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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
266/12.12.2014

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

Hotărârea nr.
267/12.12.2014

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

Hotărârea nr.
268/12.12.2014

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

Hotărârea nr.
269/12.12.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii, ca urmare a reorganizării aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
270/12.12.2014

privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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.
271/22.12.2014

privind stabilirea Preţului mediu/tonă la masa 
verde obţinută de pe pajişte în Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
272/22.12.2014

privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole -care vor fi luate în calcul la stabilirea 
arendei în natură pentru anul 2015-
în Judeţul Arad

Hotărârea nr.
273/22.12.2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru realizarea investiţiei „Reparaţii capitale 
rezervor apă” la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad,
din Arad, str. Andreny Karoly nr. 2 - 4

Hotărârea nr.
274/22.12.2014

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

Hotărârea nr.
275/22.12.2014

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pe anul 2015, ca urmare a 
reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
276/22.12.2014

pentru aprobarea modificării şi completării 
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad
nr. 203/26.09.2014, privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
277/22.12.2014

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 87/25.04.2014, 
privind aprobarea participării Judeţului Arad 
-în calitate de membru fondator- la 
constituirea Asociaţiei „Arad -Capitală 
Culturală Europeană 2021” şi aprobarea plăţii 
cotizaţiei Judeţului Arad -pe trimestrul IV al 
anului 2014- la bugetul Asociaţiei
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Hotărârea nr.
278/22.12.2014

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
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.
279/22.12.2014

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

Hotărârea nr.
280/22.12.2014

privind aprobarea participării Complexului 
Muzeal Arad şi a Bibliotecii Judeţene „A.D. 
Xenopol” Arad ca membri ai Asociaţiei „Arad 
-Capitală Europeană a Culturii 2021” şi a plăţii 
de către aceştia a cotizaţiei -pe trimestrul IV al 
anului 2014- la Bugetul Asociaţiei
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