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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
148/03.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 791, km 
0+030 - 1+970 şi 2+030 - 10+000,
Zimandu Nou - Sântana”

Hotărârea nr.
149/03.07.2015

privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului 
Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A. -în vederea 
aprobării întocmirii unui raport de evaluare al 
societăţii şi aprobarea achiziţiei de servicii de 
consultanţă pentru pregătirea şi realizarea 
procesului de privatizare al S.C. „Aeroportul 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
150/03.07.2015

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.
151/03.07.2015

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

Hotărârea nr.
152/03.07.2015

privind aprobarea modificării Contractului de 
închiriere nr. 11963/2013, încheiat între 
Judeţul Arad şi P.F. Mercea Olivian Marcian

Hotărârea nr.
153/08.07.2015

privind instituirea de restricţii temporare de 
circulaţie, pe drumurile judeţene asfaltate 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Arad
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Hotărârea nr.
156/17.07.2015

privind aprobarea Proiectului Tehnic aferent 
investiţiei „Construcţia Staţiilor de Transfer, 
Staţiilor de Compostare şi a Staţiei de Sortare 
în Judeţul Arad -rest de executat” parte 
componentă a proiectului „Sistemul de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în 
Judeţul Arad”, cu nr. CCI 2009RO161PR033

Hotărârea nr.
157/24.07.2015

privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic
„Sava Brancovici” Ineu

Hotărârea nr.
158/24.07.2015

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

Hotărârea nr.
159/24.07.2015

pentru complectarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 55/26.03.2014, 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile 
prestate de Camera Agricolă a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
160/24.07.2015

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Camera Agricolă a Judeţului Arad

Hotărârea nr.
161/24.07.2015

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

Hotărârea nr.
162/24.07.2015

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
163/24.07.2015

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru
Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş
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Hotărârea nr.
164/24.07.2015

privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui spaţiu situat în localitatea Vinga
-nr. 478- Judeţul Arad, aflat în Patrimoniul 
public al Judeţului Arad şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
165/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ 572, km 34+940 - 128+519, Berzovia - 
Buziaş - Lipova, din care în judeţul Arad km 
102+500 - 128+519,
limită judeţ Timiş - Lipova”

Hotărârea nr.
166/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ 682, km 9+000 - 14+000, limită judeţ Timiş
- Birchiş şi km 117+080 - 120+800, 121+100 - 
123+700, 124+200 - 126+200,
Felnac - limită judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
167/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie 
„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 
682A, km 14+500 - 17+000,
Firiteaz - limită judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
168/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie 
„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 
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708D, km 0+000 - 6+400, Tauţ (DJ708A) - 
Camna - Luguzău (DJ792C)”

Hotărârea nr.
169/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Studiu de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie 
„Modernizare DJ 709, km 0+800 - 30+700,
km 33+700 - 39+200, Arad - Seleuş”

Hotărârea nr.
170/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie 
„Modernizare DJ 709E, km 9+200 - 16+600,
Sânpetru German - limită judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
171/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ 792C, km 0+000 - 21+000 şi km 26+000 - 
36+300, DN 79A (Buteni) - Şilindia - Tîrnova - 
Pâncota”

Hotărârea nr.
172/24.07.2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ 794, km 4+200 - 21+400 şi km 23+100 - 
25+800, DN 79 - Mişca - Apateu - Berechiu”

Hotărârea nr.
173/24.07.2015

privind aprobarea drepturilor băneşti, aferente 
personalului didactic din învăţământul special 
care solicită cheltuielile de deplasare
pe luna iunie 2015
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Hotărârea nr.
174/24.07.2015

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.
175/24.07.2015

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

Hotărârea nr.
177/24.07.2015

privind aprobarea Master Planului revizuit 
pentru proiectul „Reabilitarea şi Modernizarea 
Sistemelor de Alimentare cu Apă şi Canalizare
în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
178/24.07.2015

privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare
a Deşeurilor judeţul Arad (A.D.I.S.I.G.D.) în 
vederea exercitării dreptului de a delega în 
numele şi pe seama Judeţului Arad gestiunea 
serviciilor de operare pentru staţiile de 
transfer/sortare/compostare şi transportul 
deşeurilor la depozitul conform, aferente 
proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în Judeţul Arad” şi pentru 
exercitarea unor atribuţii din Statutul 
A.D.I.S.I.G.D. Arad

Hotărârea nr.
179/24.07.2015

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

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
202/16.07.2015

pentru modificarea Hotărârii nr. 109/2009, 
privind aprobarea Regulamentului pentru 
activitatea de transport în regim de taxi
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Hotărârea nr.
209/16.07.2015

privind participarea Municipiului Arad -în 
calitate de partener- la proiectul
„Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi 
Sustenabile” -acronim EASY TOWNS

Hotărârea nr.
216/16.07.2015

privind participarea Municipiului Arad
la competiţia pentru titlul de
Capitală Verde a Europei 2018

Hotărârea nr.
235/30.07.2015

de aprobare a Regulamentului privind 
avizarea, executarea, urmărirea şi 
recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-
gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, 
alei şi zone verzi) din Municipiul Arad

Hotărârea nr.
237/30.07.2015

cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al Municipiului Arad
pentru anul 2015
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