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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
242/15.11.2012

privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul 
Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
243/15.11.2012

privind aprobarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad 
-P.A.A.R.- pentru anul 2012

Hotărârea nr.
244/15.11.2012

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

Hotărârea nr.
245/15.11.2012

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în 
Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
246/15.11.2012

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă 
Arad-Bekes

Hotărârea nr.
247/15.11.2012

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii, ca urmare a reorganizării Direcţiei 
Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului Arad

Hotărârea nr.
248/15.11.2012

privind numirea domnului Besesek Mihai în 
funcţia de conducere -în regim contractual- de 
şef serviciu la Serviciul Public Judeţean 
Salvamont -Salvaspeo Arad, începând cu data 
de 01.01.2013
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Hotărârea nr.
249/15.11.2012

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012

Hotărârea nr.
250/15.11.2012

pentru modificarea Hotărârii nr. 
28/02.02.2012, privind repartizarea către 
bugetele locale a cotei de 20% din unele 
venituri ale Bugetului de Stat pentru echili-
brarea bugetelor locale -pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi a proiec-
telor de infrastructură care necesită cofinan-
ţare locală

Hotărârea nr.
251/15.11.2012

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

Hotărârea nr.
252/15.11.2012

pentru aprobarea desfăşurării unei acţiuni de 
informare privind rolul, atribuţiile şi activitatea 
desfăşurată de Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
253/15.11.2012

cu privire la aprobarea Conturilor de execuţie 
ale Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli 
al judeţului Arad, pe trimestrul III al anului 
2012

Hotărârea nr.
254/04.12.2012

privind aprobarea Programului de Transport 
Public Judeţean de Persoane prin Curse 
Regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019

Hotărârea nr.
255/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
256/04.12.2012

privind stabilirea tarifului pentru prestaţia 
agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază 
Arad -începând cu 01.01.2013- la obiectivele 
de interes judeţean
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Hotărârea nr.
257/04.12.2012

privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole, care vor fi luate în calcul la stabilirea 
arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul 
Arad

Hotărârea nr.
258/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
259/04.12.2012

cu privire la modificarea H.C.J. Arad nr. 
155/2012, pentru modificarea H.C.J. Arad nr. 
132/2012, privind repartizarea sumelor 
defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată 
-destinate finanţării cheltuielilor pentru drumu-
rile judeţene şi comunale- unor consilii locale, 
pe obiective

Hotărârea nr.
260/04.12.2012

cu referire la modificarea H.C.J. Arad 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 susţine-
rea programelor de dezvoltare locală şi a 
proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
261/04.12.2012

pentru modificarea art. 1 din H.C.J. Arad 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.
262/04.12.2012

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
263/04.12.2012

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
264/04.12.2012

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean 
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de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
265/04.12.2012

privind aprobarea componenţei Echipei 
Intersectoriale Locale în Domeniul Prevenirii şi 
Combaterii Exploatării prin Muncă a Copiilor, a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
şi a Planului de acţiune -ale acesteia

Hotărârea nr.
266/04.12.2012

privind aprobarea modificării componenţei şi 
Regulamentului de Funcţionare ale Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism, coordonată de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
267/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
268/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
269/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
270/04.12.2012

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

Hotărârea nr.
271/04.12.2012

pentru modificarea Anexei la H.C.J. Arad nr. 
354/2009, privind aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de maxim 19.400.000 euro sau 
echivalent lei -pentru susţinerea financiară a 
investiţiilor publice de interes judeţean

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ271
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ270
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ269
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ268
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ267
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ266
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ265


 

Hotărârea nr.
272/18.12.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Dalca 
Ştefan Petru

Hotărârea nr.
273/18.12.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Cristina 
Ioan

Hotărârea nr.
274/18.12.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Căprar 
Dorel Gheorghe

Hotărârea nr.
275/18.12.2012

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean, al domnului Covaliv Valentin

Hotărârea nr.
276/18.12.2012

privind declararea ca vacant a locului de 
vicepreşedinte al Consiliului judeţean, deţinut 
de domnul Pistru-Popa Eusebiu-Manea

Hotărârea nr.
277/18.12.2012

privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Arad, a domnului 
consilier judeţean Ţolea Adrian Florin

Hotărârea nr.
278/18.12.2012

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

Hotărârea nr.
279/18.12.2012

cu referire la modificarea 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.
280/18.12.2012

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special, 
care solicită cheltuieli de deplasare pe luna 
octombrie 2012
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Hotărârea nr.
281/18.12.2012

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

Hotărârea nr.
282/18.12.2012

privind aprobarea modificării Inventarului 
Patrimoniului public al judeţului Arad, aferent 
drumurilor judeţene

Hotărârea nr.
283/18.12.2012

privind aprobarea reevaluării unor bunuri din 
Patrimoniul judeţului Arad

Hotărârea nr.
284/18.12.2012

privind aprobarea retragerii dreptului de 
administrare directă -al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad- 
asupra imobilului situat în Arad,
str. Poiana nr. 5

Hotărârea nr.
285/18.12.2012

pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 
nr. 150 din data de 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.
286/18.12.2012

privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Arad în Comisia de 
Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul 
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Arad

Hotărârea nr.
287/18.12.2012

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

Hotărârea nr.
288/18.12.2012

privind stabilirea consumului de combustibil 
pentru autovehiculele aflate în parcul auto al 
instituţiei

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ288
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ287
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ286
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ285
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ284
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ283
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ282
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ281


 

Hotărârea nr.
289/18.12.2012

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
290/18.12.2012

cu privire la aprobarea Execuţiei Bugetului 
General de Venituri şi Cheltuieli al judeţului 
Arad pe trimestrul IV al anului 2012, întocmită 
la data de 12.12.2012

Hotărârea nr.
291/18.12.2012

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

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
293/28.12.2012

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2013

http://www.primariaarad.ro/files/hotariri/h6673.pdf
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ291
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ290
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202012/12%20decembrie/MonitorText/mon_11-12_%202012_text.pdf#HCJ289


Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 100 exemplare
Contract nr. 37/01.03.2012

Tipărit în luna ianuarie 2013
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

