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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
215/13.09.2013

privind aprobarea investiţiei 
„Transformarea Terminalului Cargo în 
Terminal de Pasageri”, faza Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii

Hotărârea nr.
216/13.09.2013

privind mandatarea reprezentanţilor 
Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. să aprobe 
contractarea unui credit furnizor pentru 
realizarea investiţiei „Transformarea 
Terminalului Cargo în Terminal de 
Pasageri”

Hotărârea nr.
217/13.09.2013

privind aprobarea garantării a maximum 99,9% 
din finanţarea rambursabilă internă în valoare 
de 2.480.000 EURO, care va fi contractată prin 
credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad” 
S.A. pentru realizarea investiţiei 
„Transformarea Terminalului Cargo în Terminal 
de Pasageri”

Hotărârea nr.
218/13.09.2013

privind aprobarea cuantumului Comisionului la 
Fondul de risc ce va fi perceput de Consiliul 
Judeţean Arad S.C. „Aeroportul Arad” S.A. 
-pentru acoperirea riscurilor financiare care 
decurg din garantarea cotei de 99,9% din 
creditul furnizor pe care societatea urmează să 
îl contracteze pentru finanţarea investiţiei 
„Transformarea Terminalului Cargo în Terminal 
de Pasageri”
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Hotărârea nr.
219/13.09.2013

privind aprobarea Studiului de 
Oportunitate şi concesionarea unui teren, 
pentru realizarea unui Centru de 
Radioterapie în incinta Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
220/13.09.2013

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.
221/13.09.2013

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

Hotărârea nr.
222/13.09.2013

privind aprobarea Documentaţiei 
PT+DDE+CS aferentă obiectivului de 
investiţie „Lucrări suplimentare privind 
amenajarea albiei, protecţie dig şi rampe, 
în zona Podului peste râul Mureş pe DJ 
709E, km 3+160, Pecica - Sânpetru 
German”

Hotărârea nr.
223/13.09.2013

privind aprobarea Documentaţiei tehnice 
DALI+PT+DDE+CS, aferentă obiectivului 
de investiţie „Modernizare DJ 709E, km 
0+000 - 2+640, DN7 (Pecica) - Rampă 
pod râul Mureş”

Hotărârea nr.
224/30.09.2013

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanţilor Judeţului Arad în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
„Compania de Transport Public” S.A. Arad
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Hotărârea nr.
225/30.09.2013

privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea 
acordurilor prealabile/autorizaţiilor de 
amplasare şi acces la drum a unor 
obiective şi a tarifului de concesionare/ 
închiriere a suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene şi pentru amplasarea 
de utilităţi în zona drumurilor publice aflate 
în Patrimoniul public al Judeţului Arad, 
pentru anul 2014

Hotărârea nr.
226/30.09.2013

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

Hotărârea nr.
227/30.09.2013

privind retragerea dreptului de 
administrare prin delegare -al Centrului 
pentru Educaţie Incluzivă Arad- asupra 
imobilului situat în localitatea Şiria, str. 
Regimentul 85 Infanterie, nr. 185 - 186 şi 
transmiterea acestuia în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Şiria

Hotărârea nr.
228/30.09.2013

privind trecerea terenului situat în 
municipiul Arad, str. Trestiei nr. 31, din 
Domeniul public al Judeţului Arad în 
Domeniul privat al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
229/30.09.2013

privind aprobarea Studiului de oportunitate 
şi a Documentaţiei întocmite în vederea 
concesionării, prin licitaţie publică -a unui 
teren în suprafaţă de 6102 mp, situat în 
municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31

Hotărârea nr.
230/30.09.2013

privind aprobarea trecerii, din Domeniul public 
al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Pecica, în Domeniul public al 
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Judeţului Arad şi administrarea Consiliului 
Judeţean Arad, a unor parcele de teren

Hotărârea nr.
231/30.09.2013

privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere a unor spaţii aflate în Domeniul 
public al Judeţului Arad şi administrarea 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
232/30.09.2013

privind aprobarea promovării proiectului 
„Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat în Regiunea Vest, etapa a III -a”

Hotărârea nr.
233/30.09.2013

privind modificarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii pentru Direcţia Publică 
de Pază Arad

Hotărârea nr.
234/30.09.2013

privind modificarea Statului de funcţii 
pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
235/30.09.2013

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

Hotărârea nr.
236/30.09.2013

privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2014, pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Arad şi instituţiile publice 
subordonate

Hotărârea nr.
237/30.09.2013

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

Hotărârea nr.
238/30.09.2013

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

Hotărârea nr.
239/30.09.2013

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.
240/30.09.2013

privind aprobarea cheltuielilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
241/30.09.2013

pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 216 din 13.09.2013, 
privind mandatarea reprezentanţilor 
Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. pentru aprobarea 
contractării unui credit furnizor cu referire 
la realizarea investiţiei „Transformarea 
Terminalului Cargo în Terminal de 
Pasageri"

Hotărârea nr.
242/30.09.2013

pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii nr. 217 din 13.09.2013, privind 
aprobarea garantării a maximum 99,9% 
din finanţarea rambursabilă internă -în 
valoare de 2.480.000 EURO- care va fi 
contractată prin Credit Furnizor de către 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A. pentru 
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realizarea investiţiei „Transformarea 
Terminalului Cargo în Terminal de 
Pasageri”

Hotărârea nr.
243/30.09.2013

privind majorarea Inventarului bunurilor din 
Patrimoniul public al Judeţului Arad dat în 
administrare directă către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad

Hotărârea nr.
244/30.09.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad 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.
245/30.09.2013

privind aprobarea trecerii unor tronsoane 
de drumuri judeţene din administrarea 
Consiliului Judeţean Arad în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Curtici

Hotărârea nr.
246/30.09.2013

privind aprobarea trecerii unor tronsoane 
de drumuri judeţene din administrarea 
Consiliului Judeţean Arad în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Arad
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