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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
127/13.04.2017

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  222/08.11.2016  privind
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,
actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)
şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi
ai  investiţiei  „Modernizare  DJ  709E,  km
9+200...16+600,  Sânpetru  German  -  Limită
Judeţ Timiş”

Hotărârea nr.
128/13.04.2017

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ
709E, km 9+200...16+600, Sânpetru German -
Limită Judeţ Timiş" şi a cheltuielilor legate de
proiect

Hotărârea nr.
129/13.04.2017

privind  aprobarea  promovării  proiectului
“Cross-border  network  for  disaster  resilience
and emergency situations risks management”/
„Rețea  transfrontalieră  pentru  îmbunătățirea
capacității  de  răspuns  și  a  managementului
riscurilor  în  situații  de  urgență”  în  cadrul
Programului  INTERREG  VA  Ro-Hu  2014  -
2020

Hotărârea nr.
130/13.04.2017

privind  aprobarea  întocmirii  documentațiilor
tehnico-economice  pentru  tronsoanele  de
drumuri județene care vor fi incluse în proiectul
“Connecting  communities  to  the  TEN-T
infrastructure  in  the  Romanian-Hungarian
border  area”/„Conectarea  comunitățílor  la
infrastructura  TEN-T  în  zona  de  frontieră
româno-maghiară”

Hotărârea nr.
134/28.04.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Arad
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Hotărârea nr.
135/28.04.2017

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş pe
anul 2017

Hotărârea nr.
136/28.04.2017

privind  aprobarea  obiectivelor  şi  criteriilor  de
performanţă pentru anul 2017 şi a componentei
variabile  a  remuneraţiei  pentru  membrii
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
137/28.04.2017

privind  numirea  reprezentantului  Consiliului
Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al
R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
138/28.04.2017

privind  declanşarea procedurii  pentru  selecţia
membrilor  Consiliului  de Administraţie  al  R.A.
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
139/28.04.2017

privind  desemnarea  unor  administratori
provizorii  în Consiliul  de Administraţie al R.A.
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
140/28.04.2017

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 100 din data de 16.03.2017
privind  aprobarea  utilizării  Excedentului
bugetar  al  anilor  precedenţi  pentru  finanţarea
cheltuielilor  Secţiunii  de  Dezvoltare  în  anul
2017

Hotărârea nr.
141/28.04.2017

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

Hotărârea nr.
143/12.05.2017

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

Hotărârea nr.
144/12.05.2017

privind  reglementarea  situaţiei  juridice  a
parcelei de teren situată în Municipiul Arad, b-
dul. Revoluţiei nr. 79 bis,
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înscrisă în C.F. nr. 342175 Arad

Hotărârea nr.
145/12.05.2017

privind aprobarea participării Judeţului Arad la
proiectul “Connecting communities to the TEN-
T  infrastructure  in  the  Romanian-Hungarian
border  area”/„Conectarea  comunitățílor  la
infrastructura  TEN-T  în  zona  de  frontieră
româno-maghiară”  în  cadrul  Programului
INTERREG V A Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
146/12.05.2017

privind  aprobarea  deplasării  unei  delegaţii  a
Consiliului  Judeţean Arad la  a  17 -a  ediţie  a
Târgului Internaţional de Turism de la Opole şi
la  Conferinţa Internaţională  „Metode moderne
de promovare a regiunilor”, Opole, Polonia, în
perioada 25 - 29 mai 2017

Hotărârea nr.
149/26.05.2017

pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Județean  Arad  nr.  130/13.04.2017  privind
aprobarea  întocmirii  documentațiilor  tehnico-
economice  pentru  tronsoanele  de  drumuri
judeţene  care  vor  fi  incluse  în  proiectul
“Connecting  communities  to  the  TEN-T
infrastructure  in  the  Romanian-Hungarian
border  area”/„Conectarea  comunităţílor  la
infrastructura  TEN-T  în  zona  de  frontieră
româno-maghiară”

Hotărârea nr.
150/26.05.2017

privind  aprobarea  promovării  proiectului
“Connecting  communities  to  the  TEN-T
infrastructure  in  the  Romanian-Hungarian
border  area”/„Conectarea  comunitățílor  la
infrastructura  TEN-T  în  zona  de  frontieră
româno-maghiară”  în  cadrul  Programului
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
151/26.05.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Arad
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Hotărârea nr.
152/26.05.2017

privind  aprobarea  Situaţiilor  financiare  anuale
-bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere,
datele  informative  şi  situaţia  activelor
imobilizate  pe  anul  fiscal  2016-  ale  Regiei
Autonome
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
154/31.05.2017

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

Hotărârea nr.
155/31.05.2017

privind modificarea Anexei nr.  9 la Contractul
de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  de
Transport Public Judeţean de Persoane

Hotărârea nr.
156/31.05.2017

privind  constituirea  Comisiei  speciale  pentru
întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
157/31.05.2017

privind  aprobarea  transmiterii  în  folosinţă
gratuită  către  Arhiepiscopia  Aradului  a  unei
suprafeţe  de  teren  aflate  în  Proprietatea
publică a Judeţului Arad -situată în Municipiul
Arad,  str.  Andrenyi  Karoly  nr.  2  -  4-  şi  a
înscrierii  în  cartea  funciară  a  construcţiei
Biserica Ortodoxă Română din lemn
Cuvioasa Paraschiva

Hotărârea nr.
158/31.05.2017

privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat
în  Municipiul  Arad,  b-dul  Revoluţiei  nr.  81
parter

Hotărârea nr.
159/31.05.2017

privind aprobarea trecerii  din Domeniul  public
al  Judeţului  Arad  şi  administrarea  Consiliului
Judeţean Arad în Domeniul public al Comunei
Şagu  a  unor  parcele  de  teren  -situate  în
localitatea Şagu, Judeţul Arad

Hotărârea nr.
160/31.05.2017

privind  modificarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului Arad concesionat la S.C. „Compania
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de Apă” Arad S.A. cu bunurile achiziţionate prin
fondul IID şi cu alte bunuri donate/amortizate,
recepţionate şi puse în funcţiune în anul 2016

Hotărârea nr.
161/31.05.2017

privind  aprobarea  achiziţionării  de  către  R.A.
„Administraţia  Zonei  Libere  Curtici  -Arad”  de
servicii  juridice  de  consultanţă  şi  de
reprezentare

Hotărârea nr.
162/31.05.2017

privind  aprobarea  Conturilor  de  execuţie  ale
Bugetului  General  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad la 31.12.2016

Hotărârea nr.
163/31.05.2017

privind  aprobarea  Conturilor  de  execuţie  ale
Bugetului  General  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad la data de 31.03.2017

Hotărârea nr.
164/31.05.2017

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

Hotărârea nr.
165/31.05.2017

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  Judeţului  Arad  în  Adunarea
Generală a Acţionarilor la
S.C. „Continental Vest” Arad S.A.

Hotărârea nr.
166/31.05.2017

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