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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
295/18.12.2013

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

Hotărârea nr.
296/18.12.2013

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

Hotărârea nr.
297/18.12.2013

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 ani 2014 - 2016

Hotărârea nr.
298/18.12.2013

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.
299/20.12.2013

privind aprobarea majorării valorii de inventar a
imobilului situat în Arad,
b-dul. Revoluţiei nr. 81

Hotărârea nr.
300/20.12.2013

privind aprobarea documentaţiilor cadastrale 
de primă înscriere în Cartea Funciară a unor 
tronsoane din DJ 682, DJ 682A şi DJ 682G, 
întocmite în vederea întabulării în Cartea 
Funciară a Dreptului de Proprietate publică,
al Judeţului Arad
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Hotărârea nr.
301/20.12.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 257 din 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.
302/20.12.2013

privind actualizarea situaţiei suprafeţelor 
de teren din Domeniul public şi privat al 
Judeţului Arad, aferente Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă şi Canalizare şi 
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Arad nr. 44/25.02.2005

Hotărârea nr.
303/20.12.2013

privind aprobarea prelungirii duratei de 
realizare a investiţiilor din cadrul Contractului 
de Concesiune nr. 18842/21.12.2011, încheiat 
între Judeţul Arad şi S.C. „Aqua Trans Mureş” 
S.A.

Hotărârea nr.
304/20.12.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 43/2013, 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „Compania 
de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
305/20.12.2013

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

Hotărârea nr.
306/20.12.2013

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
307/20.12.2013

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

Hotărârea nr.
308/20.12.2013

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru 
efectuarea Transportului Public Judeţean de 
Persoane prin Curse Regulate, începând cu 
data de 01.01.2014
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Hotărârea nr.
309/20.12.2013

privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale, a Judeţului Arad, pentru 
intervalul 2014 - 2020”

Hotărârea nr.
310/20.12.2013

privind aprobarea trecerii -din Domeniul public 
al Judeţului Arad în Domeniul public al 
Comunei Şeitin şi administrarea Consiliului 
Local Şeitin- unor bunuri aferente Sistemului 
de Alimentare cu Apă, concesionate la S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.
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