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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
153/03.07.2014

privind acceptarea transferului din Domeniul 
Public al Statului Român -reprezentat prin 
Ministerul Transporturilor- şi din administrarea 
Spitalului Universitar C.F. Timişoara, în 
Domeniul Public al Judeţului Arad şi în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad, a unui imobil situat în Municipiul
Arad, b-dul Vasile Milea nr. 47

Hotărârea nr.
154/03.07.2014

privind 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.
155/03.07.2014

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.
156/03.07.2014

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.
157/03.07.2014

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

Hotărârea nr.
158/23.07.2014

privind aprobarea Strategiei Judeţene 
Antidrog Arad -2014 - 2020- şi a Planului de 
Acţiune pentru Implementarea
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Strategiei Judeţene Antidrog Arad în perioada 
2014 - 2016

Hotărârea nr.
159/23.07.2014

pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Comisiei Tehnico-Economice din cadrul 
Consiliului Judeţean Arad, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 
45/28.02.2014

Hotărârea nr.
160/23.07.2014

privind aprobarea taxelor şcolare în anul 
şcolar 2014 - 2015 şi a tarifelor pentru 
activitatea de tabere de agrement şi recreere 
pentru anul 2015, care urmează a fi percepute
de Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
161/23.07.2014

privind aprobarea taxelor judeţene pentru 
Activitatea de Amenajare a Teritoriului, 
Urbanism şi Autorizarea Lucrărilor de 
Construcţii în anul 2015

Hotărârea nr.
162/23.07.2014

privind aprobarea taxelor care urmează a fi 
percepute de Complexul Muzeal Arad în anul 
2015

Hotărârea nr.
163/23.07.2014

privind aprobarea taxelor pentru serviciile 
prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Arad în anul 2015

Hotărârea nr.
164/23.07.2014

privind aprobarea tarifului pentru eliberarea 
licenţei de traseu în vederea efectuării 
Transportului Public Judeţean de Persoane 
prin Curse Regulate Speciale, în Judeţul Arad

Hotărârea nr.
165/23.07.2014

privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea 
acordurilor prealabile/autorizaţiilor de 
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi
a tarifului de concesionare/închiriere a 
suprafeţelor de teren din zona drumurilor 
judeţene şi pentru amplasarea de utilităţi în 
zona drumurilor publice aflate în
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Patrimoniul public al Judeţului Arad, pentru 
anul 2015

Hotărârea nr.
166/23.07.2014

privind aprobarea tarifelor suplimentare de 
utilizare a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad, 
pentru transporturile efectuate cu vehicule cu 
tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe anul 2015

Hotărârea nr.
167/23.07.2014

privind aprobarea tarifelor care urmează a fi 
percepute de Biblioteca Judeţeană „A.D. 
XENOPOL” Arad în anul 2015

Hotărârea nr.
168/23.07.2014

privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă 
utilă de 12,26 mp, din imobilul situat în 
municipiul Arad, b-dul. Revoluţiei nr. 81 parter,
aflat în Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
169/23.07.2014

privind modificarea Inventarului Bunurilor din 
Patrimoniul public al Judeţului Arad, aflate în 
administarea directă a Spitalului de Psihiatrie 
Mocrea, ca urmare a efectuării unor lucrări de 
investiţii/reparaţii capitale

Hotărârea nr.
170/23.07.2014

privind avizarea tarifelor aferente unor licenţe 
de lucru acordate de Regia Autonomă 
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
171/23.07.2014

pentru modificarea Anexei nr. 10 la Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Transport Public Judeţean de Persoane, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Arad nr. 307/20.12.2013

Hotărârea nr.
172/23.07.2014

privind aprobarea transferului în interesul 
serviciului -pe funcţia publică de conducere 
vacantă de Director General la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad- a doamnei Erika STARK, 
începând cu data de 01.08.2014
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Hotărârea nr.
173/23.07.2014

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

Hotărârea nr.
174/23.07.2014

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Arad

Hotărârea nr.
175/23.07.2014

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
176/23.07.2014

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.
177/23.07.2014

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

Hotărârea nr.
178/23.07.2014

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

Hotărârea nr.
179/23.07.2014

privind sancţionarea disciplinară a doamnei 
VLAD Viorica Cristina, Director Executiv în 
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
180/23.07.2014

privind aprobarea modificării Actului adiţional 
nr. 2 la Contractul de Asistenţă pentru 
proiectul „Reabilitarea infrastructurii de 
tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud 
a municipiului, reabilitarea staţiilor de pe 
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acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala 
privatizare a Companiei de Transport Public 
Arad” din data de 21 iunie 2007, astfel cum a 
fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data
de 12 februarie 2010, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 28/28.02.2014

Hotărârea nr.
181/23.07.2014

privind aprobarea „Înţelegerii de Colaborare 
între Judeţul Arad din România şi Judeţul 
Baranya din Ungaria”

Hotărârea nr.
182/31.07.2014

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.
183/31.07.2014

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.
184/31.07.2014

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

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/07%20iulie/MonitorText/mon%202014%2007_text.pdf#HCJ184
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/07%20iulie/MonitorText/mon%202014%2007_text.pdf#HCJ183
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/07%20iulie/MonitorText/mon%202014%2007_text.pdf#HCJ182
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul%202014/07%20iulie/MonitorText/mon%202014%2007_text.pdf#HCJ181


Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 50 exemplare
Contract nr. 96/27.06.2014
Tipărit în luna august 2014

Tel.: 0357-731.157
pag. web: www.cjarad.ro

e-mail: mo_judet@cjarad.ro

310003 –Arad, str. C. Coposu nr. 22

ISSN  1222 - 9679

http://www.cjarad.ro/index.php?lg=ro

