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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
242/14.11.2014

privind acordarea „DISTINCŢIEI DE ONOARE
A JUDEŢULUI ARAD”
domnului Stefan Walter Hell

Hotărârea nr.
243/14.11.2014

privind acordarea „DISTINCŢIEI DE ONOARE
A JUDEŢULUI ARAD”
domnului Edward Nicolae Luttwak

Hotărârea nr.
244/14.11.2014

privind  aprobarea  -în  principiu-  a  transferului
Contractului  de  închiriere  nr.  11970/2013,
încheiat între
Judeţul Arad şi S.C. „Tobirom” S.R.L.

Hotărârea nr.
245/14.11.2014

privind  aprobarea  valorii  estimate  ofertate  a
investiţiei  „Construcţia  staţiilor  de  transfer,
staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în
Judeţul  Arad”,  rest  de  executat,  aferente
Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
246/28.11.2014

privind  modificarea  componenţei  Comisiei
pentru Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
247/28.11.2014

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean Arad nr. 122 din 26.05.2014, privind
aprobarea documentaţiilor cadastrale întocmite
în  vederea  reglementării  situaţiei  juridice  a
imobilului  situat  în  Municipiul  Arad,  B-dul
Revoluţiei nr. 81, aflat în
Patrimoniul public al Judeţului Arad
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Hotărârea nr.
248/28.11.2014

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.
249/28.11.2014

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  301  din
20.12.2013,  privind  modificarea  Hotărârii
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  257  din
31.10.2013 referitoare la modificarea valorilor
de  inventar  ale  unor  bunuri  din  Patrimoniul
public al Judeţului Arad, aflate în administrarea
Liceului Special „Sfânta Maria” Arad

Hotărârea nr.
250/28.11.2014

privind  trecerea  din  Domeniul  public  în
Domeniul  privat  al  Judeţului  Arad  a  clădirii
„Clădire  nr.  2”  din  cadrul  Taberei  de copii  şi
tineret Căsoaia, în vederea scoaterii din uz şi
casării acesteia

Hotărârea nr.
251/28.11.2014

privind  aprobarea  reevaluării  bunurilor  din
Patrimoniul  public  şi  privat  al  Judeţului  Arad,
aferente  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi
canalizare, concesionate la
S.C „Compania de Apă Arad” S.A. şi
S.C. „Aqua Trans Mureş” S.A.

Hotărârea nr.
252/28.11.2014

privind transmiterea în administrare directă
-Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia  Copilului  Arad-  a  spaţiului  situat  la
etajul 1 al imobilului din Municipiul Arad,
str. Oituz nr. 131

Hotărârea nr.
253/28.11.2014

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
254/28.11.2014

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Complexul Muzeal Arad
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Hotărârea nr.
255/28.11.2014

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

Hotărârea nr.
256/28.11.2014

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

Hotărârea nr.
257/28.11.2014

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

Hotărârea nr.
258/28.11.2014

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

Hotărârea nr.
259/28.11.2014

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.
260/28.11.2014

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.
261/28.11.2014

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.
262/28.11.2014

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

Hotărârea nr.
263/28.11.2014

privind  stabilirea  consumului  de  combustibil
pentru autovehiculele aflate în parcul  auto  al
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
264/28.11.2014

privind  aprobarea  Conturilor  de  Execuţie  ale
Bugetului  General  de Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad,
pentru trimestrul III al anului 2014

Hotărârea nr.
265/28.11.2014

privind  aprobarea corectării  suprafeţelor  unor
parcele de teren -ocupate de drumuri judeţene-
aflate în Proprietatea publică a Judeţului Arad
şi diminuarea Patrimoniului public judeţean cu
suprafaţa aferentă
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