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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
211/16.10.2012

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

Hotărârea nr.
212/16.10.2012

privind aprobarea participării Centrului Cultural 
Judeţean Arad în cadrul proiectului „Green 
House”, Creating an Environmental Protection 
Educational and Information Center, Casa 
Verde -Crearea unui Centru de Informare şi 
Educaţie pentru Protecţia Mediului- şi 
asigurării cofinanţării necesare acestuia

Hotărârea nr.
213/16.10.2012

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”, cu modificările şi 
completările ulterioare

Hotărârea nr.
214/16.10.2012

privind aprobarea unor măsuri în vederea 
finalizării lucrărilor rămase de executat ca 
urmare a încetării Contractului de lucrări nr. 
14.573/08.11.2010, „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”

Hotărârea nr.
215/26.10.2012

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.
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Hotărârea nr.
216/26.10.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 165 din data de 
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 are obligaţia legală să-şi 
desemneze reprezentanţi

Hotărârea nr.
217/26.10.2012

privind aprobarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
218/26.10.2012

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Climatizare corp principal de clădire 
şi corp de legătură” la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
219/26.10.2012

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Climatizare corp clădire policlinică” 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
220/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Amenajare Secţie sterilizare 
-subsol” la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad

Hotărârea nr.
221/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Reabilitare termică corp clădire 
policlinică” la Spitalul Clinic Judeţean de 
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Urgenţă Arad
Hotărârea nr.

222/26.10.2012
privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Reabilitare termică corp clădire F 
(D+S+3E)” la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, Secţia de Obstetrică-
Ginecologie -Arad, str. Episcopiei nr. 5-7

Hotărârea nr.
223/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza P.T.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici aferenţi pentru 
realizarea investiţiei „Amenajare incintă 
interioară la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad”

Hotărârea nr.
224/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza P.T.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici aferenţi, pentru 
realizarea investiţiei „Lucrări de reparaţii 
capitale clădire” la Centrul de Transfuzie 
Sanguină Arad

Hotărârea nr.
225/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza D.A.L.I.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Pavilion Administrativ” la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
226/26.10.2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice -faza S.F.- şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
investiţiei „Reabilitare, extindere şi 
mansardare Secţia Obstetrică şi 
Neonatologie” din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
227/26.10.2012

privind modificarea Inventarului Patrimoniului 
public al judeţului Arad
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Hotărârea nr.
228/26.10.2012

privind trecerea unor bunuri -din Domeniul 
public al judeţului Arad şi administrarea 
Consiliului Judeţean Arad- în Domeniul public 
al Statului Român şi administrarea Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale

Hotărârea nr.
229/26.10.2012

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

Hotărârea nr.
230/26.10.2012

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

Hotărârea nr.
231/26.10.2012

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

Hotărârea nr.
232/26.10.2012

privind aprobarea proiectului „PROJOB 
-Acţiuni pentru integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 
din judeţul Arad”

Hotărârea nr.
233/26.10.2012

privind aprobarea proiectului „Centrul de 
Incluziune Socială CENIS VELEITA”

Hotărârea nr.
234/26.10.2012

privind aprobarea proiectului „Egalitate de 
şanse la o viaţă împlinită”

Hotărârea nr.
235/26.10.2012

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
„Compania de Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
236/26.10.2012

privind aprobarea proiectului „POLI INCLUZIVI 
-Poli de incluziune socială a grupurilor 
vulnerabile”
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Hotărârea nr.
237/26.10.2012

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

Hotărârea nr.
238/26.10.2012

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

Hotărârea nr.
239/26.10.2012

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.
240/26.10.2012

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