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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
240/30.09.2011

privind  aprobarea  Protocolului  de  colaborare 
între  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor 
-Direcţia  Generală  Anticorupţie-  şi  Consiliul 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
241/30.09.2011

privind  modificarea  componenţei  Comisiei 
paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în 
Programul  de  Transport  Public  Judeţean  de 
Persoane

Hotărârea nr.
242/30.09.2011

privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului 
înscris  în  C.F.  nr.  318940  Arad,  aflat  în 
Patrimoniul  public  al  judeţului  Arad  şi 
administrarea R.A. „Zona Liberă Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
243/30.09.2011

privind  modificarea  inventarului  Patrimoniului 
public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
244/30.09.2011

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al 
Judeţului  Arad,  dat  în  administrare  directă 
către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad

Hotărârea nr.
245/30.09.2011

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 
dezlipirea  a  imobilului  situat  în  municipiul 
Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13

Hotărârea nr.
246/30.09.2011

privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de 
administrare  directă  al  unor  instituţii,  asupra 
imobilului situat în municipiul Arad, strada V. 
Babeş nr. 11-13

Hotărârea nr.
247/30.09.2011

privind aprobarea trecerii în Domeniul public al 
judeţului  Arad  şi  administrarea  Direcţiei 
Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
Copilului Arad a imobilului situat în localitatea 
Gurahonţ,  str.  Crişan  nr.  2,  Unitatea  de 
Asistenţă Medico-Socială Gurahonţ
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Hotărârea nr.
248/30.09.2011

de modificare a Hotărârii nr. 36/27.01.2011, a 
Hotărârii  nr.  54/25.02.2011 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 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
a  proiectelor  de  infrastructură  care  necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
249/30.09.2011

cu  privire  la  modificarea  şi  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  nr.  354/2009, 
privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări 
rambursabile interne în valoare de 19.400.000 
euro  -pentru  susţinerea  financiară  a 
investiţiilor publice de interes judeţean

Hotărârea nr.
250/30.09.2011

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea 
Centrului  de  Recuperare  şi  Reabilitare 
Neuropsihicã Cuveşdia”

Hotărârea nr.
251/30.09.2011

privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea 
Centrului  de  Recuperare  şi  Reabilitare 
Neuropsihică Cuveşdia”

Hotărârea nr.
252/30.09.2011

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
253/30.09.2011

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru 
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
254/30.09.2011

privind  aprobarea  Caietului  de  obiective 
pentru depunerea Proiectului de management, 
de  către  managerul  Centrului  Cultural 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
255/30.09.2011

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de  funcţii  pentru  Spitalul  de  Psihiatrie 
Căpâlnaş
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Hotărârea nr.
256/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
257/30.09.2011

privind aprobarea noilor tarife aeroportuare la 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
258/30.09.2011

privind  aprobarea  participării  Consiliului 
Judeţean  Arad  în  cadrul  proiectului 
„Construire drum de legătură Elek - Grăniceri” 
şi asigurării fondurilor necesare implementării 
acestuia

Hotărârea nr.
259/30.09.2011

privind  aprobarea  participării  Consiliului 
Judeţean Arad în cadrul proiectului „Construire 
drum de legătură Dombegyhaz - Variaşu Mic” 
şi  asigurării  fondurilor necesare implementării 
acestuia

Hotărârea nr.
260/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
261/30.09.2011

privind  aprobarea  documentaţiei  de  execuţie 
„Reabilitare sisteme rutiere, Lot. I+Lot. II+Lot. 
III”, 59,64 km

Hotărârea nr.
262/30.09.2011

privind  modificarea  spaţiului  închiriat  către 
Biroului  Regional  pentru  Cooperare 
Transfrontalieră  Oradea  pentru  Graniţa 
România-Ungaria,  din cadrul  imobilului  situat 
în  municipiul  Arad,  b-dul  Revoluţiei  nr.  81, 
aflat în Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
263/30.09.2011

privind  aprobarea  Documentaţiei 
PT+DDE+CS „Reabilitare DJ 691, km 42+500 
- 49+000, Lim. jud. TM - DJ 682”

Hotărârea nr.
264/30.09.2011

privind aprobarea Documentaţiei PT+DDE+CS 
„Reabilitare  DJ  708,  km  32+100  -  41+100, 
Tauţ - Târnova”
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Hotărârea nr.
265/30.09.2011

privind  aprobarea  Documentaţiei 
PT+DDE+CS „Reabilitare DJ 793, km 22+500 
- 32+500, Cermei - Beliu”

Hotărârea nr.
266/30.09.2011

pentru modificarea Documentaţiei de atribuire, 
privind aprobarea concesionării a 20 de foraje 
din  Frontul  de  Captare  Nord  -împreună  cu 
instalaţiile/echipamentele/dotările  şi  terenul 
aferent

Hotărârea nr.
267/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
268/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
269/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
270/30.09.2011

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

Hotărârea nr.
271/30.09.2011

privind  modificarea  inventarului  Patrimoniului 
public  al  judeţului  Arad,  în  urma  punerii  în 
funcţiune  a  obiectivului  de  investiţie 
„Modernizare  tronson  Juliţa  -  Mădrigeşti, 
componenta traseului turistic E68 - Moneasa”
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