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SUMAR
I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 34/21.03.2013

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
din sumele alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări 
pentru anii 2014 - 2016

Hotărârea nr.
 35/21.03.2013

cu privire la repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale

Hotărârea nr.
 36/21.03.2013

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale, unor consilii locale

Hotărârea nr.
 37/21.03.2013

privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 354/2009, cu 
referire la 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

Hotărârea nr.
 38/21.03.2013

privind modificarea Anexei la H.C.J. Arad nr. 
277 din 22.10.2010, cu referire la 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.
 39/27.03.2013

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar special de stat 
din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2013 – 
2014

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ39
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ38
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ37
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ36
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ35
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/03%20martie/MonitorText/mon%2003%202013%20corectat_text.pdf#HCJ34


 

Hotărârea nr.
 40/27.03.2013

privind adoptarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad pe anul 
2013

Hotărârea nr.
 41/27.03.2013

privind aprobarea utilizării Excedentului 
Bugetar al anului 2012 pentru finanţarea 
cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare în anul 
2013

Hotărârea nr.
 42/27.03.2013

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special, 
care solicită cheltuieli de deplasare pe lunile 
decembrie 2012, ianuarie şi februarie 2013

Hotărârea nr.
 43/27.03.2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2013,
al S.C. „COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A.

Hotărârea nr.
 44/27.03.2013

privind modificarea Patrimoniului public al 
judeţului Arad concesionat la S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 45/27.03.2013

privind declararea imobilului situat în 
municipiul Arad, str. Poiana nr. 5, ca 
aparţinând Domeniului public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
 46/27.03.2013

privind închirierea unor spaţii din cadrul 
imobilului situat în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 
81, aflat în Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
 47/27.03.2013

privind aprobarea încadrării în categoria 
funcţională a drumurilor judeţene a drumului 
comunal DC 15 şi transferul fără plată al 
acestuia din Domeniul public al comunelor 
Bârsa şi Bocsig în Domeniul public al judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
 48/27.03.2013

privind modificarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2013, pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
 49/27.03.2013

privind încetarea Raportului de serviciu al 
doamnei Camelia Daciana Stoian -director 
executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Arad- începând cu 
data de 30.03.2013

Hotărârea nr.
 50/27.03.2013

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
începând cu luna martie 2013

Hotărârea nr.
 51/27.03.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
 52/27.03.2013

privind aprobarea Calendarului evenimentelor 
culturale, artistice, educative, sportive, de 
sănătate, turism şi tineret pentru anul 2013

Hotărârea nr.
 53/27.03.2013

privind aprobarea fondului necesar pentru 
finanţările nerambursabile destinate 
activităţilor nonprofit de interes general, în 
cursul anului 2013

Hotărârea nr.
 54/27.03.2013

privind aprobarea costului mediu lunar pentru 
persoana adultă cu handicap instituţionalizată

Hotărârea nr.
 55/27.03.2013

privind aprobarea documentaţiei de execuţie 
„Amenajare perdele de protecţie”

Hotărârea nr.
 56/27.03.2013

privind aprobarea documentaţiei PT+DDE+CS 
-Reabilitare DJ 709D, Semlac - Şeitin, km 
10+500 - 15+400

Hotărârea nr.
 57/27.03.2013

privind aprobarea participării Consiliului 
Judeţean Arad -în calitate de partener- în 
proiectul „Al IV - lea Forum România-Belgia 
de Cooperare Descentralizată: de la 
solidaritate la parteneriat european în anul 
Europa pentru cetăţeni”
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Hotărârea nr.
 58/27.03.2013

privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 277 din 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.
 59/27.03.2013

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

Hotărârea nr.
 60/27.03.2013

privind aprobarea garantării unei finanţări 
rambursabile în valoare de maxim 1.000.000 
de lei sau echivalent euro, care va fi 
contractată de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
 61/27.03.2013

privind aprobarea Cuantumului Comisionului 
la Fondul de Risc -care va fi perceput de 
Consiliul Judeţean Arad Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului- pentru 
acoperirea riscurilor financiare care decurg din 
garantarea finanţării rambursabile în valoare 
de maxim 1.000.000 de lei sau echivalent 
euro, ce va fi contractată de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
 18/27.03.2013

privind validarea unui mandat de consilier 
local
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Hotărârea nr.
 19/27.03.2013

privind transmiterea fară plată -în proprietatea 
Parohiei Ortodoxe Române din comuna 
Iratoşu, sat Variașu Mare nr. 115, județul 
Arad- a imobilului-teren în suprafață de 450 
mp, înscris în C.F. nr. 116, cu nr. top. 63/c-1-b

Hotărârea nr.
 20/27.03.2013

privind aprobarea documentaţiei urbanistice 
P.U.Z.
„Construire parc fotovoltaic Iratoşu”,
comuna Iratoşu, judeţul Arad

Hotărârea nr.
 21/27.03.2013

privind aprobarea mandatării d-lui Guth Ioan 
-reprezentant al comunei Iratoşu în Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. „Compania de 
Apă Arad” S.A.- să voteze Bugetul de Venituri 
şi Cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile 
financiare pentru anul 2012 ale Companiei

Consiliul Local al Comunei Peregu Mare

Hotărârea nr.
 14/12.03.2013

privind aprobarea instrumentării proiectului de 
investiţii „Modernizarea reţelei de trotuare din 
interiorul comunei Peregu Mare, localităţile 
Peregu Mare şi Peregu Mic -1,315 km”

Hotărârea nr.
 18/28.03.2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 
2013

Hotărârea nr.
 19/28.03.2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli -la activitatea autofinanţate- al 
comunei Peregu Mare, pentru anul 2013
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