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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
99/14.05.2015

privind conferirea titlului de onoare 
„PERSONALITATE A JUDEŢULUI ARAD” 
domnului profesor universitar doctor
Aurel Ardelean

Hotărârea nr.
100/14.05.2015

privind aprobarea Metodologiilor de atribuire 
a contractelor de finanţare nerambursabilă 
pentru activităţile nonprofit de interes general
aferente anului 2015

Hotărârea nr.
101/14.05.2015

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
102/14.05.2015

pentru aprobarea modificării art. 2 alin. (2) al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 
63/22.03.2012, privind aprobarea preluării în 
Domeniul public al Judeţului Arad şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad a 
unor terenuri aflate în Domeniul public al 
Comunei Şagu şi în administrarea Consiliului
Local al Comunei Şagu

Hotărârea nr.
103/14.05.2015

privind actualizarea unor anexe la 
Monografia economico-militară a Judeţului 
Arad -ediţia 2012

Hotărârea nr.
104/14.05.2015

privind aprobarea Devizului General 
actualizat, aferent Proiectului
„Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
105/28.05.2015

privind desemnarea persoanelor 
responsabile cu implementarea Strategiei 
Guvernului României -de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
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rome- pentru perioada 2015 - 2020, la nivelul
Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor 
publice subordonate

Hotărârea nr.
106/28.05.2015

privind solicitarea transmiterii unor imobile 
aflate în Domeniul public al Oraşului Lipova, 
din administrarea Consiliului Local al 
Oraşului Lipova în administrarea Consiliului 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
107/28.05.2015

privind aprobarea derulării de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad a proiectului „MASPA -Măsuri 
pentru promovarea non-discriminării şi 
incluziunii sociale în mediul şcolar, 
comunitate şi pe piaţa muncii pentru 
persoanele cu autism, cu focus pe 
comunităţile de roma”

Hotărârea nr.
108/28.05.2015

privind aprobarea derulării de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad a proiectului „Prevenirea 
sarcinii nedorite în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
109/28.05.2015

privind aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional

Hotărârea nr.
110/28.05.2015

privind aprobarea modificării 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.
111/28.05.2015

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale, unui operator de transport
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Hotărârea nr.
112/28.05.2015

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Camera Agricolă a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
113/28.05.2015

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

Hotărârea nr.
114/28.05.2015

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 
Săvârşin

Hotărârea nr.
115/28.05.2015

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

Hotărârea nr.
116/28.05.2015

privind aprobarea achiziţionării -de către 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad- de
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare

Hotărârea nr.
117/28.05.2015

privind aprobarea Situaţiilor financiare 
anuale -bilanţul prescurtat, contul de profit şi 
pierdere, datele informative şi situaţia 
activelor imobilizate pe anul fiscal 2014- ale 
Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere
Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
118/28.05.2015

privind aprobarea acordării indemnizaţiei de 
periculozitate şi de hrană pentru membrii 
formaţiei/echipei salvamont-salvaspeo din 
cadrul Serviciului Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Arad

Hotărârea nr.
119/28.05.2015

privind aprobarea limitei valorice zilnice 
pentru produsele lactate şi de panificaţie, 
acordate pentru un elev
în anul şcolar 2015 - 2016
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Hotărârea nr.
120/28.05.2015

privind aprobarea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Arad -pe anul 2015- la Fondul 
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest

Hotărârea nr.
121/28.05.2015

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

Hotărârea nr.
122/28.05.2015

privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
Judeţului Arad,
pentru trimestrul I al anului 2015

Hotărârea nr.
123/28.05.2015

privind aprobarea trecerii drumului judeţean 
DJ708, km 0+000 - 16+055, din categoria 
funcţională a drumurilor de interes judeţean 
în categoria funcţională
a drumurilor de interes local

Hotărârea nr.
124/28.05.2015

privind aprobarea demarării procedurilor 
legale pentru dizolvarea S.C. 
„CONTINENTAL VEST ARAD” S.A.

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Oraşului Pecica

Hotărârea nr.
67/22.05.2015

privind aprobarea contului anual de execuţie 
pentru anul 2014

Hotărârea nr.
74/22.05.2015

privind modificarea art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local Pecica nr. 29 din 
19.02.2015, pentru continuarea Proiectului 
„Complex Sustainabile Rehabilitation 
Programme for Wetlands on Protected 
Territories through Naturalization”,
acronim Ecorehab2
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