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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
1/08.01.2016

privind aprobarea acoperirii definitive a 
Deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului 
Judeţului Arad pe anul 2015, din Excedentul 
bugetar al anilor precedenţi

Hotărârea nr.
2/08.01.2016

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

Hotărârea nr.
5/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
6/27.01.2016

privind aprobarea introducerii în parcul auto al 
Consiliului Judeţean Arad a unui autoturism şi 
stabilirea normativului de cheltuieli privind 
consumul lunar de carburanţi pentru parcul 
auto al acestuia

Hotărârea nr.
7/27.01.2016

privind aprobarea nivelului redevenţei pe anul 
2016 pentru bunurile care aparţin Domeniului 
public al judeţului Arad, concesionate către 
S.C. „Compania de Transport Public” S.A. 
Arad, S.C. „Aeroportul Arad” S.A. şi
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
8/27.01.2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici -Arad” pe anul 2016
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Hotărârea nr.
9/27.01.2016

privind avizarea tarifelor de concesiune şi 
închiriere, ale Regiei Autonome „Administraţia 
Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
10/27.01.2016

privind aprobarea concesionării unei parcele 
de teren în Zona Liberă Curtici -Arad

Hotărârea nr.
11/27.01.2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
pe anul 2016

Hotărârea nr.
12/27.01.2016

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
-începând cu data de 01.02.2016

Hotărârea nr.
13/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
14/27.01.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Hotărârea nr.
15/27.01.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Arad

Hotărârea nr.
16/27.01.2016

pentru îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Arad nr. 2 din data de 28.01.2013, privind 
aprobarea prelungirii termenului de închiriere 
pentru unele spaţii aflate în proprietatea 
Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
17/27.01.2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţie „Realizare şarpantă de
lemn cu învelitoare de tablă (tip ţiglă)” la 
imobilul situat în Municipiul Arad,
str. Udrea nr. 6

Hotărârea nr.
18/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
19/27.01.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi, ai obiectivului de 
investiţie „Modernizare DJ 691, km 42+500 - 
49+000, Limită judeţ Timiş - DJ 682 (Neudorf)”

Hotărârea nr.
20/27.01.2016

privind aprobarea reevaluării unor bunuri din 
Patrimoniul Judeţului Arad

Hotărârea nr.
21/27.01.2016

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
Judeţului Arad pe anul 2016, la bugetele unor 
organizaţii regionale europene în care Judeţul 
Arad este membru

Hotărârea nr.
22/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
23/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
24/27.01.2016

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 
şi a cotei de 20% din cote defalcate din 
impozitul pe venit pe anul 2016, precum şi a 
sumelor estimate pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr.
25/27.01.2016

privind aprobarea utilizării Excedentului 
bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea 
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2016

Hotărârea nr.
26/27.01.2016

privind adoptarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad
pe anul 2016

Hotărârea nr.
27/27.01.2016

privind aprobarea Planului anual de acţiune 
pentru anul 2016 -în vederea implementării 
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 
Judeţului Arad, 2014 - 2020

Hotărârea nr.
28/27.01.2016

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

Hotărârea nr.
29/27.01.2016

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 92/30.04.2015, 
privind aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne/externe în valoare de 
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maxim 23.350.000 lei -pentru finanţarea unor 
obiective de investiţii de interes judeţean

Hotărârea nr.
30/27.01.2016

privind majorarea valorii de inventar a 
Patrimoniul public al Judeţului Arad -ca urmare
a efectuării investiţiei „Drumul vinului: Păuliş - 
Ghioroc - Covăsânţ - Şiria”
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