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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
87/25.04.2014

privind aprobarea participării Judeţului Arad -în
calitate de membru fondator- la constituirea 
Asociaţiei
„Arad -capitală culturală europeană 2021”

Hotărârea nr.
88/25.04.2014

privind aprobarea arondării comunelor 
Gurahonţ, Brazii, Buteni şi Dieci la Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
al Comunei Gurahonţ

Hotărârea nr.
89/25.04.2014

privind aprobarea arondării comunelor Beliu, 
Archiş, Craiva şi Hăşmaş la Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
al Comunei Beliu

Hotărârea nr.
90/25.04.2014

privind trecerea din Domeniul public al 
Judeţului Arad -concesionat la S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A.- în Domeniul public al 
Municipiului Arad, a bunurilor aferente staţiilor 
de pompare ape pluviale SP 5 Micălaca şi SP 
Alfa-Faleză Sud, situate în Municipiul Arad

Hotărârea nr.
91/25.04.2014

privind modificarea Patrimoniului public al 
Judeţului Arad -concesionat la S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A.- cu bunurile achiziţionate 
prin fondul IID, respectiv alte bunuri 
donate/amortizate, recepţionate
şi puse în funcţiune în anul 2013
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Hotărârea nr.
92/25.04.2014

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.
93/25.04.2014

pentru modificarea Anexelor nr. 5 şi nr. 10 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Arad 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.
94/25.04.2014

privind declararea de interes public judeţean a 
imobilului situat în municipiul Arad, str. O. 
Goga nr. 17 şi transmiterea acestuia în 
administrarea directă a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
95/25.04.2014

privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în 
Domeniul privat al Judeţului Arad -situat în 
localitatea Curtici- înscris în
C.F. nr. 300897 -Curtici, nr. cad. 300897

Hotărârea nr.
96/25.04.2014

privind aprobarea costului mediu lunar pentru 
persoana adultă cu handicap instituţionalizată

Hotărârea nr.
97/25.04.2014

privind aprobarea contractării serviciilor sociale
rezidenţiale pentru 16 loturi a câte 11 copii/lot, 
în Case de Tip Familial
cu o capacitate de 11 locuri

Hotărârea nr.
98/25.04.2014

privind aprobarea contractării serviciilor sociale
într-un Centru de Îngrijire şi Asistenţă
cu o capacitate de 30 locuri

Hotărârea nr.
99/25.04.2014

privind aprobarea „Planului anual de acţiune 
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 
a serviciilor sociale a Judeţului Arad,
2014 - 2020” pentru anul 2014
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Hotărârea nr.
100/25.04.2014

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

Hotărârea nr.
101/25.04.2014

privind modificarea Statului de funcţii
pentru Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
102/25.04.2014

privind modificarea Statului de funcţii
pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
103/25.04.2014

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.
104/25.04.2014

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

Hotărârea nr.
105/25.04.2014

privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru 
desfăşurarea activităţii Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Arad, pe anul 2014

Hotărârea nr.
106/25.04.2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuielile de deplasare
pe luna martie 2014

Hotărârea nr.
107/25.04.2014

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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 pentru 
drumurile judeţene şi comunale
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Hotărârea nr.
108/25.04.2014

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

Hotărârea nr.
109/25.04.2014

privind modificarea Inventarului Patrimoniului 
public al Judeţului Arad -concesionat la S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.- ca urmare a 
inventarierii desfăşurate
pentru Exerciţiul Financiar 2013

Hotărârea nr.
110/25.04.2014

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010, 
privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul 
integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad -Reabilitare/Modernizare, 
dezvoltare şi echipare cu aparatură de 
specialitate”
şi a cheltuielilor aferente acestui proiect

Hotărârea nr.
111/25.04.2014

privind aprobarea cuantumului cheltuielilor 
aferente drepturilor de care beneficiază copiii 
şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 
protecţie specială, precum şi
mamele protejate în centre maternale

Hotărârea nr.
112/25.04.2014

privind aprobarea valorii estimate -de 
28.235.440,50 lei, TVA inclus- şi a 
documentaţiilor de atribuire aferente 
contractelor de lucrări „Închidere depozite 
neconforme în Judeţul Arad -rest de executat” 
şi „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de 
compostare şi a staţiei de sortare în Judetul 
Arad -rest de executat”, parte componentă a 
proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”
cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033

Hotărârea nr.
113/25.04.2014

pentru modificarea preţului mediu/tona de 
masă verde obţinută de pe pajişte în Judeţul 
Arad, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 2/30.01.2014
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