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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  3/09.01.2017

privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a
Deficitului Secţiunii  de Dezvoltare  a Bugetului
Județului  Arad  pe anul  2016,  din  Excedentul
bugetar al anilor precedenți

Hotărârea nr.
  4/09.01.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al
Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017

Hotărârea nr.
  5/09.01.2017

pentru  declararea  lucrării  denumite  „Locuinţe
sociale  pentru  romi”  ca  lucrare  de  utilitate
publică de interes local

Hotărârea nr.
  6/09.01.2017

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de
consilier  judeţean  deţinut  de  domnul  Farago
Petru

Hotărârea nr.
  7/09.01.2017

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de
consilier  judeţean  deţinut  de  domnul  Tripa
Florin-Dan

Hotărârea nr.
  8/09.01.2017

privind  validarea  mandatului  de  consilier
judeţean al domnului Bölöni György

Hotărârea nr.
  9/09.01.2017

privind  validarea  mandatului  de  consilier
judeţean al domnului Ispravnic Cristian-Ilie

Hotărârea nr.
 10/09.01.2017

privind  modificarea  componenţei  unor  comisii
de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad și
pentru  revocarea  reprezentanţilor  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad  în
Grupurile de Acţiune Locală „Lunca Mureşului
de Jos” şi „Podgoria Miniş Măderat“

Hotărârea nr.
 14/31.01.2017

privind  desemnarea  reprezentantului  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad  în
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Asociaţia  „Grupul  de  Acţiune  Locală
Microregiunea Văii Crişurilor Alb şi Negru”

Hotărârea nr.
 15/31.01.2017

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

Hotărârea nr.
 16/31.01.2017

privind  modificarea  Planului  de  ocupare  a
funcţiilor publice pe anul 2017, pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 17/31.01.2017

privind  participarea  consilierilor  judeţeni  la
cursuri  de  pregătire,  formare  şi  perfecţionare
profesională

Hotărârea nr.
 18/31.01.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Complexul Muzeal Arad pe anul
2017

Hotărârea nr.
 19/31.01.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii  pentru  Serviciul  Public  Judeţean
Salvamont Salvaspeo Arad pe anul 2017

Hotărârea nr.
 20/31.01.2017

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

Hotărârea nr.
 21/31.01.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii  pentru  Direcţia  Generală  de  Asistenţă
Socială  şi  Protecţia  Copilului  Arad,  pe  anul
2017

Hotărârea nr.
 22/31.01.2017

privind  aprobarea  regulamentelor  de
organizare  şi  funcţionare  pentru  serviciile
sociale  (centre)  aflate  în  subordinea  Direcţiei
Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului Arad

Hotărârea nr.
 23/31.01.2017

privind transmiterea în folosinţă gratuită -către
Filiala Judeţeană Arad a Asociaţiei Comunelor
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din România- a unui spaţiu din imobilul situat în
Municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81

Hotărârea nr.
 24/31.01.2017

privind  trecerea  unor  clădiri  -aflate  în
Patrimoniul  public  al  Judeţului  Arad-  din
folosinţa  gratuită  a  Fundaţiei  Creştine  R.C.E.
Speranţa  Copiilor  în  administrarea  Direcţiei
Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului Arad

Hotărârea nr.
 25/31.01.2017

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  la
imobilul situat în Municipiul Arad, str. Vicenţiu
Babeş nr. 11 - 13, ca urmare a efectuării unor
lucrări de reparaţii capitale

Hotărârea nr.
 26/31.01.2017

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  dat  în
administrare la Centrul  Militar  Judeţean Arad,
ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii
capitale

Hotărârea nr.
 27/31.01.2017

privind  modificarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  dat  în
administrare  la  Liceul  Special  „Sfânta  Maria”
Arad

Hotărârea nr.
 28/31.01.2017

privind  modificarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  dat  în
administrare la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
 29/31.01.2017

pentru aprobarea modificării prin act adiţional a
Acordului  Document  de Poziţie  privind  modul
de implementare a proiectului „Sistem Integrat
de Gestionare a De eurilor Jude ul Arad”ș ț

Hotărârea nr.
 30/31.01.2017

privind asumarea de către  Consiliul  Judeţean
Arad a conținutului Declaraţiei de angajament
privind  Contractul  de  Finanţare  nr.
1263/22.02.2010,  aferent  proiectului  „Sistem

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ025
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ024
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ030
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ029
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ028
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ027
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/01_ianuarie/monXXVI2017_ian1TextPrelucrat.pdf#HCJ026


de management integrat al deşeurilor solide în
Judeţul Arad"

Hotărârea nr.
 31/31.01.2017

privind aprobarea nivelului redevenţei pe anul 
2017 pentru bunurile care aparţin Domeniului 
public al Judeţului Arad, concesionate către 
S.C. „Compania de Transport Public” S.A. 
Arad, S.C. „Aeroportul Arad” S.A. şi S.C. 
„Compania de Apă” Arad S.A.

Hotărârea nr.
 32/31.01.2017

privind  stabilirea  tarifului  pentru  prestaţia
agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază
Arad  la  obiectivele  de  interes  judeţean,
începând cu 01.02.2017

Hotărârea nr.
 33/31.01.2017

privind aprobarea introducerii în parcul auto al
Consiliului Judeţean Arad a unui autoturism

Hotărârea nr.
 34/31.01.2017

pentru  modificarea  componenței  nominale  a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
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