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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
54/16.03.2016

privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a 
contractelor de finanţare nerambursabilă 
pentru activităţile nonprofit de interes general 
aferente anului 2016

Hotărârea nr.
56/31.03.2016

privind modificarea componenţei Echipei 
Intersectoriale Locale în domeniul Prevenirii şi 
Combaterii Exploatării prin Muncă a Copiilor

Hotărârea nr.
57/31.03.2016

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

Hotărârea nr.
58/31.03.2016

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

Hotărârea nr.
59/31.03.2016

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie 
Căpâlnaş

Hotărârea nr.
60/31.03.2016

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

Hotărârea nr.
61/31.03.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean 
Arad

Hotărârea nr.
62/31.03.2016

privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Complexul Muzeal Arad
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Hotărârea nr.
63/31.03.2016

privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale 
-bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, 
datele informative şi situaţia activelor 
imobilizate pe anul fiscal 2015- ale Regiei 
Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici 
-Arad”

Hotărârea nr.
64/31.03.2016

privind aprobarea achiziţionării -de către R.A. 
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”- de 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare

Hotărârea nr.
65/31.03.2016

privind scoaterea din uz şi casarea clădirii 
„Canton Moneasa”, aflată în Domeniul privat al
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
66/31.03.2016

privind închirierea unui spaţiu din imobilul 
situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 
81, parter

Hotărârea nr.
67/31.03.2016

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Arad -pe anul 2016- la 
Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
a Deşeurilor -Judeţul Arad

Hotărârea nr.
68/31.03.2016

privind aprobarea renunţării de către Judeţul 
Arad la calitatea de membru al Asociaţiei „Arad
-Capitală Europeană a Culturii 2021”

Hotărârea nr.
69/31.03.2016

privind aprobarea renunţării de către Biblioteca
Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad şi de către 
Complexul Muzeal Arad la calitatea de 
membru al Asociaţiei „Arad -Capitală 
Europeană a Culturii 2021”

Hotărârea nr.
70/31.03.2016

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 25 din data de 27.01.2016, 
privind aprobarea utilizării Excedentului 
Bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2016
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Hotărârea nr.
71/31.03.2016

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

Hotărârea nr.
72/31.03.2016

privind aprobarea costului mediu lunar al 
cheltuielilor efectuate cu persoanele adulte cu 
handicap îngrijite şi protejate în centre 
rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
73/31.03.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Arad 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.
74/31.03.2016

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: 
„Remediere a degradărilor produse pe DJ 708,
Pescari - Dieci şi studierea posibilităţii 
modificării traseului DJ 708” -Etapa 1, Faza 1, 
Apărări de maluri cu anrocamente şi refacere 
structură rutieră până la nivel de piatră spartă
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