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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
96/15.05.2012

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Arad în Adunarea Generală a 
Acţionarilor de la S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
97/15.05.2012

privind aprobarea modificării Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
98/15.05.2012

privind completarea Inventarului Bunurilor din 
Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
99/15.05.2012

privind aprobarea trecerii din Domeniul public 
al comunei Dieci în Domeniul public al 
judeţului Arad a unor bunuri -aferente 
Sistemului de alimentare cu apă a localităţii 
Dieci- în vederea concesionării la S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
100/15.05.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Don 
Ciprian Florin

Hotărârea nr.
101/15.05.2012

privind aprobarea modificării Programului de 
Investiţii pe anul 2012, pe Domeniul public 
judeţean concesionat Companiei de Apă Arad, 
care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
102/30.05.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
103/30.05.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Complexul Muzeal Arad
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Hotărârea nr.
104/30.05.2012

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru S.C. „Aeroportul Arad” SA, 
începând cu data de 01.06.2012

Hotărârea nr.
105/30.05.2012

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

Hotărârea nr.
106/30.05.2012

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
107/30.05.2012

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
108/30.05.2012

privind modificarea Programului de Transport 
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate, 
2008 - 2013

Hotărârea nr.
109/30.05.2012

privind aprobarea delegării Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Judeţean de 
Persoane către S.C. „Compania de Transport 
Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
110/30.05.2012

privind transmiterea unui imobil din Domeniul 
public al judeţului Arad în Domeniului public al 
Statului Român şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor Romsilva -Direcţia 
Silvică Arad

Hotărârea nr.
111/30.05.2012

privind aprobarea concesionării unor parcele 
de teren aflate în Patrimoniul public al 
judeţului Arad şi administrarea R.A. 
„Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad”
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Hotărârea nr.
112/30.05.2012

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unor 
bunuri, concesionate la S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad, scoaterea din 
funcţiune şi casarea acestora

Hotărârea nr.
113/30.05.2012

de modificare a anexei la Hotărârea 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.
114/30.05.2012

privind aprobarea documentaţiei închiderii 
Exerciţiului financiar al anului 2011 la Regia 
Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici-
Arad”

Hotărârea nr.
115/30.05.2012

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

Hotărârea nr.
116/30.05.2012

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

Hotărârea nr.
117/30.05.2012

privind aprobarea Conturilor de Execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
judeţului Arad, pe trimestrul I al anului 2012

Hotărârea nr.
118/30.05.2012

privind aprobarea închirierii unui imobil din 
Patrimoniul privat al judeţului Arad, situat în 
localitatea Curtici
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Hotărârea nr.
119/30.05.2012

privind exprimarea acordului Consiliului 
Judeţean Arad, pentru încheierea de către 
municipiul Arad a unui Contract de Modificare 
şi Reconfirmare în legătură cu Contractul de 
Credit Extins încheiat cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 
16 mai 2009

Hotărârea nr.
120/30.05.2012

privind aprobarea tarifelor suplimentare de 
utilizare a drumurilor judeţene, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad 
-pentru transporturile efectuate cu vehicule cu 
tonaj şi/sau gabarit depăşit- pe anul 2013
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