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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
138/04.07.2012

privind  validarea  mandatului  de  consilier 
judeţean, al d-lui Purcaru Mircea

Hotărârea nr.
139/04.07.2012

privind  rectificarea  Bugetului  General  de 
Venituri  şi  Cheltuieli  al  judeţului  Arad  pe 
trimestrul II al anului 2012

Hotărârea nr.
140/04.07.2012

privind  adoptarea  Regulamentului  de 
Funcţionare al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
141/04.07.2012

privind alegerea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
142/20.07.2012

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de 
consilier  judeţean  deţinut  de  domnul  Nogea 
Adrian - Călin

Hotărârea nr.
143/20.07.2012

privind  Comisia  de  Evaluare  a  Persoanelor 
Adulte cu Handicap Arad

Hotărârea nr.
144/20.07.2012

privind  acordarea  unui  mandat  special 
reprezentanţilor  judeţului  Arad,  prin  Consiliul 
Judeţean  Arad,  pentru  participarea  la 
concilierea  solicitată  de  S.C.  „Confort”  S.A. 
-referitor  la  Contractul  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, România”, 
aferent  proiectului  „Sistem  de  Management 
Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”- 
şi  pentru  aprobarea  achiziţionării  de  servicii 
juridice
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Hotărârea nr.
145/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
146/20.07.2012

privind  modificarea  Planului  de  ocupare  a 
funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
147/20.07.2012

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru 
Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
148/20.07.2012

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru 
Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
149/20.07.2012

privind  aprobarea Organigramei  şi  a Statului 
de  funcţii  pentru  Biblioteca  Judeţeană  „A.D. 
Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
150/20.07.2012

privind  stabilirea  tarifelor  pentru  eliberarea 
acordurilor  prealabile/autorizaţiilor  de 
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi 
a  tarifului  de  concesionare/închiriere  a 
suprafeţelor  de  teren  din  zona  drumurilor 
judeţene  şi  pentru  amplasarea  de  utilităţi  în 
zona  drumurilor  publice aflate  în  Patrimoniul 
public al judeţului Arad, pentru anul 2013

Hotărârea nr.
151/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
152/20.07.2012

privind  nivelul  redevenţei  pe  perioada 
01.07.2012 - 31.12.2012 pentru bunurile care 
aparţin  Domeniului  public  al  judeţului  Arad, 
concesionate  către  S.C.  „Compania  de 
Transport Public” S.A. Arad
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Hotărârea nr.
153/20.07.2012

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.
154/20.07.2012

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean  Arad  nr.  131  din  20.06.2012  -cu 
privire  la  repartizarea  sumelor  defalcate  din 
Taxa  pe  Valoarea  Adăugată,  destinate 
finanţării  cheltuielilor  privind  drumurile 
judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
155/20.07.2012

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 
Judeţean  Arad  nr.  132/2012,  privind 
repartizarea  sumelor  defalcate  din  Taxa  pe 
Valoarea  Adăugată  -destinate  finanţării 
cheltuielilor  pentru  drumurile  judeţene  şi 
comunale- unor consilii locale, pe obiective

Hotărârea nr.
156/20.07.2012

privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 284/28.10.2011

Hotărârea nr.
157/20.07.2012

pentru modificarea şi completarea H.C.J. Arad 
nr.  354/2009  -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.
158/20.07.2012

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

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ158
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ157
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ156
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ155
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ154
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ153


Hotărârea nr.
159/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
160/20.07.2012

privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale 
pentru corectarea suprafeţei de teren aferente 
imobilului  situat  în  Arad,  str.  Trestiei  nr.  31, 
înscris  în  C.F.  nr.  300695-Arad,  nr.  top. 
3104/a.1.1.2.1/2/1

Hotărârea nr.
161/20.07.2012

privind  aprobarea  Studiului  de  oportunitate, 
întocmit  în  vederea  concesionării  terenului 
înscris  în  C.F.  nr.  300695-Arad,  nr.  top. 
3104/a.1.1.2.1/2/1

Hotărârea nr.
162/20.07.2012

privind  aprobarea  reglementării  situaţiei 
juridice  a  terenului  aferent  sediului 
Complexului  de  Servicii  Sociale  al 
D.G.S.A.P.C. Arad şi a terenului situat în Arad, 
str.  I.  Marşieu  nr.  30,  înscris  în  C.F.  nr. 
311523-Arad,  provenită  din  conversia  de  pe 
hârtie a C.F. nr. 19039-Arad, nr. top. 348/a/2

Hotărârea nr.
163/20.07.2012

privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni, ca 
membri  ai  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine 
Publică Arad

Hotărârea nr.
164/20.07.2012

privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru 
desfăşurarea activităţii A.T.O.P. pe anul 2012

Hotărârea nr.
165/20.07.2012

privind  desemnarea  reprezentanţilor  în 
adunările  generale  ale  acţionarilor  la 
societăţile  comerciale  în  care  judeţul  Arad 
este acţionar şi în alte organe de conducere 
ale entităţilor în care judeţul Arad este asociat, 
sau  în  care  are  obligaţia  legală  să-şi 
desemneze reprezentanţi
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Hotărârea nr.
166/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
167/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
168/20.07.2012

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

Hotărârea nr.
169/20.07.2012

privind asigurarea cotizaţiei pentru anul 2012, 
aferentă Consiliului Judeţean Arad, la Bugetul 
de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  Asociaţiei  de 
Dezvoltare  Intercomunitară  pentru 
Managementul  Situaţiilor  de  Urgenţă 
ADIVEST

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ169
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ168
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ167
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/07%20iulie/MonitorText/mon_2012_07_iulie_text.pdf#HCJ166


Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 100 exemplare
Contract nr. 37/01.03.2012
Tipărit în luna august 2012

Tel.: 0357-731.157

pag. web: www.cjarad.ro

e-mail: mo_judet@cjarad.ro

310003 –Arad, str. C. Coposu nr. 22

ISSN  1222 - 9679

http://www.cjarad.ro/index.php?lg=ro

	pag. web: www.cjarad.ro
	e-mail: mo_judet@cjarad.ro

