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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
215/09.10.2014

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

Hotărârea nr.
216/09.10.2014

privind  modificarea  Actului  Constitutiv  şi  a
Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
217/09.10.2014

privind  aprobarea  încadrării  în  categoria
funcţională  a  Drumurilor  Judeţene  a  drumului
comunal DC 100A -limită judeţ Timiş - Sânpetru
German,  km  3+500  -  10+900-  şi  transferul
acestuia  fără  plată  din  Domeniul  public  al
Comunei  Secusigiu  în  Domeniul  public  al
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
218/09.10.2014

privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  6/30.01.2014,  pentru
repartizarea  sumelor  defalcate  din  Taxa  pe
Valoarea  Adăugată  destinate  finanţării
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi
comunale

Hotărârea nr.
219/09.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  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

Hotărârea nr.
220/09.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  8/30.01.2014,  privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru
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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.
221/14.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  6/30.01.2014,  privind
repartizarea  sumelor  defalcate  din  Taxa  pe
Valoarea  Adăugată  destinate  finanţării
cheltuielilor  pentru  drumurile  judeţene  şi
comunale

Hotărârea nr.
222/14.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  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

Hotărârea nr.
223/14.10.2014

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

Hotărârea nr.
224/31.10.2014

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentanţilor  Judeţului  Arad  în  Adunarea
Generală  a Acţionarilor  la  S.C.  „Compania de
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
225/31.10.2014

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  -faza  Studiu  de  Fezabilitate-  şi  a
principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
realizarea  investiţiei  „Construire  clădire
patologie infecţioasă în incinta Spitalului  Clinic
Judeţean de Urgenţă Arad”, str. Andreny Karoly
nr. 2 – 4

Hotărârea nr.
226/31.10.2014

privind  trecerea  din  Domeniul  public  în
Domeniul  privat  -al  Judeţului  Arad-  a  clădirii
„Cabana mare”,  din cadrul  Taberei de copii  şi
tineret  Căsoaia,  în vederea scoaterii  din uz şi
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casării acesteia

Hotărârea nr.
227/31.10.2014

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

Hotărârea nr.
228/31.10.2014

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
229/31.10.2014

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
230/31.10.2014

privind  modificarea  Organigramei  şi  a  Statului
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
231/31.10.2014

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

Hotărârea nr.
232/31.10.2014

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  163/23.07.2014,
privind  aprobarea  taxelor  pentru  serviciile
prestate  de Direcţia  Judeţeană de  Evidenţă a
Persoanelor Arad în anul 2015

Hotărârea nr.
233/31.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  14/30.01.2014,  privind
încredinţarea  prestării  unui  serviciu  de  interes
economic general către
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
234/31.10.2014

pentru  modificarea  Hotărârii  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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Hotărârea nr.
235/31.10.2014

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

Hotărârea nr.
236/31.10.2014

pentru  modificarea  Anexei  nr.  1  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  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.
237/31.10.2014

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

Hotărârea nr.
238/31.10.2014

privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad
-pe  anul  2014-  pentru  Asociaţia  „Cluster
Regional  Tehnologia  Informaţiei  şi  a
Comunicaţiilor -Regiunea Vest România”

Hotărârea nr.
239/31.10.2014

privind  aprobarea  promovării  proiectului
„Dezvoltarea  Serviciilor  Medicale  Oncologice
Transfrontaliere”,  în  cadrul  Programului  de
Cooperare România-Ungaria, 2014 – 2020

Hotărârea nr.
240/31.10.2014

privind aprobarea Studiului  de fezabilitate şi  a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu
DJ 708B şi semaforizare trecere de pietoni cu
buton pe DJ 709”

Hotărârea nr.
241/31.10.2014

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi
Cheltuieli multianual, pentru anii 2015 - 2018, al
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
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