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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  60/09.04.2015

privind aprobarea încheierii unui
Acord-cadru  de  parteneriat  între  Spitalul
Universitar  Medipol  Mega,  Universitatea  de
Vest  „Vasile  Goldiş”  Arad,  Spitalul  Clinic
Judeţean de Urgenţă Arad
şi Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  61/09.04.2015

privind  trecerea  unor  bunuri  aflate  în
Domeniul  public  al  Judeţului  Arad  -din
administrarea  Consiliului  Judeţean  Arad  în
administrarea unităţilor administrativ-teritoriale
din  Judeţul  Arad,  membre  ale  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare  a  Deşeurilor  Judeţul  Arad-  în
scopul realizării Proiectului
„Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  62/09.04.2015

privind aprobarea modificării Statului de funcţii
pentru  Direcţia  Judeţeană  de  Evidenţă  a
Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
  63/09.04.2015

privind aprobarea achiziţionării  de servicii  de
consultanţă şi de reprezentare juridică

Hotărârea nr.
  64/09.04.2015

privind  desemnarea  persoanei  care  va  ţine
Registrul  de  Evidenţă  a  Datoriei  Publice
Locale şi
Registrul de Evidenţă a Garanţiilor Locale

Hotărârea nr.
  65/09.04.2015

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad
pe anul 2015
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Hotărârea nr.
  66/09.04.2015

privind solicitarea trecerii, din Domeniul public
al  Statului  Român  şi  administrarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în
Domeniul  public  al  Judeţului  Arad  şi
administrarea  Consiliului  Judeţean  Arad,  a
două corpuri  de clădire  situate  în  Municipiul
Arad, str. Stephan Ludwig Roth nr. 2

Hotărârea nr.
  67/20.04.2015

privind aprobarea contractării  unui  împrumut
în  valoare  de  maximum  3.217.600  lei  -în
conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  de
Urgenţă  a  Guvernului  nr.  2/2015,  pentru
modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative, precum şi alte măsuri

Hotărârea nr.
  68/20.04.2015

privind aprobarea cooptării  de noi membri în
cadrul  Comisiei  Consultative  -înfiinţată  în
vederea  identificării  soluţiilor  viabile  şi  a
resurselor  pentru  reducerea  incidenţei
afecţiunilor cardiovasculare asupra cetăţenilor
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
  69/20.04.2015

privind  aprobarea  deplasării  în  străinătate  a
unei delegaţii a Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  70/20.04.2015

privind  aprobarea  contractării  de  servicii
sociale  pentru  un  număr  de  14  persoane
adulte cu handicap

Hotărârea nr.
  71/30.04.2015

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor
de  învăţământ  special  liceal  şi  special
postliceal din judeţul Arad,
pentru anul şcolar 2015 - 2016

Hotărârea nr.
  72/30.04.2015

privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi
Acoperire a Riscurilor al Judeţului Arad,
pentru anul 2015

Hotărârea nr.
  73/30.04.2015

privind actualizarea Programului de Transport
Public  Judeţean  de  Persoane  prin  Curse
Regulate, perioada 2014 - 2019
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Hotărârea nr.
  74/30.04.2015

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

Hotărârea nr.
  75/30.04.2015

privind  aprobarea  costului  mediu  lunar  al
cheltuielilor efectuate cu persoanele adulte cu
handicap  îngrijite  şi  protejate  în  centre
rezidenţiale din subordinea
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
  76/30.04.2015

privind  aprobarea  contractării  de  servicii
sociale  pentru  copii/tineri  în  centre
rezidenţiale

Hotărârea nr.
  77/30.04.2015

privind aprobarea Organigramei şi  a Statului
de  funcţii  pentru  Unitatea  de  Asistenţă
Medico-Socială Săvârşin

Hotărârea nr.
  78/30.04.2015

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

Hotărârea nr.
  79/30.04.2015

privind  modificarea  Organigramei,  a  Statului
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare
şi  Funcţionare  ca  urmare  a  reorganizării
Direcţiei Publice de Pază Arad,
începând cu data de 01.05.2015

Hotărârea nr.
  80/30.04.2015

privind  modificarea  Organigramei,  a  Statului
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
  81/30.04.2015

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

Hotărârea nr.
  82/30.04.2015

privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei
Consiliului  Judeţean Arad -pe anul  2015- la
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Bugetul  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
  83/30.04.2015

privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei
Judeţului  Arad  pe  anul  2015,  la  bugetele
organizaţiilor  regionale  europene  în  care
Judeţul Arad este membru

Hotărârea nr.
  84/30.04.2015

pentru  îndreptarea  erorii  materiale  din
Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 59 din
data  de  09.03.2015,  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
„Reamenajare Laborator Clinic de Radiologie
şi  Imagistică”  la  Spitalul  Clinic  Judeţean  de
Urgenţă Arad din Arad,
str. Andrenyi Karoly nr. 2 - 4

Hotărârea nr.
  85/30.04.2015

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului Arad concesionat la S.C. „Compania
de  Apă Arad”  S.A.  cu  bunurile  achiziţionate
prin fondul IID, POS Mediu şi cu alte bunuri
donate/amortizate, recepţionate şi
puse în funcţiune în anul 2014

Hotărârea nr.
  86/30.04.2015

privind  aprobarea  documentaţiilor  cadastrale
întocmite  în  vederea  alipirii  unor  parcele  de
teren aflate în Patrimoniul public al Judeţului
Arad şi în administrarea
R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
  87/30.04.2015

privind aprobarea obiectivelor  şi  criteriilor  de
performanţă pentru anul 2015 pentru membrii
Consiliului  de  Administraţie  al  R.A.
„Administraţia  Zonei  Libere  Curtici  -Arad”  şi
aprobarea încheierii unui contract de mandat
cu  reprezentantul  Ministerului  Finanţelor
Publice în Consiliul de Administraţie al
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R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
  88/30.04.2015

privind  trecerea  din  Domeniul  public  al
Judeţului Arad în Domeniul privat al Judeţului
Arad  a  unui  număr  de  2  autobuze
concesionate  S.C.  „Compania  de  Transport
Public”  S.A.  Arad,  scoaterea  din  funcţiune,
casarea şi valorificarea acestora

Hotărârea nr.
  89/30.04.2015

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic din învăţământul special
care solicită cheltuielile de deplasare
pe lunile ianuarie - martie 2015

Hotărârea nr.
  90/30.04.2015

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 29 din
data  de  12.02.2015,  privind  aprobarea
utilizării  Excedentului  bugetar  al  anilor
precedenţi pentru finanţarea
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2015

Hotărârea nr.
  91/30.04.2015

privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări
rambursabile  interne/externe  în  valoare  de
maxim  32.280.000  lei  pentru  refinanţarea
datoriei  publice  locale  şi  pentru  finanţarea
unor obiective de investiţii de interes judeţean

Hotărârea nr.
  92/30.04.2015

privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări
rambursabile  interne/externe  în  valoare  de
maxim 23.350.000 lei, pentru finanţarea unor
obiective de investiţii de interes judeţean

Hotărârea nr.
  93/30.04.2015

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad
pe anul 2015

Hotărârea nr.
  94/30.04.2015

privind  aprobarea  Conturilor  de  execuţie  a
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli  al
Judeţului Arad la 31.12.2014

Hotărârea nr.
  95/30.04.2015

privind  desemnarea  Camerei  Agricole  a
Judeţului  Arad  în  vederea  emiterii  Avizului
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consultativ  pentru  eliberarea  Atestatului  de
producător agricol persoană fizică

Hotărârea nr.
  96/30.04.2015

privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă
în Specialitatea Psihiatrie la
Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
  97/30.04.2015

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului  Arad  -drumuri  judeţene-  datorită
schimbării traseului DJ 708
în traversarea localităţii Gurahonţ

Hotărârea nr.
  98/30.04.2015

privind aprobarea aderării Judeţului Arad -prin
Consiliul Judeţean Arad- la
Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunărene

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
  86/09.04.2015

privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de
înfrăţire  între  Municipiul  Arad,  Judeţul  Arad
din  România  şi  Sectorul  XII  -Hegyvidék  al
Oraşului Budapesta din Ungaria

Hotărârea nr.
126/30.04.2015

pentru  modificarea  şi  completarea  Anexei
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.  162/2006,  privind  norme  obligatorii  şi
responsabilităţile concrete ce revin instituţiilor
publice,  agenţilor  economici,  celorlalte
persoane  juridice  şi  cetăţenilor  pentru
gospodărirea Municipiului Arad
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