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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 62/08.04.2013

pentru modificarea Hotărârii 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.
 63/08.04.2013

privind majorarea Patrimoniului public al 
judeţului Arad concesionat la S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A. -cu bunurile recepţionate şi 
puse în funcţiune în luna decembrie 2012

Hotărârea nr.
 64/08.04.2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. 
„Aeroportul Arad" S.A.

Hotărârea nr.
 65/08.04.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru S.C. „Aeroportul Arad” S.A. 
-începând cu data de 01.05.2013

Hotărârea nr.
 66/08.04.2013

privind aprobarea tarifelor aeroportuare la 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 67/08.04.2013

privind aprobarea Cuantumului Comisionului 
la Fondul de Risc ce va fi perceput de 
Consiliul Judeţean Arad Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad, pentru acoperirea 
riscurilor financiare care decurg din 
garantarea aferentă creditului ce urmează a fi 
contractat pentru susţinerea proiectului 
„Vindecarea fără graniţe în aria Criş - Mureş 
-stabilirea fondului comun de vindecare în 
judeţele Arad şi Bekeş, în domeniul sănătăţii, 
P.O.C.T. Ungaria - România, 2007 - 2013"
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Hotărârea nr.
 68/08.04.2013

privind transmiterea în administrare directă 
-către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă- a 
imobilului situat în municipiul Arad, str. Poiana 
nr. 5

Hotărârea nr.
 69/26.04.2013

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

Hotărârea nr.
 70/26.04.2013

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 42/27.03.2013, 
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuielile de deplasare pe lunile 
decembrie 2012, ianuarie, februarie 2013

Hotărârea nr.
 71/26.04.2013

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici-Arad” pe anul 2013

Hotărârea nr.
 72/26.04.2013

privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului 
Judeţean Arad pe anii 2011 - 2013, către 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România

Hotărârea nr.
 73/26.04.2013

privind majorarea cuantumului cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013 pentru 
Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - 
Măderat, Grupul de Acţiune Locală Lunca 
Mureşului de Jos, Grupul de Acţiune Locală 
Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru şi 
Grupul de Acţiune Locală Valea Superioară a 
Crişului Alb

Hotărârea nr.
 74/26.04.2013

privind aprobarea Documentaţiei 
PT+DDE+CS, aferentă proiectului „Construire 
drum de legătură Elek - Grăniceri, obiectiv 2: 
Modernizare DJ 709J, km 63+358,00 - 
66+310,00, Dorobanţi - Macea”
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Hotărârea nr.
 75/26.04.2013

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii aferentă proiectului 
„Construire drum de legătură Dombegyhaz - 
Variaşu Mic, subproiect Covor bituminos pe 
DJ 709J, km 50+060 - 53+700, Variaşu Mic - 
Iratoşu”

Hotărârea nr.
 76/26.04.2013

privind aprobarea participării judeţului Arad -în 
calitate de membru- la Fundaţia „The Open 
Network for Community Development” 
(Reţeaua deschisă pentru dezvoltare 
comunitară)

Hotărârea nr.
 77/26.04.2013

privind trecerea terenului situat în localitatea 
Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048 -Ineu, din 
Domeniul public al judeţului Arad în 
Domeniului privat al judeţului Arad

Hotărârea nr.
 78/26.04.2013

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

Hotărârea nr.
 79/26.04.2013

privind aprobarea achiziţionării, prin licitaţie 
publică -de către Consiliul Judeţean Arad- a 
unui imobil din municipiul Arad, în vederea 
asigurării spaţiilor necesare desfăşurării 
activităţii unor servicii publice de interes 
judeţean şi pentru activitate proprie

Hotărârea nr.
 80/26.04.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 24/27.01.2011 
-privind declararea, respectiv trecerea în 
Domeniul public al judeţului Arad a unor 
tronsoane de drumuri judeţene aflate în 
traversarea unor localităţi de pe teritoriul 
judeţului Arad

Hotărârea nr.
 81/26.04.2013

privind aprobarea majorării Patrimoniului 
public al judeţului Arad -aferent drumurilor 
judeţene- ca urmare a unor investiţii puse în 
funcţiune la finele anului 2012
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Hotărârea nr.
 82/26.04.2013

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

Hotărârea nr.
 83/26.04.2013

privind aprobarea rezultatelor evaluării 
managementului realizat în anul 2012 la 
instituţiile publice de cultură subordonate 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 84/26.04.2013

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

Hotărârea nr.
 85/26.04.2013

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săvârşin

Hotărârea nr.
 86/26.04.2013

privind aprobarea acordării indemnizaţiei de 
periculozitate şi de hrană pentru membri 
formaţiei/echipei salvamont-salvaspeo din 
cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont-
Salvaspeo Arad

Hotărârea nr.
 87/26.04.2013

privind aprobarea contractării serviciilor 
sociale pentru Centrul de Plasament Oituz, din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
 88/26.04.2013

privind prelungirea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane

Hotărârea nr.
 90/26.04.2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii 
„Construire pod rutier peste râul Mureş pe DJ 
709E, km 3+160, Pecica - Sânpetru German”
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Hotărârea nr.
 91/26.04.2013

privind aprobarea Bilanţului Contabil şi a 
Contului de Profit şi Pierderi al Regiei 
Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici-
Arad”

Hotărârea nr.
 92/26.04.2013

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2013, la 
Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
a Deşeurilor

Hotărârea nr.
 93/26.04.2013

privind aprobarea cumpărării de către judeţul 
Arad a unui teren şi încheierea unei tranzacţii 
în Dosarul civil nr. 171/238/2010

Hotărârea nr.
 94/26.04.2013

privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 
-aferentă Consiliului Judeţean Arad- la 
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
ADIVEST

Hotărârea nr.
 95/26.04.2013

privind aprobarea cuantumului redevenţei 
pentru perioada 01.05.2013 - 31.12.2013 
-pentru bunurile care aparţin Domeniului 
public al judeţului Arad, concesionate către 
S.C. „Compania de Transport Public” S.A. 
Arad

Hotărârea nr.
 96/26.04.2013

pentru modificarea Hotărârii 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.
 97/26.04.2013

privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului 
Judeţean Arad, pe anul 2013, la Bugetul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
 98/26.04.2013

privind aprobarea trecerii amplasamentului 
obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 682, 
km 100+080 - 117+080, Arad - Felnac - Limită 
judeţ Timiş”, din administrarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
în administrarea Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 99/26.04.2013

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 
682, km 100+080 - 117+080, Arad - Felnac - 
limită judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
100/26.04.2013

privind aprobarea trecerii amplasamentului 
obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 709, 
km 0+800 - 30+700 şi 33+700 - 39+200, Arad 
- Seleuş”, din administrarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
în administrarea Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
101/26.04.2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 
709, Arad - Seleuş, km 0+800 - 30+700 şi 
33+700 - 39+200”

Hotărârea nr.
102/26.04.2013

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 41/27.03.2013, 
privind aprobarea utilizării Excedentului 
Bugetar al anului 2012 pentru finanţarea 
cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare în anul 
2013

Hotărârea nr.
103/09.05.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 277din 
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.
104/09.05.2013

privind aprobarea întocmirii unui Studiu de 
oportunitate/fezabilitate, în vederea realizării 
unui Centru de Radioterapie
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Hotărârea nr.
105/28.05.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 39 din data de 
27.03.2013, privind organizarea reţelei şcolare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
special de stat din judeţul Arad pentru anul 
şcolar 2013 – 2014

Hotărârea nr.
106/28.05.2013

privind aprobarea transmiterii în folosinţă 
gratuită -către Societatea Naţională de Cruce 
Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad- a unei 
ambulanţe, aflată în Domeniul privat al 
judeţului Arad

Hotărârea nr.
107/28.05.2013

privind aprobarea Raportului de evaluare 
întocmit în vederea stabilirii preţului de 
vânzare a terenului situat în localitatea 
Mocrea, înscris în C.F. nr. 302048-Ineu, aflat 
în Domeniul privat al judeţului Arad

Hotărârea nr.
108/28.05.2013

privind aprobarea modificării indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţie „Construcţie Secţie TBC a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 
sistematizare şi platforme de incintă, 
împrejmuire şi acces"

Hotărârea nr.
109/28.05.2013

privind aprobarea dezmembrării imobilului 
înscris în C.F. nr. 300635-Curtici, aflat în 
Patrimoniul public al judeţului Arad şi 
administrarea R.A. „Administraţia Zonei Libere 
Curtici-Arad”

Hotărârea nr.
110/28.05.2013

privind avizarea tarifelor minime de pornire, a 
licitaţiei de închiriere depozit metalic şi 
platformă pavată proprietate a R.A. 
„Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad”

Hotărârea nr.
111/28.05.2013

privind avizarea tarifelor pentru permisele de 
acces auto în incinta Zonei Libere Curtici-Arad
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Hotărârea nr.
112/28.05.2013

privind aprobarea proiectului „Vindecare fără 
graniţe în regiunea Criş - Mureş, Stabilirea 
Fondului Comun de Vindecare Arad şi Bekes 
în domeniul sănătăţii” -derulat de către Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
113/28.05.2013

pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr. 241/26.10.2012, 
privind aprobarea garantării unei finanţări 
rambursabile în valoare de maxim 861.600 
euro sau echivalent lei -care va fi contractată 
de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
114/28.05.2013

privind aprobarea proiectului „Sistem 
informatic pentru gestionarea Registrului 
Agricol Electronic în judeţul Arad” şi a 
cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr.
115/28.05.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. 
Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
116/28.05.2013

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad

Hotărârea nr.
117/28.05.2013

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

Hotărârea nr.
118/28.05.2013

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

Hotărârea nr.
119/28.05.2013

privind actualizarea unor anexe la Monografia 
economico-militară a judeţului Arad, ediţia 
2012

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ119
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ118
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ117
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ116
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ115
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ114
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ113
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/05%20mai/MonitorText/mon%202013_04,%2005_text.pdf#HCJ112


Hotărârea nr.
120/28.05.2013

privind modificarea Regulamentului pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale, în judeţul Arad

Hotărârea nr.
121/28.05.2013

pentru modificarea Hotărârii 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.
122/28.05.2013

privind aprobarea Conturilor de Execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
judeţului Arad pe anul 2012

Hotărârea nr.
123/28.05.2013

privind aprobarea Conturilor de Execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
judeţului Arad pentru trimestrul I al anului 
2013

Hotărârea nr.
124/28.05.2013

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special, 
care solicită cheltuieli de deplasare pe luna 
aprilie 2013

Hotărârea nr.
125/28.05.2013

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

Hotărârea nr.
126/28.05.2013

privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean 
Arad pe anul 2012 pentru Asociaţia „Cluster 
Regional Tehnologia Informaţiei şi a 
Comunicaţiilor Regiunea Vest România”

Hotărârea nr.
127/28.05.2013

privind modificarea Calendarului 
evenimentelor culturale, artistice, educative, 
sportive, de sănătate, turism şi tineret pentru 
anul 2013
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Hotărârea nr.
128/28.05.2013

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

Hotărârea nr.
129/28.05.2013

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 41/27.03.2013, 
privind aprobarea utilizării Excedentului 
Bugetar al anului 2012 pentru finanţarea 
Cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare în anul 
2013

Hotărârea nr.
130/28.05.2013

privind aprobarea proiectului „Implementarea 
Registrului Agricol Electronic în unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Arad” şi a 
cheltuielilor legate de proiect

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Comunei Pecica

Hotărârea nr.
 36/08.04.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii -ale aparatului de specialitate al 
primarului şi serviciilor publice înfiinţate în 
subordinea Consiliului local al oraşului Pecica- 
pentru anul 2013

Hotărârea nr.
 37/08.04.2013

privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local, la 
nivelul oraşului Pecica, pentru persoanele 
aparţinând etniei rome

Hotărârea nr.
 39/08.04.2013

privind aprobarea Bugetului General 
Consolidat al Consiliului Local Pecica, pe anul 
2013

Hotărârea nr.
 40/08.04.2013

privind clasificarea -ca Drum Comunal 106/A- 
drumului de legătură dintre oraşul Pecica şi 
satul Turnu
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Consiliul Local al Comunei Peregu Mare

Hotărârea nr.
 24/25.04.2013

privind aprobarea Contului de Execuţie al 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei 
Peregu Mare, pe trimestrul I al anului 2013
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