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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
146/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
147/31.08.2016

privind  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  a
Judeţului Arad pentru perioada 2014 - 2020

Hotărârea nr.
148/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
149/31.08.2016

privind  aprobarea  criteriilor,  procedurii  şi
atribuţiilor  specifice  pentru  ocuparea  postului
de Administrator Public din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
150/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
151/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
152/31.08.2016

privind  aprobarea  componenţei  nominale  a
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
153/31.08.2016

privind acordarea dreptului de folosinţă -cu titlu
gratuit-  asupra  unor  bunuri  aflate  în
Proprietatea  publică  a  Judeţului  Arad,  către
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
154/31.08.2016

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului public al Judeţului Arad, ca
urmare  a  finalizării  unor  lucrări  de
alimentare  cu  energie  electrică  la
obiectivul de investiţii
„Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
155/31.08.2016

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
lucrări  de  investiţii,  de  reabilitare  şi  de
modernizare

Hotărârea nr.
156/31.08.2016

privind  aprobarea  completării  inventarului
bunurilor  care  aparţin  Domeniului  public  al
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
157/31.08.2016

privind aprobarea Scrisorii  de aşteptări pentru
selecţia  candidaţilor  la  postul  vacant  de
administrator  la  R.A.  „Administraţia  Zonei
Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
158/31.08.2016

privind  aprobarea  prelungirii  perioadei  de
tragere prevăzute în Contractul de credit-Linie
de  finanţare  nr.  ARAD  SJ  CC
33/6393/16.05.2011,  încheiat  între  Banca
Comercială  Română SA,  S.C.  „Compania  de
Apă Arad” S.A. şi Judeţul Arad
prin Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
159/31.08.2016

privind  aprobarea  prelungirii  perioadei  de
tragere  prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
189/23.11.2015,  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad

Hotărârea nr.
160/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
161/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
162/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
163/31.08.2016

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

Hotărârea nr.
164/31.08.2016

privind  aprobarea  conturilor  de  execuţie  ale
Bugetului  General  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad la data de 30.06.2016

Hotărârea nr.
165/31.08.2016

privind  desemnarea  reprezentanţilor  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad/Consiliul
Judeţean Arad în  organele  de conducere ale
entităţilor  în  care  Judeţul  Arad  este
acţionar/asociat sau în care Consiliul Judeţean
Arad  are  obligaţia  să  îşi  desemneze
reprezentanţi

Hotărârea nr.
166/31.08.2016

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv
şi  a  Statutului  Asociaţiei  de  dezvoltare
intercomunitară  de  utilităţi  publice  pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare
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„Asociaţia  de Dezvoltare  Intercomunitară  Apă
Canalizare Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
167/31.08.2016

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv
şi  a  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare
a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr.
168/31.08.2016

privind  suplimentarea  fondului  total  necesar
pentru  finanţările  nerambursabile  destinate
activităţilor nonprofit de interes general
în cursul anului 2016

Hotărârea nr.
169/31.08.2016

privind  aprobarea  încheierii  unui  Acord  de
parteneriat  între  Consiliul  Judeţean  Arad  şi
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România

II. Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
259/25.08.2016

privind  atribuirea  unor  denumiri  de  străzi  în
Municipiul Arad, cartier WESTFIELD

Hotărârea nr.
260/25.08.2016

privind  atribuirea  denumirii  „Sfânta  Maria”
fostului Parc „23 August” din Municipiul Arad
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