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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
226/30.10.2015

pentru completarea 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.
227/30.10.2015

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

Hotărârea nr.
228/30.10.2015

privind aprobarea înfiinţării Centrului de Criză 
Arad în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad şi a 
serviciilor sociale oferite de acesta

Hotărârea nr.
229/30.10.2015

privind înlocuirea reprezentantului Judeţului 
Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor, a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
Judeţul Arad şi aprobarea modificării prin act 
adiţional a Statutului Asociaţiei

Hotărârea nr.
230/30.10.2015

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al Judeţului Arad a unor 
bunuri aflate în concesiune la S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A. în vederea scoaterii din 
funcţiune, valorificării şi casării acestora

Hotărârea nr.
231/30.10.2015

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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
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Hotărârea nr.
232/30.10.2015

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

Hotărârea nr.
233/30.10.2015

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

Hotărârea nr.
234/30.10.2015

privind aprobarea Strategiei de Sănătate la 
nivelul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
236/17.11.2015

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ca urmare a reorganizării aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
237/17.11.2015

privind aprobarea transmiterii obiectivului de 
investiţie „Împădurirea terenurilor agricole 
degradate, constituite în perimetrele de 
ameliorare Socodor”, din Patrimoniul public al 
Judeţului Arad în Patrimoniul public al 
Comunei Socodor

Hotărârea nr.
238/17.11.2015

privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Tehnico-Economic
din cadrul Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
239/17.11.2015

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad nr. 200/03.09.2015, 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor
pentru drumurile judeţene şi comunale
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Hotărârea nr.
240/17.11.2015

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad 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 pentru drumurile 
judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
241/17.11.2015

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

Hotărârea nr.
242/17.11.2015

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale din Judeţul Arad a cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotărârea nr.
243/17.11.2015

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

Hotărârea nr.
244/17.11.2015

privind aprobarea Conturilor de execuţie ale 
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al 
Judeţului Arad la 30 septembrie 2015

Hotărârea nr.
246/27.11.2015

privind aprobarea contractării de servicii 
sociale, pentru un număr de 10 persoane 
adulte cu handicap

Hotărârea nr.
247/27.11.2015

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

Hotărârea nr.
248/27.11.2015

privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole -care vor fi luate în calcul la stabilirea 
arendei în natură pentru anul 2016-
în Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
249/27.11.2015

pentru stabilirea normativului de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanţi pentru 
parcul auto al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
250/27.11.2015

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
251/27.11.2015

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
252/27.11.2015

privind modificarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă şi de Canalizare

Hotărârea nr.
253/27.11.2015

privind declararea de interes public judeţean a
unor bunuri achiziţionate de Biblioteca 
Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad şi majorarea 
Patrimoniului public al Judeţului Arad cu 
valoarea acestora

Hotărârea nr.
254/27.11.2015

privind aprobarea modificării valorii de 
inventar a bunurilor din Patrimoniul public al 
Judeţului Arad, date în administrare Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială Săvârşin şi 
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad

Hotărârea nr.
255/27.11.2015

privind acceptarea Ofertei de donaţie făcută 
de S.C. „Imotrust” S.A. -având ca obiect 
Reţeaua de alimentare cu apă şi branşamente
din localitatea Vladimirescu, cartierul Via 
Carmina, zona I şi zona III, Judeţul Arad

Hotărârea nr.
256/27.11.2015

privind aprobarea prelungirii termenului 
Contractului de închiriere nr. 253/13.01.2006, 
încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi 
Agenţia de Dezvoltare - V – Vest
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Hotărârea nr.
257/27.11.2015

privind avizarea tarifelor licenţelor de lucru 
pentru activităţile desfăşurate în Zona Liberă 
Curtici-Arad, începând cu data de 01.01.2016

Hotărârea nr.
258/27.11.2015

privind avizarea Regulamentului de Acordare 
a Licenţelor de Lucru al Regiei Autonome 
„Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad”

Hotărârea nr.
259/27.11.2015

privind avizarea tarifelor pentru permisele de 
acces în incinta Zonei Libere Curtici-Arad, 
aplicabile începând cu 01.01.2016

Hotărârea nr.
260/27.11.2015

privind avizarea Regulamentului pentru 
accesul în Zona Liberă Curtici-Arad

Hotărârea nr.
261/27.11.2015

privind aprobarea efectuării unei misiuni de
audit intern la Centrul Cultural Judeţean Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
310/07.10.2015

privind aprobarea angajamentului de susţinere
financiară, în perioada 2016 - 2026, a 
candidaturii Municipiului Arad la acţiunea 
Uniunii Europene
„CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII” 
pentru anul 2021, în România

Hotărârea nr.
319/30.10.2015

privind instituirea taxei speciale de salubritate 
-pentru utilizatorii serviciului care nu au 
încheiat contract de prestare cu operatorul de 
salubrizare menajeră

Consiliul Local al Oraşului Pecica

Hotărârea nr.
138/10.11.2015

privind aprobarea indicatorilor de performanţă 
pentru Serviciul Public de Salubrizare al 
Oraşului Pecica, membru al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLP138
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLM319
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLM310
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCJ261
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCJ260
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCJ259
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCJ258
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCJ257


Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
139/10.11.2015

privind modificarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare prin Actul Adiţional/2015

Hotărârea nr.
140/10.11.2015

privind aprobarea P.U.Z. „Zonă Servicii-
Service Tir şi Parcare”,
beneficiar Crişan C-tin Dorin

Hotărârea nr.
141/10.11.2015

privind aprobarea P.U.Z. „Zonă Servicii-
Service Tir”,
beneficiar S.C. „Valex Logistic” S.R.L.

Hotărârea nr.
150/17.11.2015

privind însuşirea P.U.Z. „Construire staţie 
distribuţie carburanţi şi spaţii servicii şi comerţ,
cu amenajările eferente”, beneficiar
S.C. „Smart Diesel” S.R.L.

https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLP150
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLP141
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLP140
https://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2015/10,11_oct,noi/mon_2015%20octombrie,%20noiembrie_text.pdf#HCLP139


Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 50 exemplare
Contract nr. 98/14.07.2015

Tipărit în luna decembrie 2015
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

https://www.cjarad.ro/

	JUDEŢUL ARAD
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	MONITORUL OFICIAL
	Anul XXIV ― nr. 10, 11 ― octombrie, noiembrie ― 2015
	pag. web: www.cjarad.ro
	e-mail: mo_judet@cjarad.ro


