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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad                                  

Hotărârea nr.
1/17.01.2012

privind aprobarea deplasării delegaţiei judeţu-
lui Arad la „Săptămâna verde”, expoziţie inter-
naţională pentru produse alimentare, 
agricultură şi horticultură -Berlin, Germania

Hotărârea nr.
2/17.01.2012

privind aprobarea participării Consiliului 
Judeţean Arad în cadrul proiectului „Centrul 
Transfrontalier de Pregătire şi Intervenţie în 
Situaţii de Urgenţă” şi asigurării fondurilor 
necesare implementării acestuia

Hotărârea nr.
3/17.01.2012

pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 354/30.10.2009, 
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.
4/02.02.2012

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

Hotărârea nr.
5/02.02.2012

privind nivelul redevenţei pe anul 2012 -pentru 
bunurile care aparţin Domeniului public al ju-
deţului Arad, concesionate către S.C. 
„Compania de Transport Public Arad” SA, S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. şi S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
6/02.02.2012

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2012, al S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A.
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Hotărârea nr.
7/02.02.2012

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici-Arad”

Hotărârea nr.
8/02.02.2012

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2012, al S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
9/02.02.2012

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

Hotărârea nr.
10/02.02.2012

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru realizarea obiectivului de investiţie 
„Construcţie Secţie TBC a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad, sistematizare şi 
platforme de incintă, împrejmuire şi acces” -pe 
terenul situat în municipiul Arad, str. Stephan 
Ludwig Roth, nr. 2

Hotărârea nr.
11/02.02.2012

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie -D.A.L.I.- pentru rea-
lizarea investiţiei „Reabilitare instalaţie de 
încălzire şi climatizare corp principal de 
clădire” la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad -Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4

Hotărârea nr.
12/02.02.2012

privind majorarea valorii de inventar a 
Patrimoniului judeţului Arad, ca urmare a 
efectuării unor investiţii/reparaţii capitale

Hotărârea nr.
13/02.02.2012

privind aprobarea declarării unor bunuri, achi-
ziţionate de către Biblioteca Judeţeană „A.D. 
Xenopol” Arad, de interes public judeţean şi 
majorarea Patrimoniului public al judeţului 
Arad cu valoarea acestora

Hotărârea nr.
14/0  2.02.2012  

privind aprobarea reevaluării şi majorarea va-
lorii de inventar a unor bunuri imobile din 
Patrimoniul public al judeţului Arad, 
concesionat către S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad
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Hotărârea nr.
15/02.02.2012

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unui număr 
de 10 autobuze concesionate la S.C. 
„Compania de Transport Public Arad” SA, 
scoaterea din funcţiune şi dezmembrarea 
acestora

Hotărârea nr.
16/02.02.2012

privind acordul Consiliului judeţean pentru 
folosinţa spaţiului din Bulevardul Revoluţiei nr. 
81 pentru activităţi de mediere, în cadrul 
„Centrului de Mediere Comunitară Arad”

Hotărârea nr.
17/02.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş, pe anul 2012

Hotărârea nr.
18/02.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
pe anul 2012

Hotărârea nr.
19/02.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Complexul Muzeal Arad, pe 
anul 2012

Hotărârea nr.
20/02.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2012

Hotărârea nr.
21/02.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean 
Arad, pe anul 2012

Hotărârea nr.
22/02.02.2012

privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
23/02.02.2012

privind aprobarea concesionării unui teren din 
Patrimoniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
24/02.02.2012

privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
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şi Turismului, pentru preluarea în administra-
rea Consiliului Judeţean Arad a unor mijloace 
de semnalizare rutieră şi indicatoare de 
informare turistică

Hotărârea nr.
25/02.02.2012

privind plata contribuţiei judeţului Arad pe anul 
2012, la Fondul pentru Dezvoltare al Regiunii 
Vest

Hotărârea nr.
26/02.02.2012

cu privire la repartizarea sumelor defalcate din 
Taxa pe Valoarea Adăugată, destinate finan-
ţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale

Hotărârea nr.
27/02.02.2012

privind repartizarea sumelor defalcate din 
Taxa pe Valoarea Adăugată, destinate finan-
ţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale, unor consilii locale

Hotărârea nr.
28/02.02.2012

privind repartizarea către bugetele locale a 
cotei de 20%, pe anul 2012, din unele venituri 
ale Bugetului de Stat -pentru echilibrarea bu-
getelor locale, în vederea susţinerii programe-
lor de dezvoltare locală şi a proiectelor de in-
frastructură care necesită cofinanţare locală

Hotărârea nr.
29/02.02.2012

privind adoptarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad pe anul 
2012

Hotărârea nr.
30/02.02.2012

privind aprobarea Calendarului evenimentelor 
cultural-artistice, educative, sportive, de 
sănătate, turism şi tineret pentru anul 2012 şi 
a fondului pentru finanţarea nerambursabilă a 
nevoilor culturale de urgenţă

Hotărârea nr.
31/02.02.2012

privind aprobarea fondului total necesar 
pentru finanţările nerambursabile destinate 
activităţilor nonprofit de interes general, în 
cursul anului 2012
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Hotărârea nr.
32/02.02.2012

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 
163/29.06.2011, pentru aprobarea tarifelor 
serviciilor de interes judeţean prestate de 
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad în 
anul 2012

Hotărârea nr.
33/02.02.2012

privind garantarea unei finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare de maximum 20.000 
euro, pentru achiziţionarea de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad a unei autoutilitare prin leasing 
financiar

Hotărârea nr.
34/02.02.2012

pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 268 
din data de 30.09.2011, a Consiliului Judeţean 
Arad, privind aprobarea închirierii unui spaţiu 
aflat în administrarea Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad, cu destinaţia de 
farmacie cu circuit deschis

Hotărârea nr.
35/16.02.2012

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad pe anul 
2012, prin alocarea de fonduri pentru acorda-
rea unor ajutoare către alte unităţi administra-
tiv-teritoriale aflate în situaţii de extremă 
dificultate

Hotărârea nr.
36/24.02.2012

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuieli de deplasare, pe luna 
ianuarie 2012

Hotărârea nr.
37/24.02.2012

privind aprobarea Documentaţiei 
PT+DDE+CS, „Modernizare DJ 709E, km 
3+886 - 9+200, Rampă pod râul Mureş 
-Sânpetru German”

Hotărârea nr.
38/24.02.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Arad
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Hotărârea nr. 
39/24.02.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea, 
pe anul 2012

Hotărârea nr.
40/24.02.2012

privind constituirea Comisiilor de evaluare 
pentru evaluarea managementului realizat în 
anul 2011 de managerii a două instituţii publi-
ce de cultură, aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Arad, precum şi a Comisiei de solu-
ţionare a contestaţiilor

Hotărârea nr.
41/24.02.2012

privind aprobarea de către Consiliul Judeţean 
Arad a „Înţelegerii de Colaborare între judeţul 
Arad din România şi guvernoratul Duhok din 
Republica Irak”

Hotărârea nr.
42/24.02.2012

privind aprobarea demarării procedurilor judi-
ciare, în vederea obligării Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii/Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România S.A. la efectuarea unor lucrări 
pentru S.C. „Aeroportul Arad” S.A. sau la plata 
contravalorii acestora

Hotărârea nr.
43/24.02.2012

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Adunările 
Generale ale Asociaţilor la Grupurile de 
Acţiune Locală constituite la nivelul judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
44/24.02.2012

privind aprobarea reevaluării unor bunuri din 
patrimoniul judeţului Arad

Hotărârea nr.
45/24.02.2012

privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 277din 
22.10.2010 -cu referire la contractarea de 
către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de maxim 
7.000.000 euro, pentru realizarea unor 
obiective de investiţii de interes judeţean
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II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
3/04.02.2012

privind aprobarea Bugetului Iniţial de Venituri 
şi Cheltuieli al Bugetului Local şi a Bugetului 
din Venituri Proprii pe anul 2012

Hotărârea nr.
4/04.02.2012

privind propunerea acoperirii definitive, din 
Excedentul Bugetului Local al anului 
precedent, a Deficitului Secţiunii de 
Dezvoltare din anul curent
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