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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 46/09.03.2012

privind aprobarea documentaţiei  tehnico-eco-
nomice -faza PT+DE- a Proiectului tehnic nr. 
18/2011  „Aeroport  Arad,  Sistem  de  balizaj 
luminos categoria II  ICAO -modificare balizaj 
luminos, decalare prag 27 cu 180 m”

Hotărârea nr.
 47/09.03.2012

privind  aprobarea  garantării  a  maximum 
99,9% din finanţarea rambursabilă internă -în 
valoare de 240.000 EURO- care va fi contrac-
tată  pentru  realizarea  investiţiei  „Aeroport 
Arad,  Sistem de  balizaj  luminos  categoria  II 
ICAO  -modificare  balizaj  luminos,  decalare 
prag 27 180 m”

Hotărârea nr.
 48/09.03.2012

privind aprobarea cuantumului comisionului la 
fondul de risc  ce va fi  perceput de Consiliul 
Judeţean Arad -S.C.  „Aeroportul  Arad”  S.A.- 
pentru acoperirea riscurilor financiare care de-
curg din garantarea cotei de 99,9% din credi-
tul ce urmează a fi contractat pentru cofinan-
ţarea investiţiei „Aeroport Arad, Sistem de ba-
lizaj  luminos  categoria  II  ICAO  -modificare 
balizaj luminos, decalare prag 27 180 m"

Hotărârea nr.
 49/09.03.2012

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului 
Judeţean  Arad  pe  anul  2012,  la  bugetul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad

   Hotărârea nr.
 50/09.03.2012

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului 
Judeţean  Arad  pe  anul  2012,  la  bugetul 
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară 
Sistem  Integrat  de  Gestionare  a  Deşeurilor 
Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
 51/09.03.2012

privind  aprobarea  conturilor  de  execuţie  ale 
Bugetului  General  de Venituri  şi  Cheltuieli  al 
Judeţului Arad pe trimestrul IV al anului 2011

Hotărârea nr.
 52/09.03.2012

privind  rectificarea  Bugetului  General  de 
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 
2012

Hotărârea nr.
 53/09.03.2012

privind  aprobarea  rectificării  Bugetului  de 
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2012, al S.C. 
„AEROPORTUL ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
 54/22.03.2012

privind aprobarea rezultatelor evaluării mana-
gementului  pentru  două  instituţii  publice  de 
cultură  aflate  în  subordinea  Consiliului 
Judeţean Arad, pe baza rapoartelor de activi-
tate pe anul 2011

Hotărârea nr.
 55/22.03.2012

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-eco-
nomici,  faza  Studiu  de  Fezabilitate,  pentru 
obiectivul de investiţii „Extindere, mansardare 
şi schimbare destinaţie clădire din str. Vicenţiu 
Babeş nr. 11-13, în vederea amenajării Secţiei 
de Obstetrică-Ginecologie şi Neonatologie din 
cadrul  Spitalului  Clinic Judeţean de Urgenţă” 
din Arad

Hotărârea nr.
 56/22.03.2012

privind majorarea Patrimoniului public de inte-
res  judeţean  dat  în  concesiune  la  S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  cu  valoarea 
bunurilor puse în funcţiune în anul 2011

Hotărârea nr.
 57/22.03.2012

privind  trecerea  din  Domeniul  public  în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unor bunuri 
-concesionate  la  S.C.  „Compania  de  Apă 
Arad”  S.A.-  în  vederea  scoaterii  din  uz  şi 
casării
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Hotărârea nr.
 58/22.03.2012

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

Hotărârea nr.
 59/22.03.2012

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

Hotărârea nr.
 60/22.03.2012

de  modificare  a  Hotărârii  nr.  28/02.02.2012, 
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.
 61/22.03.2012

privind aprobarea costului mediu lunar, pentru 
persoana adultă cu handicap instituţionalizată

Hotărârea nr.
 62/22.03.2012

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

   Hotărârea nr.
 63/22.03.2012

privind aprobarea preluării în Domeniul public 
al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului 
Judeţean  Arad  a  unor  terenuri  aflate  în 
Domeniul public al comunei Şagu şi în admi-
nistrarea Consiliului Local al comunei Şagu

Hotărârea nr.
 64/22.03.2012

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
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