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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
311/09.12.2011

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

Hotărârea nr.
312/09.12.2011

pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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.
313/09.12.2011

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

Hotărârea nr.
314/09.12.2011

privind aprobarea majorării cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană, pentru consumurile 
colective din centrele aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
315/09.12.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
judeţean 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.
316/09.12.2011

privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 303/29.11.2011
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Hotărârea nr.
317/09.12.2011

privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate 
în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, pentru amplasarea unor 
aparate automate de furnizare produse 
alimentare

Hotărârea nr.
318/22.12.2011

privind aprobarea derulării proiectului 
Leonardo da Vinci, nr. LLP-LdV/VETPRO/RO /
2011/245, “Computer behind the eyes 
-preparation for an active life” (Calculatorul din 
spatele ochilor -pregătirea pentru o viaţă 
activă)

Hotărârea nr.
319/22.12.2011

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

Hotărârea nr.
320/22.12.2011

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investiţii: „Centrul Regional DKMT de 
Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă”, 
din Arad

Hotărârea nr.
321/22.12.2011

privind majorarea Patrimoniului public al 
judeţului Arad dat în administrare directă, 
către Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
322/22.12.2011

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
323/22.12.2011

privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad

Hotărârea nr.
324/22.12.2011

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Centrul Cultural Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
325/22.12.2011

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

Hotărârea nr.
326/22.12.2011

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

Hotărârea nr.
327/22.12.2011

privind transmiterea unui imobil din 
proprietatea judeţului Arad în proprietatea 
Arhiepiscopiei Aradului

Hotărârea nr.
328/22.12.2011

privind atribuirea licenţei de traseu pentru 
efectuarea transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate

Hotărârea nr.
329/22.12.2011

privind stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole -practicate în judeţul Arad- 
care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei 
în natură pentru anul 2011

Hotărârea nr.
330/22.12.2011

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

Hotărârea nr.
331/22.12.2011

privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI 
TEHNICO-ECONOMICE, faza Studiu de 
Fezabilitate, pentru realizarea investiţiei 
„SPITAL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ”

Hotărârea nr.
332/22.12.2011

privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul 
„Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului 
Internaţional Arad”

Hotărârea nr.
333/22.12.2011

privind aprobarea reevaluării unor bunuri din 
patrimoniul judeţului Arad
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