
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

MONITORUL OFICIAL
AL

JUDEŢULUI ARAD

Anul XXII ― nr. 8 ― august ― 2013



 

SUMAR
I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
189/12.08.2013

privind stabilirea consumului de combustibil 
pentru autovehiculele aflate în parcul auto al 
instituţiei

Hotărârea nr.
190/12.08.2013

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

Hotărârea nr.
191/12.08.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 257/04.12.2012, 
privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea 
arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul 
Arad

Hotărârea nr.
192/12.08.2013

privind aprobarea stabilirii sediului social al 
Camerei Agricole a Judeţului Arad -în imobilul 
situat în municipiul Arad, str. Gh. Popa de 
Teiuş nr. 1 bis

Hotărârea nr.
193/12.08.2013

privind aprobarea închirierii unui imobil din 
Patrimoniul privat al judeţului Arad, situat în 
localitatea Curtici

Hotărârea nr.
194/12.08.2013

privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în 
C.F. nr. 300712 -Arad, cu nr. cadastral 300712

Hotărârea nr.
195/12.08.2013

pentru modificarea Anexei la H.C.J. 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
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Hotărârea nr.
196/12.08.2013

privind revocarea Consiliului de Administraţie 
al Regiei Autonome „Administraţia Zonei 
Libere Curtici -Arad”, numirea noilor membri ai 
Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici 
-Arad” şi aprobarea contractelor de mandat 
care urmează a se încheia cu aceştia

Hotărârea nr.
197/29.08.2013

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.
198/29.08.2013

privind desemnarea Comisiei de negociere a 
condiţiilor de cumpărare a imobilelor 
-construcţii şi teren aferent- situate în 
municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 15-17

Hotărârea nr.
199/29.08.2013

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

Hotărârea nr.
200/29.08.2013

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

Hotărârea nr.
201/29.08.2013

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii -ca urmare a reorganizării- ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
202/29.08.2013

privind închirierea prin licitaţie publică a unui 
spaţiu situat în Arad, b-dul. Revoluţiei nr. 81, 
cu destinaţia de Birou de presă şi publicitate
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Hotărârea nr.
203/29.08.2013

privind aprobarea retragerii Dreptului de 
administrare directă al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 
asupra spaţiului deţinut la etajul 1 al imobilului 
situat în Arad, str. Oituz nr. 131

Hotărârea nr.
204/29.08.2013

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al Judeţului Arad a unor 
bunuri, concesionate la S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad, scoaterea din 
funcţiune şi casarea acestora

Hotărârea nr.
205/29.08.2013

privind aprobarea Raportului de evaluare 
întocmit pentru terenul situat în municipiul 
Arad, str. Trestiei nr. 31 şi încheierea unei 
tranzacţii

Hotărârea nr.
206/29.08.2013

pentru aprobarea Documentaţiei privind 
Procedura de achiziţie a unui imobil din 
municipiul Arad prin licitaţie publică, de către 
Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
207/29.08.2013

privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă 
suplimentare -în specialitatea Chirurgie 
Generală- la nivelul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
208/29.08.2013

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.
209/29.08.2013

privind aprobarea majorării cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective ale elevilor beneficiari de la „Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă” Arad şi 
Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu
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Hotărârea nr.
210/29.08.2013

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

Hotărârea nr.
211/29.08.2013

privind aprobarea Conturilor de Execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
Judeţului Arad, pentru trimestrul II al anului 
2013

Hotărârea nr.
212/29.08.2013

privind aprobarea modificărilor înregistrărilor 
contabile ale Regiei Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici -Arad”, a terenurilor 
aparţinând Domeniului public al Judeţului Arad 
aflate în administrarea regiei

Hotărârea nr.
213/29.08.2013

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

Hotărârea nr.
214/29.08.2013

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
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