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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
171/27.06.2017

privind  eliberarea  licenţei  de  traseu  pentru
efectuarea  Serviciului  de  Transport  Public
Judeţean  de  Persoane  prin  Curse  Regulate
Speciale, unui operator de transport

Hotărârea nr.
172/27.06.2017

privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei
Consiliului  Judeţean  Arad  pe  anul  2017  la
bugetul  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară  pentru  Managementul
Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST)

Hotărârea nr.
173/27.06.2017

privind  aprobarea  cofinanţării  de  către
Consiliul  Judeţean  Arad  a  proiectului  POIM
2014 - 2020 „Fazarea proiectului Extinderea şi
modernizarea  infrastructurii  de  apă  uzată  în
Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
174/27.06.2017

privind  stabilirea  tarifelor  pentru  eliberarea
acordurilor  prealabile/autorizaţiilor  de
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi
a tarifelor de ocupare a amprizei şi a zonei de
siguranţă a drumurilor judeţene din Domeniul
public al Judeţului Arad pentru anul 2018

Hotărârea nr.
175/27.06.2017

privind  aprobarea  transmiterii  în  folosinţă
gratuită către Fundaţia Creştină RCE Speranţa
Copiilor a trei clădiri aflate în Patrimoniul public
al Judeţului Arad, situate în Municipiul Arad,
str. Diogene nr. 6

Hotărârea nr.
176/27.06.2017

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită
al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ,
str. Crişan nr. 2, Judeţul Arad
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Hotărârea nr.
177/27.06.2017

privind  aprobarea  achiziţionării  de  materiale
promoţionale  destinate  evenimentelor
organizate de Consiliul Judeţean Arad
cu scopul promovării Judeţului Arad

Hotărârea nr.
178/27.06.2017

privind  aprobarea  Profilului  Consiliului  de
Administraţie  al  Regiei  Autonome
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
179/27.06.2017

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

Hotărârea nr.
180/27.06.2017

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

Hotărârea nr.
181/27.06.2017

privind  aprobarea  încheierii  unui  Protocol  de
colaborare  pentru  punerea  în  aplicare  a
prevederilor  Ordinului  nr.  1.985/2016  al
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice

Hotărârea nr.
182/27.06.2017

privind  aprobarea  Planului  de acţiune  pentru
perioada  2017  -  2020  pentru  implementarea
Strategiei Judeţene Antidrog Arad 2014 - 2020

Hotărârea nr.
183/27.06.2017

privind  actualizarea  unor  anexe  ale
Monografiei  economico-militare  a  Judeţului
Arad -ediţia 2016-

Hotărârea nr.
184/27.06.2017

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  Unităţii  Administrativ-
Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală
a  Asociaţilor  la  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

Hotărârea nr.
187/27.07.2017

pentru  modificarea  Regulamentului  de
Funcţionare al Consiliului Judeţean Arad
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Hotărârea nr.
188/27.07.2017

privind  modificarea  componenţei  Comisiei
paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în
Programul  de  Transport  Public  Judeţean  de
Persoane

Hotărârea nr.
189/27.07.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  şi  a  principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru  realizarea
investiţiei „RK acoperiş, consolidări structurale
şi  amenajări  interioare  ale  unei  părţi  din
clădirea  situată  în  Arad,  b-dul  Revoluţiei  nr.
81”

Hotărârea nr.
190/27.07.2017

privind  diminuarea  valorii  de  inventar  a
Patrimoniului  public  al  Judeţului  Arad,  la
obiectivul de investiţie „Reabilitare instalaţie de
încălzire” la Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

Hotărârea nr.
191/27.07.2017

privind trecerea imobilului situat în localitatea
Vinga -nr. 478 ap. A- din Domeniul public al
Judeţului Arad în Domeniul public al Comunei
Vinga

Hotărârea nr.
192/27.07.2017

privind solicitarea trecerii din Patrimoniul public
al  Comunei  Târnova  în  Patrimoniul  public  al
Judeţului  Arad  a  Complexului  statuar  în  aer
liber -Platou Căsoaia şi a terenului aferent

Hotărârea nr.
193/27.07.2017

privind  diminuarea  valorii  obiectivelor  de
investiţii realizate în cadrul proiectului „Sistem
de Management Integrat  al  Deşeurilor Solide
în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
194/27.07.2017

privind  aprobarea  aderării  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad  la
Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Podgoria
Miniş-Măderat”

Hotărârea nr.
195/27.07.2017

privind  aprobarea  cuantumului  cotizaţiei
Consiliului  Judeţean  Arad  pe  anul  2017  la
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bugetul  Grupului  de  Acţiune  Locală  „Lunca
Mureşului de Jos”

Hotărârea nr.
196/27.07.2017

privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean  Arad,  începând  cu  data  de
01.07.2017

Hotărârea nr.
197/27.07.2017

privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi  Protecţia Copilului  Arad, începând cu data
de 01.07.2017

Hotărârea nr.
198/27.07.2017

privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul  Direcţiei  Judeţene  de  Evidenţă  a
Persoanelor  Arad,  începând  cu  data  de
01.07.2017

Hotărârea nr.
199/27.07.2017

privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
personalul  contractual  din  cadrul  Serviciului
Public  Judeţean  Salvamont  Salvaspeo  Arad,
începând cu data de 01.07.2017

Hotărârea nr.
200/27.07.2017

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  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.
201/27.07.2017

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
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în anul 2017

Hotărârea nr.
202/27.07.2017

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

Hotărârea nr.
203/27.07.2017

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  58/28.02.2017  privind
aprobarea  contractării  prestării  serviciilor
sociale  pentru  copii/tineri  cu  măsură  de
protecţie specială şi pentru persoane adulte cu
dizabilităţi în cursul anului 2017

Hotărârea nr.
204/27.07.2017

privind  aprobarea  componenţei  Comisiei  de
Evaluare  a  Persoanelor  Adulte  cu  Handicap
Arad

Hotărârea nr.
205/27.07.2017

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean Arad nr.  178/27.06.2017
privind  aprobarea  Profilului  Consiliului  de
Administraţie  al  Regiei  Autonome
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”
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