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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
131/21.06.2013

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

Hotărârea nr.
132/28.06.2013

privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Arad în Comitetul 
Judeţean de Iniţiativă pentru organizarea 
alegerilor pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
133/28.06.2013

privind aprobarea tarifelor care urmează a fi 
percepute de Biblioteca Judeţeană „A.D. 
XENOPOL” Arad în anul 2014

Hotărârea nr.
134/28.06.2013

privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul 
de învăţământ 2013 - 2014 şi a tarifelor pentru 
activitatea de tabere agrement şi recreere 
pentru anul 2014, care urmează a fi percepute 
de Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
135/28.06.2013

privind aprobarea taxelor speciale care 
urmează a fi percepute de Complexul Muzeal 
Arad în anul 2014

Hotărârea nr.
136/28.06.2013

privind aprobarea tarifelor suplimentare de 
utilizare a drumurilor judeţene -aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad- 
pentru transporturile efectuate cu vehicule cu 
tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe anul 2014

Hotărârea nr.
137/28.06.2013

privind aprobarea taxelor judeţene -pentru 
activitatea de Urbanism şi Autorizare- pe anul 
2014

Hotărârea nr.
138/28.06.2013

privind aprobarea taxelor speciale care 
urmează a fi percepute de Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Arad în anul 2014

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ138
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ137
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ136
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ135
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ134
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ133
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ132
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ131


Hotărârea nr.
139/28.06.2013

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale, unor operatori de transport

Hotărârea nr.
140/28.06.2013

privind aprobarea limitei valorice zilnice pentru 
produsele lactate şi de panificaţie, acordate 
pentru un elev în anul şcolar 2013 - 2014

Hotărârea nr.
141/28.06.2013

privind aprobarea contractării serviciilor 
sociale pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Handicap, din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
142/28.06.2013

privind aprobarea contractării serviciilor 
sociale pentru Centrul de tip rezidenţial-
Speranţa, din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
143/28.06.2013

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru 
închirierea -prin licitaţie publică- unui spaţiu 
situat în Arad, b-dul. Revoluţiei nr. 81, aflat în 
Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
144/28.06.2013

privind mutarea Secţiei TBC a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad în imobilul ocupat 
de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Persoane cu Handicap situat în localitatea 
Gurahonţ, str. Crişan nr. 2

Hotărârea nr.
145/28.06.2013

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

Hotărârea nr.
146/28.06.2013

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Arad
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Hotărârea nr.
147/28.06.2013

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

Hotărârea nr.
148/28.06.2013

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.
149/28.06.2013

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

Hotărârea nr.
150/28.06.2013

privind modificarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, 
la care judeţul Arad este membru asociat

Hotărârea nr.
151/28.06.2013

privind modificarea Devizului general al 
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Arad”, POS Mediu 
-etapa I, 2007 - 2013- şi a valorii cofinanţării 
judeţului Arad la acest proiect

Hotărârea nr.
152/28.06.2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru realizarea investiţiei 
„Canalizare menajeră incintă spital sediu, P-ţa 
Mihai Viteazu nr. 7-8 Arad, jud. Arad”

Hotărârea nr.
153/28.06.2013

privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, destinat investigaţiilor 
imagistice de tip RMN
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Hotărârea nr.
154/28.06.2013

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Arad în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. „C.T.P.” S.A. Arad

Hotărârea nr.
155/28.06.2013

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.
156/28.06.2013

privind aprobarea încadrării în categoria 
funcţională a drumurilor judeţene a drumului 
comunal DC 119 şi transferul acestuia -fără 
plată- din Domeniul public al comunelor Zerind 
şi Pilu, în Domeniul public al judeţului Arad

Hotărârea nr.
157/10.07.2013

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

Hotărârea nr.
158/10.07.2013

privind 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.
159/10.07.2013

privind aprobarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Arad

Hotărârea nr.
160/26.07.2013

privind aprobarea modificării indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţie „Extindere, reabilitare şi modernizare 
Unitate de Primire Urgenţe-SMURD” la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
-Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4
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Hotărârea nr.
161/26.07.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 
103/24.04.2008, privind constituirea Grupului 
de Monitorizare în vederea realizării 
Raportului Anual de Monitorizare a Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad

Hotărârea nr.
162/26.07.2013

privind majorarea tarifelor pentru Serviciul de 
Transport Public Judeţean de Persoane prin 
Curse Regulate, efectuat de S.C. „Compania 
de Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
163/26.07.2013

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

Hotărârea nr.
164/26.07.2013

privind aprobarea contractării prestării 
serviciilor sociale -pentru perioada 2014 - 
2016- la „Centrul de Plasament pentru Copii 
cu dizabilităţi Orhideea”, din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad

Hotărârea nr.
165/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean 
Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013

Hotărârea nr.
166/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Complexul Muzeal Arad, 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013

Hotărârea nr.
167/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. 
Xenopol” Arad, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 77/2013

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ167
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ166
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ165
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ164
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ163
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ162
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202013/07%20iulie/MonitorText/monitor%202013_06%2007_text.pdf#HCJ161


Hotărârea nr.
168/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Arad, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
169/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013

Hotărârea nr.
170/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad, în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
171/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Publică de Pază 
Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013

Hotărârea nr.
172/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săvârşin, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
173/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
174/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
175/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea, 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013
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Hotărârea nr.
176/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
77/2013

Hotărârea nr.
177/26.07.2013

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad, în 
conformitate cu O.U.G. nr. 77/2013

Hotărârea nr.
178/26.07.2013

privind aprobarea majorării Cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană -pentru consumurile 
colective ale elevilor beneficiari, de la Liceul 
Special „Sfânta Maria” Arad

Hotărârea nr.
179/26.07.2013

pentru modificarea Anexei nr. 2 la 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.
180/26.07.2013

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

Hotărârea nr.
181/26.07.2013

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.
182/26.07.2013

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad pe anul 
2013
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Hotărârea nr.
183/26.07.2013

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 
unui spaţiu -din cadrul imobilului situat în 
Arad, str. I. Marşieu, nr. 22 A- aflat în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu 
destinaţia de atelier de croitorie pentru 
persoane vulnerabile social

Hotărârea nr.
184/26.07.2013

privind participarea consilierilor judeţeni la 
cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională

Hotărârea nr.
185/26.07.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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.
186/26.07.2013

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi 
întocmirea unui Studiu de Oportunitate -în 
vederea concesionării unui teren prin licitaţie 
publică, pentru realizarea unui Centru de 
Radioterapie

Hotărârea nr.
187/26.07.2013

privind retragerea Dreptului de administrare 
-al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Arad- asupra imobilului 
situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2 
şi darea acestuia în administrarea Spitalulului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
188/26.07.2013

privind aprobarea Devizului General şi a 
Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, 
pentru Proiectul „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”
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