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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
272/28.10.2011

privind modificarea componenţei Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
273/28.10.2011

privind modificarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 
Adulţi Arad

Hotărârea nr.
274/28.10.2011

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.
275/28.10.2011

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

Hotărârea nr.
276/28.10.2011

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
277/28.10.2011

privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
278/28.10.2011

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săvârşin, pe anul 2011

Hotărârea nr.
279/28.10.2011

privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI 
TEHNICO-ECONOMICE pentru realizarea 
investiţiei „Amenajare incintă interioară la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad” 
-Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4
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Hotărârea nr.
280/28.10.2011

privind aprobarea documentaţiilor cadastrale 
întocmite în vederea reglementării situaţiei 
juridice a imobilului situat în municipiul Arad, 
str. Gheorghe Bariţiu nr. 16, aflat în 
Patrimoniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
281/28.10.2011

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.
282/28.10.2011

privind aprobarea Bugetului final al proiectului 
„Modernizare tronson Juliţa - Mădrigeşti, 
componenta traseului turistic E68 - Moneasa”, 
cod SMIS 1205, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013

Hotărârea nr.
283/28.10.2011

de modificare a Hotărârii nr. 36/27.01.2011 şi 
a Hotărârii nr. 186/08.07.2011, 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.
284/28.10.2011

privind contractarea de către Consiliul 
Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare de maximum 
1.000.000 euro, pentru achiziţionarea de 
aparatură medicală prin leasing financiar

Hotărârea nr.
285/28.10.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 187/08.07.2011, privind 
repartizarea sumelor defalcate din Taxa pe 
Valoarea Adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale
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Hotărârea nr.
286/28.10.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 188/08.07.2011, privind 
repartizarea sumelor defalcate din Taxa pe 
Valoarea Adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor pentru drumurile judeţene şi 
comunale, disponibilizate din alocaţiile 
repartizate Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
287/28.10.2011

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

Hotărârea nr.
288/28.10.2011

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico-
Economice, faza Studiu de pre-fezabilitate, 
pentru realizarea investiţiei „Spital Clinic 
Judeţean Arad în localitatea Şagu, judeţul 
Arad”

Hotărârea nr.
289/28.10.2011

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de d-nul 
DUMITRACHE OVIDIU-FLORIN

Hotărârea nr.
290/28.10.2011

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului CRISTEA PAVEL 
GHEORGHE
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