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SUMAR
I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
247/04.10.2013

privind aprobarea Caietului de sarcini şi a 
Documentaţiei de atribuire, întocmite pentru 
concesionarea unui teren în vederea realizării 
Centrului de Radioterapie

Hotărârea nr.
248/04.10.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 87 din 
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.
249/04.10.2013

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
250/04.10.2013

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie 
Căpâlnaş

Hotărârea nr.
251/04.10.2013

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
252/09.10.2013

privind modificarea componenţei Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
253/09.10.2013

pentru  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
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Hotărârea nr.
254/09.10.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 247/04.10.2013, 
privind aprobarea Caietului de sarcini şi a 
Documentaţiei de atribuire întocmite pentru 
concesionarea unui teren, în vederea realizării 
Centrului de Radioterapie

Hotărârea nr.
255/31.10.2013

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 
specifice prestate de Camera Agricolă a 
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
256/31.10.2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 230 din 
30.09.2013, privind aprobarea trecerii din 
Domeniul public al Oraşului Pecica şi 
administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Pecica în Domeniul public al Judeţului Arad şi 
administrarea Consiliului Judeţean Arad a 
unor parcele de teren

Hotărârea nr.
257/31.10.2013

privind modificarea valorilor de inventar la 
unele bunuri din Patrimoniul public al Judeţului 
Arad, aflate în administrarea Liceului Special 
„Sfânta Maria” Arad

Hotărârea nr.
258/31.10.2013

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al Judeţului Arad a unor reţele 
de apă, canalizare şi branşamente, în vederea 
scoaterii din funcţiune şi casării

Hotărârea nr.
259/31.10.2013

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

Hotărârea nr.
260/31.10.2013

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Arad
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Hotărârea nr.
261/31.10.2013

privind numirea doamnei Vlad Viorica Cristina 
în funcţia publică de conducere de Director 
Executiv, la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
262/31.10.2013

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

Hotărârea nr.
263/31.10.2013

pentru aprobarea Planului de administrare al 
R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
264/31.10.2013

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

Hotărârea nr.
265/31.10.2013

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.
266/31.10.2013

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.
267/31.10.2013

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 
2013
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Hotărârea nr.
268/31.10.2013

privind aprobarea documentaţiei L. 5515/2013, 
Reglementare reţele electrice cu „DTAC - 
Modernizare DJ 709E, km 3+886 - 9+200, 
Rampă pod râul Mureş - Sânpetru German”, 
judeţul Arad

Hotărârea nr.
269/31.10.2013

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