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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
170/30.08.2012

privind declararea ca vacant, a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Drăgan 
Cristian-Ioan

Hotărârea nr.
171/30.08.2012

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului ENĂCHIUC DUMITRU-
FLORIAN

Hotărârea nr.
172/30.08.2012

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului DURUŞ DANIEL SORIN

Hotărârea nr.
173/30.08.2012

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

Hotărârea nr.
174/30.08.2012

privind modificarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Arad

Hotărârea nr.
175/30.08.2012

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

Hotărârea nr.
176/30.08.2012

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

Hotărârea nr.
177/30.08.2012

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 16/28.01.2010, 
privind aprobarea proiectului „Promovarea 
turismului arădean prin circuite culturale” şi a 
cheltuielilor legate de proiect
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Hotărârea nr.
178/30.08.2012

privind închirierea unui spaţiu din cadrul 
imobilului situat în Vinga nr. 478, aflat în 
Patrimoniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
179/30.08.2012

privind închirierea unui spaţiu din cadrul 
imobilului situat în Ineu, Calea Aradului nr. 6, 
aflat în Patrimoniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
180/30.08.2012

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
181/30.08.2012

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
182/30.08.2012

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie 
Căpâlnaş

Hotărârea nr.
183/30.08.2012

privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă 
în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă, 
la Compartimentul A.T.I. Obstetrică-
Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
184/30.08.2012

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

Hotărârea nr.
185/30.08.2012

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

Hotărârea nr.
186/30.08.2012

privind declararea, ca vacant, a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Szentesi 
Silviu Gabriel
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Hotărârea nr.
187/30.08.2012

privind aprobarea Contractului-cadru de 
reprezentare, pentru reprezentanţii judeţului 
Arad mandataţi să reprezinte interesele 
judeţului Arad în Adunările Generale ale 
Acţionarilor la societăţile comerciale la care 
este acţionar

Hotărârea nr.
188/30.08.2012

privind retragerea dreptului de administrare 
directă, al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad, asupra 
imobilului situat în comuna Iratoşu, sat 
Variaşu Mic nr. 1 -aflat în Patrimoniul public al 
judeţului Arad- şi darea în administrare directă 
a acestuia comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
189/30.08.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 165 din data de 
20.07.2012, privind desemnarea reprezentan-
ţilor 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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