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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
221/08.11.2016

privind  aprobarea  documenta iilor  tehnico-ț
economice  -actualizare  octombrie  2016-  faza
Documenta ie  de  Avizare  a  Lucrărilor  deț
Interven ie  (D.A.L.I.)  i  a  indicatorilor  tehnico-ț ș
economici actualiza i ai investi iei „Modernizareț ț
DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota iș
Reabilitare  DJ  792C  km  0+000...21+000  iș
26+000...36+300 Buteni - Pâncota”

Hotărârea nr.
222/08.11.2016

privind  aprobarea  documenta iei  tehnico-ț
economice  -actualizare  octombrie  2016-  faza
Documenta ie  de  Avizare  a  Lucrărilor  deț
Interven ie  (D.A.L.I.)  i  a  indicatorilor  tehnico-ț ș
economici actualiza i ai investi iei „Modernizareț ț
DJ 709E km 9+200...16+600
Sânpetru German - Limită Jude  Timi ”ț ș

Hotărârea nr.
223/08.11.2016

privind  încheierea  unui  Acord  cadru  de
colaborare  între  Unitatea  Administrativ-
Teritorială  Jude ul  Arad  i  Unitateaț ș
Administrativ-Teritorială  Jude ul  Timi ,  pentruț ș
realizarea în comun a investi iei „Modernizareț
DJ  709  E  km  9+200  -  16+600  Sânpetru
German  -  Limită  Jude  Timi ”,  respectivț ș
„Modernizare  Drum  Jude ean  DJ  693  pentruț
interconectare la A1 (AR) i pod peste Mure  laș ș
Pecica  Jude ul  Arad  (L=57  km,  din  careț
necesar de modernizare cca. 30 km)”

Hotărârea nr.
224/08.11.2016

privind aprobarea participării Direc iei Generaleț
de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Aradț ș ț
la  Programul  privind  instalarea  sistemelor  de
încălzire  care utilizează  energie  regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice  de  încălzire,  beneficiari  unită iț
administrativ-teritoriale,  institu ii  publice  iț ș
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unită i de cultț

Hotărârea nr.
225/08.11.2016

privind declan area procedurii pentru selec ia aș ț
doi  membri  ai  Consiliului  de  Administra ie  alț
R.A. „Administra ia Zonei Libere Curtici -Arad”ț

Hotărârea nr.
226/18.11.2016

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri i Cheltuieli al Jude ului Aradș ț
pe anul 2016

Hotărârea nr.
229/29.11.2016

privind  aprobarea  încheierii  unui  protocol  de
colaborare  între  Consiliul  Jude ean  Arad,ț
Centrul Cultural Jude ean Arad i Inspectoratulț ș
colar Jude ean AradȘ ț

Hotărârea nr.
230/29.11.2016

privind  eliberarea  licen elor  de  traseu  pentruț
efectuarea  Serviciului  de  Transport  Public
Jude ean  de  Persoane  prin  Curse  Regulateț
Speciale, unor operatori de transport

Hotărârea nr.
231/29.11.2016

privind  modificarea  Statului  de  func ii  pentruț
aparatul de specialitate al Consiliului Jude eanț
Arad

Hotărârea nr.
232/29.11.2016

privind  modificarea  Statului  de  func ii  pentruț
Direc ia Jude eanăț ț
de Eviden ă a Persoanelor Aradț

Hotărârea nr.
233/29.11.2016

privind  aprobarea  transmiterii  unui  imobil  din
Patrimoniul  public  al  Jude ului  Arad  Înț
Patrimoniul public al Ora ului Curticiș

Hotărârea nr.
234/29.11.2016

privind aprobarea transmiterii  în administrarea
Spitalului  Clinic  Jude ean de  Urgen ă Arad  aț ț
investi iei „Amenajare spa ii verzi la Sec ia TBCț ț ț
din cadrul Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ăț ț
Arad”

Hotărârea nr.
235/29.11.2016

privind  trecerea  din  Domeniul  public  al
Jude ului Arad în Domeniul privat al Jude uluiț ț
Arad a unor bunuri concesionate la
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S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. i scoatereaș
din func iune a acestoraț

Hotărârea nr.
236/29.11.2016

privind  aprobarea  transmiterii  obiectivelor  de
investi ii  „Închidere  depozite  neconforme  înț
Jude ul Arad din cadrul  Proiectului  Sistem deț
Management  Integrat  al  De eurilor  Solide  înș
Jude ul Arad” din Domeniul public al Jude uluiț ț
Arad  în  Domeniul  public  al  unor  unită iț
administrativ-teritoriale de pe raza teritorială
a Jude ului Aradț

Hotărârea nr.
237/29.11.2016

privind aprobarea închirierii  unor spa ii  situateț
în imobile aflate
în Patrimoniul public al Jude ului Aradț

Hotărârea nr.
238/29.11.2016

privind  convocarea  Adunării  Generale  a
Ac ionarilor  la  S.C.  „Aeroportul  Arad”  S.A.  înț
vederea  declan ării  procedurii  de  selec ie  aș ț
membrilor Consiliului de Administra ieț

Hotărârea nr.
239/29.11.2016

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Jude ean  Arad  nr.  24/27.01.2016ț
privind  repartizarea  pe  unită i  administrativ-ț
teritoriale din Jude ul Arad a cotei de 20% dinț
sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale iș
a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul
pe  venit  pe  anul  2016,  precum i  a  sumelorș
estimate pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr.
240/29.11.2016

privind  aprobarea  prelungirii  perioadei  de
tragere  prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
187/23.11.2015  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. i Jude ul Aradș ț

Hotărârea nr.
241/29.11.2016

privind  aprobarea  prelungirii  perioadei  de
tragere  prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
189/23.11.2015  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. i Jude ul Aradș ț
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Hotărârea nr.
242/29.11.2016

privind  aprobarea  conturilor  de  execu ie  aleț
Bugetului  General  de  Venituri  i  Cheltuieli  alș
Jude ului Arad, la data de 30.09.2016ț

Hotărârea nr.
243/29.11.2016

privind  aprobarea  derulării  de  către  Liceul
Special  „Sfânta  Maria”  a  proiectului  „Viitorul
prin ochii no tri” (“The future trough our eyes”)ș

Hotărârea nr.
244/29.11.2016

pentru  modificarea  Anexelor  nr.  4  i  nr.  5  laș
Hotărârea  Consiliului  Jude ean  Arad  nr.ț
221/08.11.2016  privind  aprobarea
documenta iilor tehnico-economice, actualizareț
octombrie 2016, faza Documenta ie de Avizareț
a  Lucrărilor  de  Interven ie  (D.A.L.I.)  i  aț ș
indicatorilor  tehnico-economici  actualiza i  aiț
investi iei  „Modernizare  DJ  709  kmț
0+800...30+700  Arad  -  Pâncota  i  Reabilitareș
DJ  792C  km  0+000...21+000  iș
26+000...36+300 Buteni - Pâncota”

Hotărârea nr.
245/29.11.2016

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Jude ean  Arad  nr.  222/08.11.2016  privindț
aprobarea  documenta iei  tehnico-economice,ț
actualizare octombrie 2016, faza Documenta ieț
de Avizare a Lucrărilor de Interven ie (D.A.L.I.)ț
i a indicatorilor tehnico-economici actualiza i aiș ț

investi iei  „Modernizare  DJ  709E  kmț
9+200...16+600
Sânpetru German - Limită Jude  Timi ”ț ș

Hotărârea nr.
246/08.12.2016

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri i Cheltuieli al Jude ului Aradș ț
pe anul 2016

Hotărârea nr.
247/08.12.2016

privind  numirea  Comisiei  pentru  efectuarea
cercetării  prealabile  în  vederea  declarării
utilită ii publice pentru lucrarea denumităț
„Locuin e sociale pentru romi”ț

Hotărârea nr.
251/16.12.2016

privind  stabilirea  pre ului  mediu  al  ierbii  înț
Jude ul Arad, pentru anul 2017ț
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Hotărârea nr.
252/16.12.2016

privind stabilirea pre urilor medii ale produselorț
agricole -care vor fi luate în calcul la evaluarea
arendei  exprimată  în  natură  în  anul  2017-  în
Jude ul Aradț

Hotărârea nr.
253/16.12.2016

privind  modificarea  Statului  de  func ii  pentruț
aparatul de specialitate al Consiliului Jude eanț
Arad

Hotărârea nr.
254/16.12.2016

privind  eliberarea  licen elor  de  traseu  pentruț
efectuarea  Serviciului  de  Transport  Public
Jude ean  de  Persoane  prin  Curse  Regulateț
Speciale, unui operator de transport

Hotărârea nr.
255/16.12.2016

privind  aprobarea  prelungirii  duratei  de
realizare  a  investi iilor  din  cadrul  Contractuluiț
de Concesiune nr. 18.842/21.12.2011 încheiat
între Jude ul Arad iț ș
S.C. „Aqua Trans” Mure  S.A.ș

Hotărârea nr.
256/16.12.2016

privind declararea de interes public jude ean aț
unor  bunuri  achizi ionate  de  Bibliotecaț
Jude eană  „A.D.  Xenopol”  Arad  i  majorareaț ș
Patrimoniului  public  al  Jude ului  Arad  cuț
valoarea acestora

Hotărârea nr.
257/16.12.2016

privind  convocarea  Adunării  Generale  a
Ac ionarilor  la  S.C.  „Aeroportul  Arad”  S.A.ț
pentru  aprobarea  prelungirii  mandatului
membrilor Consiliului de Administra ieț

Hotărârea nr.
258/16.12.2016

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Jude ean  Arad  nr.  23/27.01.2016ț
privind  repartizarea  pe  unită i  administrativ-ț
teritoriale din Jude ul Arad a sumelor defalcateț
din  taxa  pe  valoarea  adăugată  destinate
finan ării cheltuielilor privind drumurile jude eneț ț
i comunaleș

Hotărârea nr.
259/16.12.2016

pentru  modificarea  i  completarea  Hotărâriiș
Consiliului  Jude ean  Arad  nr.  24/27.01.2016ț
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privind  repartizarea  pe  unită i  administrativ-ț
teritoriale din Jude ul Arad a cotei de 20% dinț
sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale iș
a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul
pe  venit  pe  anul  2016,  precum i  a  sumelorș
estimate pentru anii 2017 - 2019

Hotărârea nr.
260/16.12.2016

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Jude ului  Arad,  caț
urmare  a  realizării  obiectivului  de  investi ieț
„Reabilitare  instala ie  de  încălzire”  la  Liceulț
Special „Sfânta Maria” Arad

Hotărârea nr.
261/16.12.2016

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Jude ului  Arad,  caț
urmare  a  punerii  în  func iune  a  centralelorț
termice la  clădirile  situate  în  Municipiul  Arad,
str. Diogene, nr. 6, Jude ul Aradț

Hotărârea nr.
262/16.12.2016

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri i  Cheltuieli  al Jude ului Arad pe anulș ț
2016

Hotărârea nr.
263/16.12.2016

privind  aprobarea  aderării  Direc iei  Generaleț
de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Aradț ș ț
la  Re eaua Socială Europeană-The Europeanț
Social Network (ESN)

Hotărârea nr.
264/22.12.2016

pentru  modificarea  art.  1  al  Hotărârii  nr.
25/27.01.2016  privind  aprobarea  utilizării
Excedentului  bugetar  al  anilor  preceden iț
pentru  finan area  Sec iunii  de  Dezvoltare  înț ț
anul 2016

Hotărârea nr.
265/22.12.2016

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri i  Cheltuieli  al Jude ului Arad pe anulș ț
2016

Hotărârea nr.
266/22.12.2016

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Jude ean  Arad  nr.  23/27.01.2016ț
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privind  repartizarea  pe  unită i  administrativ-ț
teritoriale din Jude ul Arad a sumelor defalcateț
din  taxa  pe  valoarea  adăugată  destinate
finan ării cheltuielilor privind drumurile jude eneț ț
i comunaleș



Editor: Consiliul Judeţean Arad
Monitorul Oficial al Judeţului Arad

Tiraj: 50 exemplare
Contract nr. 93/26.10.2016

Tipărit în luna ianuarie 2017
Tel.: 0357-731.250

pag. web: www.cjarad.ro
e-mail: mo_judet@cjarad.ro

310003 –Arad, str. C. Coposu nr. 22

ISSN  1222 - 9679

http://www.cjarad.ro/

	JUDEŢUL ARAD
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	MONITORUL OFICIAL
	Anul XXV ― nr. 11 ― noiembrie, decembrie ― 2016

