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SUMAR

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
195/18.10.2016

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  182/28.09.2016
privind  repartizarea  pe  unităţi  administrativ-
teritoriale din Judeţul Arad a sumelor stabilite
pentru  finanţarea  drepturilor  copiilor/elevilor/
tinerilor  cu  cerinţe  educaţionale  speciale
-integraţi în învăţământul de masă- pentru anul
2016

Hotărârea nr.
196/18.10.2016

privind  convocarea  Adunării  Generale  a
Acţionarilor la S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
197/18.10.2016

privind  aprobarea  rectificării  Inventarului
bunurilor imobile aflate în Patrimoniul public al
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
198/18.10.2016

privind  organizarea  şi  administrarea  activităţii
de  Voluntariat  la  nivelul  Consiliului  Judeţean
Arad

Hotărârea nr.
199/18.10.2016

privind  preluarea  în  administrarea  Consiliului
Judeţean  Arad  a  unor  imobile  aflate  în
Domeniul public al Oraşului Lipova

Hotărârea nr.
200/18.10.2016

privind  preluarea  în  administrarea  Consiliului
Judeţean Arad a unui imobil aflat în Domeniul
public al Comunei Şiria

Hotărârea nr.
202/28.10.2016

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

Hotărârea nr.
203/28.10.2016

privind  aprobarea  Planului  de  ocupare  a
funcţiilor publice pe anul 2017, pentru aparatul
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de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
204/28.10.2016

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

Hotărârea nr.
205/28.10.2016

privind modificarea Organigramei şi a Statului
de  funcţii  pentru  Biblioteca  Judeţeană  „A.D.
Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
206/28.10.2016

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
207/28.10.2016

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale
unităţilor  de  învăţământ  special  de  stat  din
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
208/28.10.2016

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  ca
urmare  a  realizării  obiectivului  de  investiţie
„Extindere şi reabilitare Centru de Criză”

Hotărârea nr.
209/28.10.2016

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  ca
urmare  a  realizării  obiectivului  de  investiţie
„Construirea  Secţiei  TBC  a  Spitalului  Clinic
Judeţean  de  Urgenţă  Arad,  sistematizare  şi
platforme în incintă, împrejmuire şi acces”

Hotărârea nr.
210/28.10.2016

privind  transmiterea  unui  imobil  aflat  în
Domeniul  public  al  Judeţului  Arad  în
administrarea  Spitalului  Clinic  Judeţean  de
Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
211/28.10.2016

privind  transmiterea  unui  imobil  aflat  în
Domeniul  public  al  Judeţului  Arad  în
administrarea Centrului  Judeţean de Resurse
şi de Asistenţă Educaţională Arad
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Hotărârea nr.
212/28.10.2016

privind  transmiterea  în  administrarea
Complexului  Muzeal  Arad  a  trei  piese  de
patrimoniu  cultural  mobil  aflate  în  Domeniul
public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
213/28.10.2016

privind  aprobarea  rectificării  Planului  de
Investiţii  pe  anul  2016  -pe  Domeniul  public
judeţean concesionat S.C. „Compania de Apă
Arad” S.A.- care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
214/28.10.2016

privind  mandatarea  preşedintelui  Consiliului
judeţean  Arad  pentru  desemnarea
componenţei unor delegaţii

Hotărârea nr.
215/28.10.2016

privind  aprobarea  deplasării  în  străinătate  a
unei delegaţii a Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
216/28.10.2016

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.
217/28.10.2016

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

Hotărârea nr.
218/28.10.2016

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.
219/28.10.2016

privind  modificarea  prin  act  adiţional  a
Contractului  de  închiriere  nr.  1835/2006,
încheiat între Judeţul Arad
prin Consiliul Judeţean Arad şi
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S.C. „RUSSMEDIA PRESS” S.R.L.

Hotărârea nr.
220/28.10.2016

privind  repartizarea  pe  unităţile  administrativ-
teritoriale  Hălmagiu,  Livada,  Păuliş,  Socodor,
Târnova şi Vârfurile din Judeţul Arad a sumelor
stabilite  pentru  finanţarea  drepturilor
copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale  integraţi  în  învăţământul  de  masă,
pentru anul 2016

II. Hotărâri ale consiliilor locale
Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
303/30.09.2016

privind aprobarea Regulamentului de Acces şi
Circulație  al  utilajelor  și  autovehiculelor  de
transport  marfă  cu  masa  maximă  autorizată
mai mare de 3,5 t în Municipiul Arad

Hotărârea nr.
315/05.10.2016

privind  aprobarea  documentaţiei  de  urbanism
Plan  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  şi  a
Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent
(RLU) „Spaţii  prestări servicii  auto, depozitare
şi activităţi conexe”, extravilan Arad,
DJ 682 Arad - Zădăreni

Hotărârea nr.
316/05.10.2016

privind  aprobarea  documentației  de urbanism
Plan  Urbanistic  de  Detaliu  (PUD)  „Construire
locuință  unifamilială  P+1E  și  împrejmuire  la
front stradal", Arad, strada Rândunicii nr. 54

Hotărârea nr.
317/05.10.2016

privind  aprobarea  documentației  de urbanism
Plan  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  CENTRU
LOGISTIC  ȘI  SEDIU  ADMINISTRATIV,
intravilan  Municipiul  Arad,  Zona  Industrială
Sud, DJ 682 Arad - Zădăreni, stânga
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