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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
213/11.08.2011

privind aprobarea dobândirii  -de către judeţul 
Arad-  cu  titlu  de  donaţie,  a  dreptului  de 
proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 
5.000 mp

Hotărârea nr.
214/11.08.2011

privind  încredinţarea  serviciului  de  interes 
economic general către S.C. „Aeroportul Arad” 
S.A.

Hotărârea nr.
215/11.08.2011

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  -faza  Proiect  Tehnic-  în  vederea 
realizării  obiectivului  de  investiţii  „Prelungire 
pistă  de  decolare/aterizare  cu  350  m  pe 
direcţia 09, la Aeroportul Arad”

Hotărârea nr.
216/11.08.2011

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  faza  Studiu  de  Fezabilitate,  în 
vederea  realizării  obiectivului  de  investiţii 
„Amenajare  Platforma  de 
Îmbarcare/Debarcare la Aeroportul Arad”

Hotărârea nr.
217/11.08.2011

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  faza  Studiu  de  Fezabilitate,  în 
vederea  realizării  obiectivului  de  investiţii 
„Turn de Control,  Centrală Electrică,  Remiză 
P.S.I. şi Balizaj pe Căile de Rulare B, C, D la 
Aeroportul Arad”

Hotărârea nr.
218/11.08.2011

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

Hotărârea nr.
219/26.08.2011

privind  stabilirea  tarifelor  pentru  eliberarea 
acordurilor  prealabile/autorizaţiilor  de 
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi 
a  tarifului  de  concesionare/închiriere  a 
suprafeţelor  de  teren  din  zona  drumurilor 
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judeţene  şi  pentru  amplasarea  de  utilităţi  în 
zona drumurilor publice, aflate în Patrimoniul 
public al judeţului Arad, pentru anul 2012

Hotărârea nr.
220/26.08.2011

privind  aprobarea  Documentaţiei 
PT+DDE+CS  „Modernizare  DJ  709B,  km 
27+000 - 39+200, Sânmartin - Socodor”

Hotărârea nr.
221/26.08.2011

privind  aprobarea  Documentaţiei 
PT+DDE+CS  „Modernizare  DJ  709F,  km 
0+000 - 23+090, Sânmartin - Olari - Caporal 
Alexa”

Hotărârea nr.
222/26.08.2011

privind  aprobarea  promovării  proiectului 
„Achiziţionare  echipamente  specifice  pentru 
îmbunătăţirea capacităţii  şi  calităţii  sistemului 
de intervenţie în situaţii  de urgenţă şi pentru 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului  ajutor  calificat  în  Regiunea  Vest”, 
Etapa a II - a

Hotărârea nr.
223/26.08.2011

privind  aprobarea  modificãrii  indicatorilor 
tehnico-economici  în  cadrul  proiectului 
„Reabilitarea  şi  extinderea  Centrului  de 
Îngrijire şi Asistenţã Pecica”

Hotărârea nr.
224/26.08.2011

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
supraetajarea clădirii  Centrului de Servicii  de 
Recuperare  şi  Reabilitare  din  Arad,  strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 29”

Hotărârea nr.
225/26.08.2011

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea  şi 
supraetajarea clădirii  Centrului de Servicii  de 
Recuperare  şi  Reabilitare  din  Arad,  strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 29”

Hotărârea nr.
226/26.08.2011

cu  referire  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.
227/26.08.2011

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a 
managementului  Centrului  Cultural  Judeţean 
Arad, instituţie publică de cultură subordonată 
C.J. Arad

Hotărârea nr.
228/26.08.2011

privind  aprobarea  cesionării  Contractului  de 
lucrări  nr.  148/27.07.2011,  de  la  Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad la 
Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
229/26.08.2011

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

Hotărârea nr.
230/26.08.2011

privind  aprobarea  Conturilor  de  execuţie  ale 
Bugetului  General  de Venituri  şi  Cheltuieli  al 
Judeţului Arad, pe trimestrul II al anului 2011

Hotărârea nr.
231/26.08.2011

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

Hotărârea nr.
232/26.08.2011

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi 
Cheltuieli  pentru anul 2011, rectificat,  al S.C. 
„AEROPORTUL ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
233/26.08.2011

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de  funcţii  pentru  Direcţia  Generală  de 
Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Arad, 
ca  urmare  a  înfiinţării  în  structura 
organizatorică  a  Centrului  de  Îngrijire  şi 
Asistenţă Persoane cu Handicap Gurahonţ
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Hotărârea nr.
234/26.08.2011

privind  aprobarea  majorării  Programului  pe 
anul  2011,  la  obiectivul  de  investiţii 
„Reabilitare  DJ  709B,  km  7+200  -  15+500, 
Arad - Curtici”

Hotărârea nr.
235/26.08.2011

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

Hotărârea nr.
236/26.08.2011

privind  îndreptarea  erorii  materiale  din 
cuprinsul art. 2 alin. (1) al Hotărârii nr. 142 din 
data de 31.05.2011, de aprobare a închirierii 
unor  spaţii  aflate  în  administrarea  directă  a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, în 
vederea desfăşurării de activităţi comerciale

Hotărârea nr.
237/26.08.2011

privind  stabilirea  taxelor  şcolare  pentru  anul 
de învăţământ 2011 - 2012 -la Centrul Cultural 
Judeţean Arad, Serviciul Şcoala Populară de 
Arte

Hotărârea nr.
238/26.08.2011

pentru mandatarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Arad în  A.G.A.  la  S.C.  „Aeroportul 
Arad” S.A. -privind asigurarea bazei materiale 
S.M.U.R.D.

Hotărârea nr.
239/26.08.2011

privind aprobarea acordării unui număr de 10 
burse de studii pentru elevii  care studiază în 
cadrul  Centrului  Cultural  Judeţean  Arad 
-Serviciul Şcoala Populară de Arte
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