
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

MONITORUL OFICIAL

AL

JUDEŢULUI ARAD

Anul XXIV ― nr. 12 ― decembrie ― 2015



SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
262/04.12.2015

pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 şi 3 la
Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Arad  nr.
17/30.01.2015,  privind  aprobarea
Programului  de  Reparaţii  şi  Investiţii  -pe
Domeniul public judeţean concesionat
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.-
care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
263/04.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice -faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie- şi a principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru
realizarea  investiţiei  „Reparaţii  capitale
Palat Cultural  -Muzeul Judeţean Arad”

Hotărârea nr.
264/04.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice -faza Studiu de fezabilitate- şi a
principalilor  indicatori  tehnico-economici
pentru realizarea investiţiei „ECO MUZEU”
 -Tabăra de copii şi tineret Căsoaia

Hotărârea nr.
265/04.12.2015

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

Hotărârea nr.
266/04.12.2015

pentru  modificarea  art.  1  al  Hotărârii
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.
201/03.09.2015,  privind  repartizarea  pe
unităţi  administrativ-teritoriale  din  Judeţul
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Arad  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe
valoarea  adăugată  destinate  finanţării
cheltuielilor
pentru drumurile judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
267/04.12.2015

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

Hotărârea nr.
268/04.12.2015

privind  modificarea  Statului  de  funcţii
pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
271/14.12.2015

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

Hotărârea nr.
272/14.12.2015

privind  aprobarea  plăţii  de  către  Consiliul
Judeţean  Arad  a  cheltuielilor  necesare
finalizării  proiectului „Extinderea şi dotarea
cu  echipamente  specifice  a  Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad”,
cod SMIS 16663

Hotărârea nr.
273/14.12.2015

privind  modificarea  Statului  de  funcţii
pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
275/22.12.2015

privind stabilirea preţului mediu al ierbii -în
Judeţul Arad- pentru anul 2016

Hotărârea nr.
276/22.12.2015

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.
277/22.12.2015

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
pe anul 2015

Hotărârea nr.
278/22.12.2015

privind  stabilirea  tarifului  pentru  prestaţia
agenţilor  de  pază  ai  Direcţiei  Publice  de
Pază  Arad  la  obiectivele  de  interes
judeţean, începând cu 01.01.2016

Hotărârea nr.
279/22.12.2015

privind numirea domnului Sinaci Ionel Dorel
în  funcţia  de manager  la  Centrul  Cultural
Judeţean Arad,
începând cu data de 01.01.2016

Hotărârea nr.
280/22.12.2015

privind  modificarea  Statului  de  funcţii
pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş

Hotărârea nr.
281/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice -faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie- şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
609, km 38+800 - 43+700,
Limită judeţ Timiş - Zăbalţ”

Hotărârea nr.
282/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
709J, km 60+425 - 63+328,
Dorobanţi - Macea”

Hotărârea nr.
283/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
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a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
691, km 42+500 - 49+000,
Limită judeţ Timiş - DJ 682 (Neudorf)”

Hotărârea nr.
284/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
709J, km 6+600 - 12+440,
Nădlac - Peregu Mare”

Hotărârea nr.
285/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
682E,  Limită  judeţ  Timiş  -  DJ  709D
(Nădlac), km 9+300 - 12+500,
inclusiv punte pietonală peste Mureş”

Hotărârea nr.
286/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
790, km 7+766 – 14+270,
Şofronea - Zimandcuz"

Hotărârea nr.
287/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
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709J, km 84+600 - 91+700,
Grăniceri - Pilu (DN 79A)”

Hotărârea nr.
288/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  realizarea
obiectivului  de  investiţie  „Modernizare  DJ
792B,  Bârsa  -  Moneasa  -  Limită  judeţ
Bihor,  km  8+500  -  11+900,  15+800  –
33+800 şi 33+800 - 40+400”

Hotărârea nr.
289/22.12.2015

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului public al Judeţului Arad, aflat
în  administrarea  directă  a  Consiliului
Judeţean Arad, ca urmare a efectuării unei
investiţii/lucrări de reparaţii capitale

Hotărârea nr.
290/22.12.2015

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului public al Judeţului Arad dat în
administrare  directă  Spitalului  Clinic
Judeţean  de  Urgenţă  Arad,  ca  urmare  a
efectuării unor investiţii/lucrări de reabilitare
şi modernizare

Hotărârea nr.
291/22.12.2015

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului public al Judeţului Arad dat în
administrare directă Spitalului de Psihiatrie
Mocrea,  ca  urmare  a  efectuării  unei
investiţii

Hotărârea nr.
292/22.12.2015

privind  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.
241/17.11.2015, pentru modificarea Anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.
195/21.08.2015,  privind  acordarea  unor
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sume din Bugetul Propriu al Judeţului Arad
unităţilor  administrativ-teritoriale  ce
derulează  proiecte  finanţate  din  fonduri
externe nerambursabile

Hotărârea nr.
293/22.12.2015

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.
294/22.12.2015

pentru  modificarea  Anexelor  nr.  1  şi  2  la
Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Arad  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.
295/22.12.2015

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

Hotărârea nr.
296/22.12.2015

privind  modificarea  Statului  de  funcţii
pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
297/22.12.2015

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie şi a principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru
realizarea investiţiei
„Reabilitare instalaţie de încălzire la
Liceul Special Sfânta Maria Arad”
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Hotărârea nr.
298/22.12.2015

privind  aprobarea  încetării  prin  acordul
părţilor  a  Contractului  de  finanţare  nr.
4602/31.07.2014,  încheiat  între  Ministerul
Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei
Publice  -prin  Agenţia  pentru  Dezvoltare
Regională Vest- şi Unitatea Administrativ -
Teritorială Judeţul Arad

Hotărârea nr.
299/22.12.2015

privind  acordarea  unor  mandate
-vicepreşedintelui  Consiliului  Judeţean
Arad,  domnul  Adrian  Ţolea  şi
reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.- pentru
convocarea  Adunării  Generale  a
Acţionarilor  şi  modificarea  sistemului  de
administrare al
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
351/02.12.2015

privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2016

Hotărârea nr.
352/02.12.2015

privind aprobarea „Strategiei Culturale a 
Municipiului Arad”
pentru perioada 2015 - 2025
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