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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
27/18.02.2014

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

Hotărârea nr.
28/28.02.2014

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la 
Contractul de Asistenţă pentru Proiectul 
„Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a 
lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, 
reabilitarea staţiilor de pe acelaşi tronson, 
eficientizarea şi eventuala privatizare a 
Companiei de Transport Public Arad” din data 
de 21 iunie 2007, astfel cum a fost modificat 
prin Actul Adiţional nr. 1 din data de 12 
februarie 2010

Hotărârea nr.
29/28.02.2014

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 unei parcele de teren

Hotărârea nr.
30/28.02.2014

pentru aprobarea modificării 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.
31/28.02.2014

privind aprobarea cumpărării de către Judeţul 
Arad a imobilelor situate în municipiul Arad, str.
Octavian Goga nr. 15 şi 17

Hotărârea nr.
32/28.02.2014

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
„Extinderea conductei de distribuţie a gazelor 
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naturale de presiune redusă, existentă în 
oraşul Ineu, pentru alimentarea cu gaze 
naturale a Spitalului de Psihiatrie Mocrea 
-localitatea Mocrea, jud. Arad”

Hotărârea nr.
33/28.02.2014

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

Hotărârea nr.
34/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Complexul Muzeal Arad, pe 
anul 2014

Hotărârea nr.
35/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean 
Arad pe anul 2014

Hotărârea nr.
36/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Săvârşin, pe anul 2014

Hotărârea nr.
37/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş, pe anul 2014

Hotărârea nr.
38/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
pe anul 2014

Hotărârea nr.
39/28.02.2014

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

Hotărârea nr.
40/28.02.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad pe anul 2014
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Hotărârea nr.
41/28.02.2014

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 17 din 
data de 30.01.2014, privind aprobarea utilizării 
Excedentului Bugetar al anului 2013 pentru 
finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare 
în anul 2014

Hotărârea nr.
42/28.02.2014

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

Hotărârea nr.
43/28.02.2014

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 9 din 30.01.2014,
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuieli de deplasare pe luna 
decembrie 2013

Hotărârea nr.
44/28.02.2014

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice -faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, D.A.L.I.- pentru 
realizarea investiţiei „,Reamenajare 
împrejmuire incintă şi cabine poartă la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad” -Arad, str. 
Andrenyi Karoly nr. 2-4

Hotărârea nr.
45/28.02.2014

privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnico-
Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
46/28.02.2014

privind transmiterea în administrarea directă a 
Centrului Cultural Judeţean Arad a unui spaţiu 
din imobilul situat în municipiul Arad, b-dul 
Revoluţiei nr. 81

Hotărârea nr.
47/28.02.2014

privind modificarea componenţei Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
48/28.02.2014

privind aprobarea participării Centrului Cultural
Judeţean Arad la Proiectul CreArt-Network of 
Cities for Artistic Creation (CreArt-Reţeaua 
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Oraşelor pentru Creaţie Artistică) şi a 
cofinanţării acestuia

Hotărârea nr.
49/28.02.2014

privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean
Arad -pe anul 2014- pentru Grupul de 
Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos, 
Grupul de Acţiune Locală Microregiunea 
Văii Crişurilor Alb şi Negru şi Grupul de 
Acţiune Locală Valea Superioară a 
Crişului Alb

Hotărârea nr.
50/28.02.2014

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

Hotărârea nr.
51/28.02.2014

privind aprobarea fondului total necesar pentru
finanţările nerambursabile destinate activităţilor
nonprofit de interes general, în cursul anului 
2014

Hotărârea nr.
52/28.02.2014

privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean
Arad pe anul 2014 la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
(ADIVEST)

Hotărârea nr.
53/28.02.2014

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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
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