  din  cadrul 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
207/29.07.2011

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

Hotărârea nr.
208/29.07.2011

privind  modificarea  Planului  de  ocupare  a 
funcţiilor publice pe anul 2011, pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
209/29.07.2011

privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi 
Acoperire  a  Riscurilor  al  judeţului  Arad 
(P.A.A.R.) 2011

Hotărârea nr.
210/29.07.2011

cu  referire  la  modificarea  Hotărârii  nr. 
36/27.01.2011  şi  a  Hotărârii  nr. 
185/08.07.2011,  privind  repartizarea  către 
bugetele  locale  a  cotei  de  20%  din  unele 
venituri  ale  Bugetului  de  Stat  pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale  -pentru 
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susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
a  proiectelor  de  infrastructură  care  necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
211/29.07.2011

privind  modificarea denumirii  acţiunii  Turneul 
Internaţional de Tenis „Trofeul Ion Ţiriac”

Hotărârea nr.
212/29.07.2011

privind  stabilirea  nivelului  tarifelor  pentru 
tabere  de  agrement  şi  recreere,  la  Centrul 
Cultural Judeţean Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Cermei

Hotărârea nr.
 50/04.07.2011

privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări 
rambursabile  interne/externe,  în  valoare  de 
2.000.000 lei
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