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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad
Hotărârea nr.
22/05.02.2013

privind stabilirea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar special de stat
-din judeţul Arad- propuse pentru anul şcolar 
2013 - 2014

Hotărârea nr.
23/05.02.2013

pentru modificarea H.C.J. 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.
24/25.02.2013

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier judeţean deţinut de domnul Săcui 
Mihai Octavian

Hotărârea nr.
25/25.02.2013

privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Hărlău Dacian-Alin

Hotărârea nr.
26/25.02.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 62/11.03.2011, privind 
aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului 
Judeţean Arad la proiectul „Construire drum 
de legătură Elek - Grăniceri”

Hotărârea nr.
27/25.02.2013

privind constituirea comisiilor de evaluare, 
pentru evaluarea managementului realizat în 
anul 2012 de managerii instituţiilor publice de 
cultură aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Arad, precum şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor

Hotărârea nr.
28/25.02.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad pe anul 2013

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ28
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ27
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ26
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ25
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ24
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ23
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/02%20februarie/MonitorText/mon%2002%202013_text.pdf#HCJ22


Hotărârea nr.
29/25.02.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea 
pe anul 2013

Hotărârea nr.
30/25.02.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Complexul Muzeal Arad pe 
anul 2013

Hotărârea nr.
31/25.02.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 63/11.03.2011, privind 
aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului 
Judeţean Arad la proiectul „Construire drum 
de legătură Dombegyhaz - Variaşu Mic”

Hotărârea nr.
32/25.02.2013

privind aprobarea trecerii Unităţii de Asistenţă 
Medico-Socială Săvârşin din subordinea 
Consiliului local al comunei Săvârşin în 
subordinea Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
33/25.02.2013

privind desemnarea unui membru al 
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă -ADIVEST

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Comunei Peregu Mare

Hotărârea nr.
 8/21.02.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Peregu Mare, urmare a 
reorganizării

Hotărârea nr.
 9/21.02.2013

privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Primăriei 
comunei Peregu Mare

Hotărârea nr.
10/21.02.2013

privind aprobarea Contului anual de execuţie 
a Bugetului comunei Peregu Mare pe anul 
2012
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Hotărârea nr.
11/21.02.2013

privind aprobarea Raportului Primarului 
comunei Peregu Mare, cu privire la 
gestionarea Patrimoniului comunei Peregu 
Mare în anul 2012
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