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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
54/26.03.2014

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar special -de nivel 
liceal şi postliceal- din judeţul Arad, pentru anul
şcolar 2014 - 2015

Hotărârea nr.
55/26.03.2014

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 
prestate de Camera Agricolă a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
56/26.03.2014

privind aprobarea contractării de servicii 
sociale într-un Centru de Tip Rezidenţial cu o 
capacitate de 17 locuri

Hotărârea nr.
57/26.03.2014

privind aprobarea contractării de servicii 
sociale în Centre de Îngrijire şi Asistenţă 
Persoane Adulte cu Handicap (CIA) pe două 
loturi a câte 20 beneficiari/lot

Hotărârea nr.
58/26.03.2014

privind corectarea suprafeţelor unor parcele de
teren şi completarea Inventarului Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
59/26.03.2014

privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Judeţean Arad a obiectivului de investiţii 
„Reabilitare DJ 682, km 100+080 - 117+080, 
Arad - Felnac - Limită Judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
60/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului 
Arad, pe anul 2014

Hotărârea nr.
61/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Direcţia Publică de Pază 
Arad, pe anul 2014
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Hotărârea nr.
62/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad, pe anul 2014

Hotărârea nr.
63/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
-începând cu data de 01.04.2014

Hotărârea nr.
64/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Arad, pe anul 2014

Hotărârea nr.
65/26.03.2014

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
66/26.03.2014

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

Hotărârea nr.
67/26.03.2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „A.D. 
Xenopol” Arad, pe anul 2014

Hotărârea nr.
68/26.03.2014

privind încetarea de drept a Raportului de 
serviciu al doamnei Edita IUHASZ -Director 
General la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad- prin 
pensionare pentru limită de vârstă, începând 
cu data de 01.04.2014

Hotărârea nr.
69/26.03.2014

privind delegarea atribuţiilor de Director 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad domnului 
Viorel ENACHE-începând cu data de 
01.04.2014- până la ocuparea prin concurs a 
acestui post
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Hotărârea nr.
70/26.03.2014

privind aprobarea delegării de către Consiliul 
de Administraţie al Regiei Autonome 
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad” a 
atribuţiilor de conducere executivă ale Regiei 
şi modificarea prin Act Adiţional a Anexei nr. 2 
la contractele de mandat încheiate cu membri 
Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr.
71/26.03.2014

privind avizarea Regulamentului de Acordare a
Licenţelor de Lucru, al Regiei Autonome 
„Administraţia Zonei libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
72/26.03.2014

privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale 
-bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, 
datele informative şi situaţia activelor 
imobilizate pe anul fiscal 2013- ale Regiei 
Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici 
-Arad”

Hotărârea nr.
73/26.03.2014

pentru aprobrea Studiului de Eficientizare a 
Consumului Energetic al Consiliului Judeţean 
Arad şi a alocării sumelor necesare înlocuirii 
lămpilor de iluminat din sediului administrativ

Hotărârea nr.
74/26.03.2014

privind aprobarea prelungirii, de către Spitalul 
de Psihiatrie Căpâlnaş, a duratei Contractului 
de închiriere nr. 438/26.11.2010

Hotărârea nr.
75/26.03.2014

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

Hotărârea nr.
76/26.03.2014

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice, faza Proiect tehnic şi detalii de 
execuţie (PT+DE), pentru realizarea investiţiei 
„Monitorizare acces în spital, bariere şi aparate
parcare” la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Arad
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Hotărârea nr.
77/26.03.2014

privind aprobarea reactualizării principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţie „Amenajare farmacie” 
în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad

Hotărârea nr.
78/26.03.2014

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, la 
Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
79/26.03.2014

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.
80/26.03.2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuielile de deplasare pe lunile 
ianuarie şi februarie 2014

Hotărârea nr.
81/26.03.2014

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.
82/26.03.2014

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

Hotărârea nr.
83/26.03.2014

privind aprobarea plăţii din Bugetul Judeţului 
Arad, a unor sume reprezentând cheltuieli 
neeligibile aferente implementării proiectului 
„Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru 
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acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat în Regiunea Vest”

Hotărârea nr.
84/31.03.2014

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.
85/31.03.2014

cu referire la 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.
86/31.03.2014

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