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 I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
198/03.09.2015

privind aprobarea criteriilor, procedurii şi 
atribuţiilor specifice pentru ocuparea postului 
vacant de Administrator public din cadrul 
aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
199/03.09.2015

privind aprobarea efectuării unui audit extern 
la S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
200/03.09.2015

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor pentru
drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
201/03.09.2015

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale din Judeţul Arad a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
202/03.09.2015

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

Hotărârea nr.
205/25.09.2015

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

Hotărârea nr.
206/25.09.2015

privind stabilirea tarifului pentru prestaţia 
agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază 
Arad -la obiectivele de interes judeţean- 
începând cu 01.10.2015
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Hotărârea nr.
207/25.09.2015

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

Hotărârea nr.
208/25.09.2015

privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi 
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
209/25.09.2015

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
210/25.09.2015

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca 
Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad, începând cu 
data de 01.10.2015

Hotărârea nr.
211/25.09.2015

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ 
special de stat din Judeţul Arad

Hotărârea nr.
212/25.09.2015

privind aprobarea derulării de către Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad a 
proiectului “Getting together, to create 
something better!”
(„Colaborând împreună, pentru a crea ceva 
mai bun!”)

Hotărârea nr.
213/25.09.2015

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
214/25.09.2015

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
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Hotărârea nr.
215/25.09.2015

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al
Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
216/25.09.2015

privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de 
Administraţie al
Spitalului de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
217/25.09.2015

privind modificarea componenţei
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
218/25.09.2015

privind aprobarea documentaţiilor cadastrale 
de primă înscriere în Cartea Funciară a 
Dreptului de Proprietate publică al Judeţului 
Arad asupra unor terenuri pe care se află 
construcţii tehnico-edilitare aferente Reţelei de
canalizare din Domeniul public
al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
219/25.09.2015

privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea 
acordurilor prealabile/autorizaţiilor de 
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi
a tarifelor de ocupare a amprizei şi a zonei de 
siguranţă -a drumurilor judeţene din Domeniul 
public al Judeţului Arad- pentru anul 2016

Hotărârea nr.
220/25.09.2015

privind aprobarea protocoalelor de colaborare 
necesare implementării proiectului „Sistem 
Informatic pentru Gestionarea Registrului 
Agricol Electronic în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
221/25.09.2015

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 195/21.08.2015, 
privind acordarea unor sume din Bugetul 
Propriu al Judeţului Arad unităţilor 
administrativ-teritoriale ce derulează proiecte 
finanţate din fonduri externe nerambursabile
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Hotărârea nr.
222/25.09.2015

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

Hotărârea nr.
223/25.09.2015

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.
224/25.09.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi pentru obiectivul 
de investiţie „Reabilitare DJ 682, Arad - 
Felnac - Limită Judeţ Timiş,
km 100+080 - 117+080”

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
274/30.09.2015

privind atribuirea de denumiri de străzi şi 
cartier în Municipiul Arad 

Hotărârea nr.
296/30.09.2015

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi 
Funcţionare a Serviciului Public de 
Salubrizare în Municipiul Arad

Hotărârea nr.
297/30.09.2015

privind  aprobarea  „Regulamentului  de
Organizare şi Funcţionare a Serviciilor Publice
de Salubrizare din Municipiul Arad
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