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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 65/05.04.2012

privind aprobarea reducerii valorii Contractului 
de lucrări nr. 14573/08.11.2010, „Construcţia 
staţiilor de transfer, a staţiilor de sortare şi 
compostare, închiderea şi reabilitarea 
depozitelor municipale neconforme şi 
închiderea depozitelor necontrolate de deşeuri 
din zonele rurale -în judeţul Arad, România”

Hotărârea nr.
 66/05.04.2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai Documentaţiei PT+DDE+CS, 
„Modernizare DJ 709E, km 0+000 - 2+640, 
Pecica -Rampă pod râul Mureş”, respectiv 
aprobarea suplimentării Programului de 
investiţii al Consiliului Judeţean Arad pe anul 
2012

Hotărârea nr.
 67/05.04.2012

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unei clădiri, 
scoaterea din uz şi casarea acesteia

Hotărârea nr.
 68/05.04.2012

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, cu destinaţia de Servicii de 
Cardiologie Intervenţională

Hotărârea nr.
 69/05.04.2012

pentru aprobarea unor lucrări cu caracter 
imprevizibil în cadrul Contractului de lucrări nr. 
14573/08.11.2010, privind „Construcţia 
staţiilor de transfer, a staţiilor de sortare şi 
compostare, închiderea şi reabilitarea 
depozitelor municipale neconforme şi 
închiderea depozitelor necontrolate de deşeuri 
din zonele rurale -în judeţul Arad”, aferent 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în judeţul Arad”
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Hotărârea nr.
 70/05.04.2012

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

Hotărârea nr.
 71/27.04.2012

privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborare cu Asociaţia Centrul Romilor 
pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, pentru 
implementarea proiectului „Programul de 
mediere sanitară: Oportunitate de creştere a 
ratei de ocupare în rândul femeilor rome”

Hotărârea nr.
 72/27.04.2012

privind organizarea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar special de stat -din 
judeţul Arad- pentru anul şcolar 2012 - 2013

Hotărârea nr.
 73/27.04.2012

privind modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al aparatului de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
 74/27.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii, ca urmare a reorganizării aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 75/27.04.2012

privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean 
Salvamont -Salvaspeo Arad, în subordinea 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 76/27.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad, pe anul 2012

Hotărârea nr.
 77/27.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad, pe anul 2012

Hotărârea nr.
 78/27.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săvîrşin, pe anul 2012
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Hotărârea nr.
 79/27.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
 80/27.04.2012

privind închirierea unui spaţiu din cadrul 
imobilului situat în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 
81 -aflat în Patrimoniul public al judeţului Arad 
şi administrarea directă a Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
 81/27.04.2012

pentru modificarea Hotărârii nr. 14 din data de 
02.02.2012, privind aprobarea reevaluării şi 
majorarea valorii de inventar a unor bunuri 
imobile din Patrimoniul public al judeţului 
Arad, concesionat către S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
 82/27.04.2012

privind darea în administrare directă -către 
Consiliului Local al Municipiului Arad- a unui 
spaţiu, situat în municipiul Arad, str. E. Murgu 
nr. 3 - 5

Hotărârea nr.
 83/27.04.2012

privind darea în administrare directă a unui 
spaţiu situat la subsolul imobilului din b-dul 
Revoluţiei nr. 81, către Serviciului Public 
Judeţean Salvamont -Salvaspeo Arad

Hotărârea nr.
 84/27.04.2012

privind aprobarea modificărilor legate de 
bugetul proiectului „Extinderea şi Reabilitarea 
Centrului de Criză”

Hotărârea nr.
 85/27.04.2012

privind aprobarea modificărilor bugetului 
proiectului „Reabilitarea şi Extinderea 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica” şi a 
cheltuielilor neeligibile legate de proiect

Hotărârea nr.
 86/27.04.2012

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special, 
care solicită cheltuieli de deplasare pe luna 
februarie 2012
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Hotărârea nr.
 87/27.04.2012

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

Hotărârea nr.
 88/27.04.2012

cu referire la modificarea 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.
 89/27.04.2012

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

Hotărârea nr.
 90/27.04.2012

privind trecerea din Domeniul public al 
judeţului Arad în Domeniul public al comunei 
Archiş şi administrarea Consiliului Local 
Archiş, a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă aferent localităţii Nermiş, 
comuna Archiş -şi diminuarea 
corespunzătoare a Patrimoniului public 
concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A.

Hotărârea nr.
 91/27.04.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
 92/27.04.2012

privind modificarea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare

Hotărârea nr.
 93/27.04.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Galu 
Cosmin Radu
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Hotărârea nr.
 94/27.04.2012

privind modificarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii: 
„Extindere, mansardare şi schimbare 
destinaţie clădiri din str. Vicenţiu Babeş nr. 11-
13, în vederea amenajării Secţiei de 
obstetrică, ginecologie şi neonatologie din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad”

Hotărârea nr.
 95/27.04.2012

privind aprobarea dezmembrării imobilului 
înscris în C.F. nr. 300663 Curtici, aflat în 
Patrimoniul public al judeţului Arad şi 
administrarea R.A. „Administraţia Zonei Libere 
Curtici -Arad”

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 10/10.04.2012

privind aprobarea scutirii de la plata 
impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele 
cu handicap grav şi accentuat, invalizi gradul I 
şi II, veterani şi văduve de război, persoane 
deportate şi eroi de revoluţie

Hotărârea nr.
 11/10.04.2012

privind aprobarea repartizării Excedentului din 
anul 2011 -în Bugetul Local de Venituri şi 
Cheltuieli- pe obiective de investiţii din anul 
2012

Hotărârea nr.
 12/10.04.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pe anul 2012, pentru demnitarii 
publici, consilierii locali, funcţionarii publici şi 
personalul încadrat cu contract individual de 
muncă

Hotărârea nr.
 13/10.04.2012

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Iratoşu, judeţul Arad, pentru anul 
şcolar 2012 - 2013
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Hotărârea nr.
 14/10.04.2012

privind revocarea hotărârii nr. 5/03.02.2012, 
adoptată de către Consiliul Local al Comunei 
Iratoşu, prin care s-a aprobat limita minimă a 
veniturilor ce pot fii obţinute din valorificarea 
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile unei familii

Hotărârea nr.
 16/10.04.2012

privind constituirea Comandamentului Local 
Antiepizootic la nivelul comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 17/10.04.2012

privind aprobarea Planului de acţiuni -sau de 
lucrări de interes local- conform Legii nr. 
416/2001, privind Venitul Minim Garantat, cu 
modificările şi actualizările ulterioare

Hotărârea nr.
 18/10.04.2012

privind aprobarea mandatării unui 
reprezentant al Consiliului Local Iratoşu -în 
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
Judeţul Arad- să aprobe cuantumul anual al 
cotizaţiei pentru anul 2012, prevăzută pentru 
Consiliul Local Iratoşu, precum şi Proiectul de 
Buget de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei, 
pentru anul 2012

Hotărârea nr.
 19/10.04.2012

privind amânarea aprobării preţurilor şi 
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu 
apă potabilă şi canalizare în localitatea Iratoşu 
-judeţul Arad- şi aplicarea lor de la data 
aprobării în şedinţa Consiliului Local Iratoşu

Hotărârea nr.
 20/10.04.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului Local 
de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012
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Hotărârea nr.
 21/10.04.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului Local 
de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 -cu 
alocarea bugetară pentru implementarea 
subprogramului „Staţie de epurare şi reţea de 
colectare ape uzate şi ape pluviale în 
localitatea Iratoşu”
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