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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
190/12.09.2012

privind aprobarea modificării Programului de 
Investiţii pe anul 2012, pe Domeniul public 
judeţean concesionat la S.C. „Compania de 
Apă Arad” SA, care se realizează din fonduri 
IID

Hotărârea nr.
191/12.09.2012

privind aprobarea documentaţiei PT+DDE+CS 
-Reabilitare DJ 682G, Şagu - Cruceni, km 
1+300 - 2+100, 2+960 - 3+860

Hotărârea nr.
192/12.09.2012

pentru modificarea Hotărârii nr. 
28/02.02.2012, privind repartizarea către 
bugetele locale a cotei de 20% -pe anul 2012- 
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.
193/12.09.2012

privind aprobarea închirierii unui amplasament 
de 100 mp, pentru spaţiu publicitar, în incinta 
Uzinei de Apă nr. 2-Arad

Hotărârea nr.
194/12.09.2012

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al judeţului Arad a unor 
branşamente înlocuite din fondul IID în anul 
2011 -concesionate la S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.- în vederea scoaterii din uz şi 
casării şi modificarea valorii de inventar a unor 
bunuri din Patrimoniul concesionat la S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
195/12.09.2012

privind aprobarea reevaluării unui imobil din 
Patrimoniul judeţului Arad
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Hotărârea nr.
196/12.09.2012

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 277din 
22.10.2010, privind contractarea de către 
Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de maxim 
7.000.000 euro, pentru realizarea unor 
obiective de investiţii de interes judeţean

Hotărârea nr.
197/12.09.2012

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

Hotărârea nr.
198/12.09.2012

privind aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă şi/sau de reprezentare 
de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad

Hotărârea nr.
199/28.09.2012

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului GLIGOR IOAN

Hotărârea nr.
200/28.09.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
201/28.09.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
202/28.09.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
203/28.09.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
204/28.09.2012

privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Arad
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Hotărârea nr.
205/28.09.2012

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

Hotărârea nr.
206/28.09.2012

privind adoptarea Monografiei economico-
militare a judeţului Arad -ediţia 2012

Hotărârea nr.
207/28.09.2012

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.
208/28.09.2012

privind validarea membrilor Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Arad şi a 
Secretariatului Tehnic

Hotărârea nr.
209/28.09.2012

pentru modificarea Hotărârii 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 contractată pentru realizarea investiţiei 
„Aeroport Arad, Sistem de balizaj luminos 
categoria II ICAO -modificare balizaj luminos, 
decalare prag 27, 180 m”

Hotărârea nr.
210/28.09.2012

privind exprimarea acordului Consiliului 
Judeţean Arad -pentru edificarea unei 
construcţii cu destinaţia de Farmacie cu circuit 
deschis, pe un teren aflat în Domeniul public 
judeţean
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