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Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
118/30.06.2016

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

Hotărârea nr.
119/30.06.2016

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

Hotărârea nr.
120/30.06.2016

privind modificarea Statului de funcţii pentru 
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
121/30.06.2016

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 01.07.2016

Hotărârea nr.
122/30.06.2016

privind aprobarea restituirii sumei de 
7.485.781,14 lei Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice ca urmare a
rezilierii Contractului de finanţare nr. 
4602/31.07.2014 „Ambulatoriu integrat din 
structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad -reabilitare/modernizare, dezvoltare şi 
echipare cu aparatură de specialitate”,
cod SMIS 25319

Hotărârea nr.
126/29.07.2016

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

Hotărârea nr.
127/29.07.2016

privind aprobarea taxelor care urmează a fi 
percepute de
Complexul Muzeal Arad în anul 2017
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Hotărârea nr.
128/29.07.2016

privind aprobarea taxelor care urmează a fi 
percepute de Biblioteca Judeţeană
„A.D. XENOPOL” Arad în anul 2017

Hotărârea nr.
129/29.07.2016

privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul 
şcolar 2016 - 2017 şi a tarifelor pentru 
activitatea de tabere de agrement şi recreere 
pentru anul 2017, care urmează a fi percepute 
de Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
130/29.07.2016

privind aprobarea taxelor pe anul 2017 pentru 
serviciile prestate de Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
131/29.07.2016

privind aprobarea taxelor judeţene pentru 
activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism
şi autorizarea lucrărilor de construcţii pentru 
anul 2017

Hotărârea nr.
132/29.07.2016

privind aprobarea tarifelor suplimentare de 
utilizare a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad 
-pentru transporturile efectuate cu vehicule cu 
tonaj şi/sau gabarit depăşit- pe anul 2017

Hotărârea nr.
133/29.07.2016

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 2017

Hotărârea nr.
134/29.07.2016

privind modificarea Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
135/29.07.2016

privind revocarea dreptului de administrare 
directă al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad,
B-dul Revoluţiei nr. 86
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Hotărârea nr.
136/29.07.2016

privind aprobarea trecerii din Domeniul public 
al Comunei Şiria şi administrarea Consiliului 
Local Şiria în Domeniul public al Judeţului Arad
şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a 
unor parcele de teren, în vederea realizării 
centurii ocolitoare a localităţii Şiria

Hotărârea nr.
137/29.07.2016

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2016 la 
Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST)

Hotărârea nr.
138/29.07.2016

privind aprobarea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Arad pe anul 2016 la Fondul pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest

Hotărârea nr.
139/29.07.2016

privind aprobarea contractării de servicii 
sociale pentru un număr de 10 copii în vederea
plasamentului
la asistenţi maternali profesionişti

Hotărârea nr.
140/29.07.2016

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 23/27.01.2016 
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.
141/29.07.2016

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad 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
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Hotărârea nr.
142/29.07.2016

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 25 din 
data de 27.01.2016 privind aprobarea utilizării 
Eexcedentului bugetar al anilor precedenţi 
pentru finanţarea
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2016

Hotărârea nr.
143/29.07.2016

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

Hotărârea nr.
144/29.07.2016

privind aprobarea Bugetului final al proiectului: 
„Drumul vinului: Păuliş - Ghioroc - Covăsânţ - 
Şiria”, cod SMIS 6442, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013
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