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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
   1/28.01.2013

privind aprobarea acoperirii definitive -din 
Excedentul Bugetului Local al judeţului Arad pe 
anul 2012- a Deficitului Secţiunii de Dezvoltare

Hotărârea nr.
   2/28.01.2013

privind aprobarea prelungirii termenului de 
închiriere, pentru unele spaţii aflate în 
proprietatea judeţului Arad şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
   3/28.01.2013

privind aprobarea închirierii unui spaţiu din 
cadrul imobilului situat în Arad, b-dul Revoluţiei 
nr. 81 -parter

Hotărârea nr.
   4/28.01.2013

privind aprobarea închirierii unui teren în 
suprafaţă de 6532 mp din localitatea Mocrea, 
aflat în proprietatea judeţului Arad şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
   5/28.01.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad pe 
anul 2013

Hotărârea nr.
   6/28.01.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013

Hotărârea nr.
   7/28.01.2013

privind nivelul redevenţei pe anul 2013 pentru 
bunurile care aparţin Domeniului public al 
judeţului Arad, concesionate către S.C. 
„Compania de Transport Public” S.A. Arad, 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A. şi S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
   8/28.01.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş pe anul 2013
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Hotărârea nr.
   9/28.01.2013

pentru completarea Hotărârii nr. 
284/28.10.2011, privind contractarea de către 
Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări 
rambursabile interne/externe în valoare de 
maximum 1.100.000 euro, pentru 
achiziţionarea de aparatură medicală prin 
leasing financiar

Hotărârea nr.
 10/28.01.2013

privind revocarea domnului Căprar Dorel 
Gheorghe, din calitatea de reprezentant al 
judeţului Arad în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A.

Hotărârea nr.
 11/28.01.2013

privind revocarea domnului Cristina Ioan din 
calitatea de reprezentant al judeţului Arad în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 12/28.01.2013

privind revocarea domnului Dalcă Ştefan Petru 
din calitatea de reprezentant al judeţului Arad 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 13/28.01.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 
134/28.06.2012, privind alegerea Comisiei de 
validare a mandatelor consilierilor judeţeni

Hotărârea nr.
 14/28.01.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 
246/15.11.2012, privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în 
Comisia Mixtă Arad-Bekes

Hotărârea nr.
 15/28.01.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 208/28.09.2012, privind validarea 
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Arad şi a Secretariatului Tehnic
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Hotărârea nr.
 16/28.01.2013

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 
în care are obligaţia legală să-şi desemneze 
reprezentanţi

Hotărârea nr.
 17/28.01.2013

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Pistru 
Popa Eusebiu Manea

Hotărârea nr.
 18/28.01.2013

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Săcui Mihai Octavian

Hotărârea nr.
 19/28.01.2013

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Achim Zeno Cătălin

Hotărârea nr.
 20/28.01.2013

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Pereteatcu Cosmin 
Nicolae

Hotărârea nr.
 21/28.01.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 
141/04.07.2012, privind alegerea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Arad
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