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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
114/05.05.2014

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

Hotărârea nr.
115/05.05.2014

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

Hotărârea nr.
116/26.05.2014

privind  avizarea  Expertizei  tehnice  şi  a
Evaluării  tehnico-economice pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare drumuri de incintă ale
Regiei  Autonome  „Administraţia  Zonei  libere
Curtici -Arad””

Hotărârea nr.
117/26.05.2014

privind  aprobarea  majorării  Patrimoniului
public  al  Judeţului  Arad  -aferent  drumurilor
judeţene- ca urmare a unor investiţii  puse în
funcţiune în perioada 2013 - 2014

Hotărârea nr.
118/26.05.2014

privind modificarea valorilor de inventar a unor
bunuri din Patrimoniul public al Judeţului Arad
-aflate  în  administrare  directă  la  Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului  Arad-  ca  urmare  a  efectuării  unor
lucrări de investiţii/reparaţii capitale

Hotărârea nr.
119/26.05.2014

privind  prelungirea  duratei  Contractului  de
închiriere  nr.  5470/06.06.2008,  încheiat  între
Consiliului  Judeţean  Arad  şi  Biroul  Regional
pentru  Cooperare  Transfrontalieră  Oradea
pentru Graniţa România - Ungaria

Hotărârea nr.
120/26.05.2014

privind aprobarea Caietului de sarcini întocmit
pentru  vânzărea,  prin  licitaţie  publică,  a
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terenului situat în localitatea Mocrea, înscris în
C.F. nr. 302048 -Ineu, aflat în Domeniul privat
al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
121/26.05.2014

pentru abrogarea Hotărârii Consiliul Judeţean
Arad  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.
122/26.05.2014

privind  aprobarea  documentaţiilor  cadastrale
întocmite  în  vederea  reglementării  situaţiei
juridice a imobilului situat în Municipiul Arad,
Bulevardul  Revoluţiei  nr.  81,  aflat  în
Patrimoniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
123/26.05.2014

privind aprobarea cumpărării, de către Judeţul
Arad,  a  imobilului  situat  în  Municipiul  Arad,
Calea Aurel Vlaicu nr. 56 - 76

Hotărârea nr.
124/26.05.2014

privind aprobarea trecerii din Domeniul public
al  Judeţului  Arad  în  Domeniul  public  al
oraşului Pâncota a unui teren -în suprafaţă de
11.825 mp- aferent Uzinei de Apă din oraşul
Pâncota

Hotărârea nr.
125/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
126/26.05.2014

privind actualizarea unor anexe la Monografia
economico-militară a Judeţului Arad, ed. 2012

Hotărârea nr.
127/26.05.2014

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului
Judeţean  Arad  -pe  anul  2014-  la  Bugetul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
128/26.05.2014

privind aprobarea cofinanţării de către Judeţul
Arad  -prin  Consiliul  Judeţean  Arad-  a
Proiectului  „Asistenţă  Tehnică  pentru
pregătirea  Aplicaţiei  de  Finanţare  şi  a
Documentaţiilor  de  Atribuire  pentru  Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă
şi  Apă  Uzată  din  Judeţul  Arad,  în  perioada
2014 - 2020”

Hotărârea nr.
129/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
130/26.05.2014

privind modificarea Organigramei şi a Statului
de  funcţii  -începând  cu  01.06.2014-  pentru
Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
131/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
132/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
133/26.05.2014

privind aprobarea Conturilor  de  Execuţie  ale
Bugetului  General  de Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad pentru anul 2013

Hotărârea nr.
134/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
135/26.05.2014

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  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
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depozite neconforme în judeţul Arad, rest de
executat”  şi  „Construcţia  staţiilor  de transfer,
staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în
judeţul  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.
136/26.05.2014

privind asocierea Consiliului Judeţean Arad în
cadrul  proiectului  „Expert  in  Networking  and
Project  Making  for  Local  Development”
(Expert  în  Reţele  şi  Proiectarea  Dezvoltării
Locale)

Hotărârea nr.
137/26.05.2014

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.
138/26.05.2014

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

Hotărârea nr.
139/30.05.2014

privind  aprobarea  unor  măsuri  pentru
exercitarea atribuţiilor  de Director General  la
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
140/30.05.2014

privind  aprobarea  cofinanţării  de  către
Consiliul  Judeţean  Arad  a  proiectului
„Intervenţia  Comună  în  Zona  de  Graniţă  în
Cazul  unui  Accident  de  Avion  (Common
Intervention  the  Border  Area  in  Plane
Accident)” -CIBAPA 2016

Hotărârea nr.
141/30.05.2014

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 17 din
data de 30.01.2014, privind aprobarea utilizării
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Excedentului  Bugetar  al  anului  2013  pentru
finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare
în anul 2014

Hotărârea nr.
142/30.05.2014

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