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                                  I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
   1/15.01.2014

privind aprobarea acoperirii definitive -din 
Excedentul Bugetului Local al Judeţului 
Arad pe anul 2013- a Deficitului Secţiunii 
de Dezvoltare

Hotărârea nr.
   2/30.01.2014

privind stabilirea preţului mediu/tonă, la 
masa verde obţinută de pe pajişte în 
judeţul Arad

Hotărârea nr.
   3/30.01.2014

privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe
anul 2014

Hotărârea nr.
   4/30.01.2014

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

Hotărârea nr.
   5/30.01.2014

privind nivelul Redevenţei pe anul 2014
pentru bunurile care aparţin Domeniului
public al Judeţului Arad, concesionate 
către S.C. „Compania de Transport 
Public” S.A. Arad, S.C. „Aeroportul 
Arad” S.A. şi S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
   6/30.01.2014

privind repartizarea sumelor defalcate din 
Taxa pe Valoarea Adăugată, destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale
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Hotărârea nr.
   7/30.01.2014

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale -din judeţul Arad- a sumelor 
defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată, 
destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
   8/30.01.2014

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 2014, precum şi a sumelor estimate 
pentru anii 2015 - 2017

Hotărârea nr.
   9/30.01.2014

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

Hotărârea nr.
 10/30.01.2014

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad” 
S.A. pe anul 2014

Hotărârea nr.
 11/30.01.2014

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Regiei Autonome 
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad” 
pe anul 2014

Hotărârea nr.
 12/30.01.2014

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad” S.A. pe 
anul 2014

Hotărârea nr.
 13/30.01.2014

pentru modificarea punctului I.5 din Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 
66/08.04.2013, privind aprobarea tarifelor 
aeroportuare la S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 14/30.01.2014

privind încredinţarea prestării unui serviciu 
de interes economic general către S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A.
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Hotărârea nr.
 15/30.01.2014

privind aprobarea modificării valorilor de 
inventar ale bunurilor din Domeniul public 
al Judeţului Arad concesionate la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. şi a Anexei la 
Contractul de concesiune nr. 7400/1998, 
încheiat cu S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 16/30.01.2014

privind transmiterea în folosinţă gratuită 
-Fundaţiei Creştine R.C.E. Speranţa 
Copiilor Arad- a unui imobil, aflat în 
Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
 17/30.01.2014

privind aprobarea utilizării Excedentului 
Bugetar al anului 2013, pentru finanţarea 
Cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare în anul
2014

Hotărârea nr.
 18/30.01.2014

privind adoptarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad pe 
anul 2014

Hotărârea nr.
 19/30.01.2014

privind aprobarea documentaţiei de 
execuţie „Lucrări privind eliminarea 
efectelor de înzăpezire prin amenajarea 
perdelelor de protecţie pe căile de 
comunicaţii rutiere”

Hotărârea nr.
 20/30.01.2014

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 21/30.01.2014

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

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ21
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ20
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ19
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ18
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ17
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ16
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/01%20ianuarie/MonitorText/mon%20ian%202014_text.pdf#HCJ15


Hotărârea nr.
 22/30.01.2014

privind aprobarea modificării prin Act 
adiţional a art. 7 pct. 1 lit. „b” din 
contractele de mandat încheiate cu membri
Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome „Administraţia Zonei Libere 
Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
 23/30.01.2014

privind aprobarea Documentaţiei 
PT+DDE+CS „Reabilitare DJ 682, Zăbrani 
- Fântânele, km 75+100 - 86+900”

Hotărârea nr.
 24/30.01.2014

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 
privind concesionarea lucrărilor de 
eficientizare energetică a Consiliului 
Judeţean Arad şi a demarării procedurii de 
concesionare a lucrărilor

Hotărârea nr.
 25/30.01.2014

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

Hotărârea nr.
 26/30.01.2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia „Green 
House -Înfiinţarea unui Centru de 
Informare şi Educare în Protecţia 
Mediului” în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră România-
Ungaria, 2007 - 2013
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