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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
 79/07.03.2017

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe  valoarea  adăugată  destinate  finanţării
cheltuielilor  pentru  drumurile  judeţene  şi
comunale

Hotărârea nr.
 80/07.03.2017

privind  repartizarea  pe  unităţi  administrativ-
teritoriale din Judeţul Arad a sumelor defalcate
din  taxa  pe  valoarea  adăugată  destinate
finanţării cheltuielilor pentru drumurile judeţene
şi comunale

Hotărârea nr.
 81/07.03.2017

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 2017, precum şi a
sumelor estimate pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr.
 82/07.03.2017

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  actualizaţi  ai  obiectivului  de
investiţie  „Reabilitare  DJ  572,  km  34+940  -
128+519, Berzovia - Buziaş - Lipova, din care
în Judeţul Arad de la km 102+500 - 128+519,
limită Judeţ Timiş - Lipova”

Hotărârea nr.
 83/07.03.2017

privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Judeţean  Arad  a  obiectivului  de  investiţie
„Reabilitare  DJ  572,  km  34+940  -  128+519,
Berzovia - Buziaş - Lipova, din care în Judeţul
Arad de la km 102+500 - 128+519, limită Judeţ
Timiş - Lipova”

Hotărârea nr.
 84/07.03.2017

privind  finanţarea  prin  Programul  Naţional  de
Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţie de
interes judeţean „Reabilitare DJ 708A, de la km
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32+100 - 41+100, Tauţ - Tîrnova”

Hotărârea nr.
 87/16.03.2017

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  ai  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  709F,  km  0+000  -  23+540,
Sânmartin - Olari - Caporal Alexa” şi finanţarea
acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală

Hotărârea nr.
 88/16.03.2017

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  ai  obiectivului  de  investiţie
„Reabilitare  DJ  792,  km  5+000  -  26+130,
Nădab  -  Seleuş”  şi  finanţarea  acestuia  prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr.
 89/16.03.2017

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  ai  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  708,  km  44+400  -  66+600,
Gurahonţ -  Buteni”  şi  finanţarea acestuia prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr.
 90/16.03.2017

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  ai  obiectivului  de  investiţie
„Reabilitare  DJ  708A,  de  la  km  32+100  -
41+100, Tauţ - Târnova” şi finanţarea acestuia
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr.
 91/16.03.2017

privind  finanţarea  prin  Programul  Naţional  de
Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţie de
interes  judeţean  „Secţie  de  Oncologie  a
Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Arad,
Municipiul Arad,
str. Vicenţiu Babeş, nr. 11 - 13”

Hotărârea nr.
 92/16.03.2017

privind  finanţarea  prin  Programul  Naţional  de
Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţie de
interes judeţean
„Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş”
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Hotărârea nr.
 93/16.03.2017

privind finanţarea prin „Programul  naţional de
construcţii  de  interes  public  sau  social”  al
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.”- S.A.
a  obiectivului  de  investiţie  „Construire  Secţii
Obstetrică-Ginecologie şi Neonatologie, Secţie
Chirurgie Infantilă, Secţie Pediatrie din incinta
Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Arad”,
situat în Municipiul Arad,
str. Andrenyi Karoly nr. 2 - 4

Hotărârea nr.
 94/16.03.2017

privind  aprobarea  includerii  în  Bugetul  de
Venituri şi Cheltuieli al Județului Arad pe anul
2017  a  unor  sume  pentru  întocmirea
documentațiilor  tehnico-economice  necesare
realizării  investiţiei  „Modernizare  DJ  709G,
inclusiv  pod  Mureş,  pentru  funcţiunea  de
Centură Est Arad”

Hotărârea nr.
 95/16.03.2017

privind  aprobarea  depunerii  spre  finanțare  a
proiectului  „Implementarea,  certificarea
sistemului de management al calităţii conform
standardului  ISO  9001  la  Consiliul  Judeţean
Arad” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr.
 96/16.03.2017

privind  aprobarea  Profilului  Consiliului  de
Administraţie al S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 97/16.03.2017

privind  aprobarea  Planului  de  Reparaţii  şi
Investiţii  pe  anul  2017  -pe  Domeniul  public
judeţean concesionat S.C. „Compania de Apă”
Arad S.A.- care se realizează din fonduri IID

Hotărârea nr.
 98/16.03.2017

privind aprobarea limitei valorice zilnice pentru
produsele  lactate  şi  de  panificaţie  acordate
pentru un elev în anul şcolar 2017 - 2018

Hotărârea nr.
 99/16.03.2017

privind aprobarea fondului total necesar pentru
finanţările nerambursabile destinate activităţilor
nonprofit  de  interes  general  în  cursul  anului
2017
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Hotărârea nr.
100/16.03.2017

privind  aprobarea  utilizării  Excedentului
bugetar  al  anilor  precedenţi  pentru  finanţarea
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2017

Hotărârea nr.
101/16.03.2017

privind  adoptarea  Bugetului  General  de
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad pe anul
2017

Hotărârea nr.
104/31.03.2017

privind  modificarea  componenţei  nominale  a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
105/31.03.2017

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

Hotărârea nr.
106/31.03.2017

privind actualizarea Programului  de Transport
Public  Judeţean  de  Persoane  prin  Curse
Regulate, perioada 2014 – 2019

Hotărârea nr.
107/31.03.2017

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

Hotărârea nr.
108/31.03.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru
Centrul Cultural Judeţean Arad, pe anul 2017

Hotărârea nr.
109/31.03.2017

privind  aprobarea  costului  mediu  lunar  al
cheltuielilor efectuate cu persoanele adulte cu
handicap  îngrijite  şi  protejate  în  centre
rezidenţiale din subordinea Direcţiei  Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
110/31.03.2017

privind  majorarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  judeţului  Arad,  ca
urmare a realizării  unor obiective de investiţie
la  imobile  aflate  în  administrarea  Direcţiei
Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului Arad
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Hotărârea nr.
111/31.03.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  şi  a  principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru  realizarea
investiţiei „Lucrări de reabilitare/modernizare a
imobilului situat în Municipiul Arad,
Calea Aurel Vlaicu nr. 56 - 76”

Hotărârea nr.
112/31.03.2017

privind modificarea Anexei  nr.  5 la  Hotărârea
Consiliului  Județean  Arad  nr.  69/28.02.2017
pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Județean  Arad  nr.  221/08.11.2016  privind
aprobarea documentațiilor  tehnico-economice,
actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)
și  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați
ai  investiției  „Modernizare  DJ  709,  km
0+800...30+700,  Arad -  Pîncota  și  Reabilitare
DJ  792C,  km  0+000...21+000  și
26+000...36+300, Buteni - Pîncota"

Hotărârea nr.
113/31.03.2017

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ
709,  km  0+800...30+700  Arad  -  Pâncota  şi
reabilitare  DJ  792C,  km  0+000...21+000  şi
26+000...36+300  Buteni  -  Pâncota”  şi  a
cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr.
114/31.03.2017

privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei
Judeţului  Arad  pe  anul  2017  la  Bugetul
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă
Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr.
115/31.03.2017

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentanţilor  Judeţului  Arad  în  Adunarea
Generală a Acţionarilor la
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
116/31.03.2017

privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  şi
Cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
pe anul 2017
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Hotărârea nr.
117/31.03.2017

pentru  revocarea  reprezentantului  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad  în
Adunarea  Generală  a  Asociaţilor  la  Asociaţia
de  Dezvoltare  Intercomunitară  Vest  pentru
Managementul  Situaţiilor  de  Urgenţă  şi
desemnarea unui alt reprezentant

Hotărârea nr.
118/31.03.2017

pentru  abrogarea  unor  hotărâri  adoptate  de
Consiliul Judeţean Arad

Hotărârea nr.
119/31.03.2017

privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a
contractelor  de  finanţare  nerambursabilă
pentru  activităţile  nonprofit  de interes general
aferente anului 2017

Hotărârea nr.
120/31.03.2017

privind  aprobarea  închirierii  unor  spaţii  din
cadrul  unor  imobile  din  Patrimoniul  Judeţului
Arad,  aflate  în  administrarea  Spitalului  Clinic
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
121/31.03.2017

privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi
Acoperire a Riscurilor al Judeţului Arad pentru
anul 2017

Hotărârea nr.
122/31.03.2017

privind  aprobarea  plăţii  cotizaţiei  Consiliului
Judeţean Arad pe anul 2017 la bugetul Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

Hotărârea nr.
123/31.03.2017

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

Hotărârea nr.
124/31.03.2017

privind  numirea  Comisiei  de  soluţionare  a
întâmpinărilor formulate împotriva propunerilor
de  expropiere  notificate  de  expropriatorul
Oraşul Pecica proprietarilor de imobile supuse
exproprierii  în  cadrul  lucrării  denumite
„Locuinţe sociale pentru rromi”
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