
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

MONITORUL OFICIAL
AL

JUDEŢULUI ARAD

Anul XXVI ― nr. 8 ― august, septembrie ― 2017



SUMAR pag.

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
207/10.08.2017

privind înfiinţarea şi componenţa
Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
211/30.08.2017

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

Hotărârea nr.
212/30.08.2017

privind  exprimarea  intenţiei  Consiliului
Judeţean Arad de participare a Judeţului Arad
la  constituirea  unei  asociaţii  de  dezvoltare
intercomunitară pentru transportul public local

Hotărârea nr.
213/30.08.2017

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

Hotărârea nr.
214/30.08.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Complexul Muzeal Arad

Hotărârea nr.
215/30.08.2017

privind  aprobarea  prelungirii  perioadei  de
tragere  prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
188/23.11.2015  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad

Hotărârea nr.
216/30.08.2017

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  91/30.04.2015
privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări
rambursabile  interne/externe  în  valoare  de
maxim  32.280.000  lei  pentru  re-finanţarea
datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor
obiective  de  investiţii  de  interes  judeţean  şi
aprobarea  prelungirii  perioadei  de  tragere
prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
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189/23.11.2015  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad

Hotărârea nr.
217/30.08.2017

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  92/30.04.2015
privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări
rambursabile  interne/externe  în  valoare  de
maxim  23.350.000  lei  pentru  finanţarea  unor
obiective  de  investiţii  de  interes  judeţean  şi
aprobarea  prelungirii  perioadei  de  tragere
prevăzute  în  Contractul  de  credit  nr.
187/23.11.2015  încheiat  între  Banca
Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad

Hotărârea nr.
218/30.08.2017

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.
219/30.08.2017

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.
220/30.08.2017

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

Hotărârea nr.
221/30.08.2017

privind  aprobarea  conturilor  de  execuţie  ale
Bugetului  General  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Judeţului Arad la data de 30.06.2017
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Hotărârea nr.
222/30.08.2017

privind numirea a patru membri în Consiliul de
Administraţie  al  R.A.  „Administraţia  Zonei
Libere  Curtici  -Arad”,  desemnarea  unor
administratori  provizorii  în  Consiliul  de
Administraţie  al  R.A.  „Administraţia  Zonei
Libere Curtici -Arad”, aprobarea obiectivelor şi
criteriilor  de  performanţă  pentru  perioada
august  2017  -  august  2021  şi  a  formei
Contractului  de  mandat  pentru  membrii
Consiliului de Administraţie al
R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
224/18.09.2017

privind  oportunitatea  întocmirii  documentaţiei
tehnico-economice pentru  investiţia  inclusă în
proiectul  “Cross-border healthcare cooperation
for  effective  prevention,  better  quality  health
services, effective rehabilitation and recreation
in  Békés  and  Arad  counties”/„Cooperare
transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale
pentru  o  prevenire  eficientă,  servicii  de
sănătate  mai  bune  şi  o  reabilitare/recreere
eficientă în judeţele Békés şi Arad”

Hotărârea nr.
225/18.09.2017

privind aprobarea participării Judeţului Arad la
proiectul  “Cross-border healthcare cooperation
for  effective  prevention,  better  quality  health
services, effective rehabilitation and recreation
in  Békés  and  Arad  counties”/„Cooperare
transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale
pentru  o  prevenire  eficientă,  servicii  de
sănătate  mai  bune  şi  o  reabilitare/recreere
eficientă  în  judeţele  Békés şi  Arad”  în  cadrul
Programului  INTERREG  V  A  Ro-Hu  2014  -
2020

Hotărârea nr.
226/18.09.2017

privind  aprobarea  promovării  proiectului
“Cross-border  healthcare  cooperation  for
effective  prevention,  better  quality  health
services, effective rehabilitation and recreation
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in  Békés  and  Arad  counties”/„Cooperare
transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale
pentru  o  prevenire  eficientă,  servicii  de
sănătate  mai  bune  şi  o  reabilitare/recreere
eficientă  în  judeţele  Békés şi  Arad”  în  cadrul
Programului INTERREG
V A Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
227/18.09.2017

privind  aprobarea  încheierii  unui  contract  de
administrare  între  Administraţia  Bazinală  de
Apă Mureş şi Unitatea Administrativ-Teritorială
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
228/18.09.2017

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

Hotărârea nr.
229/18.09.2017

privind  aprobarea  taxelor  şcolare  pentru  anul
şcolar 2017 - 2018 şi a tarifelor care urmează a
fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad
în anul 2018

Hotărârea nr.
230/18.09.2017

privind  declararea  unor  bunuri  primite  prin
donaţie  de  către  Biblioteca  Judeţeană  „A.D.
Xenopol  Arad”  ca  bunuri  de  interes  public
judeţean  şi  majorarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului Arad cu valoarea acestora

Hotărârea nr.
231/18.09.2017

privind  majorarea  Domeniului  public  al
Judeţului  Arad  cu  imobilul  înscris  în  CF  nr.
308623 Târnova, nr. cadastral 308623

Hotărârea nr.
232/18.09.2017

privind  aprobarea  atribuirii  unor  licenţe  de
traseu  din  Programul  de  Transport  Public
Judeţean de Persoane prin Curse Regulate

Hotărârea nr.
233/18.09.2017

privind  aprobarea  contractării  de  servicii
sociale pentru un număr de 14 persoane adulte
cu  dizabilităţi  într-un  centru  de  îngrijire  şi
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asistenţă, în cursul anului 2017

Hotărârea nr.
234/18.09.2017

privind declanşarea procedurii pentru selecţia a
doi membri în Consiliul de Administraţie al R.A.
„Administraţia  Zonei  Libere  Curtici  -Arad”,
aprobarea  delegării  atribuţiilor  de  conducere
executivă de către Consiliul de Administraţie al
R.A. „Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”
către  directorul  general  al  R.A.  „Administraţia
Zonei  Libere  Curtici  -Arad”  şi  aprobarea
Contractului  de  mandat  pentru  membrii
Consiliului  de  Administraţie  al  R.A.
„Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
235/18.09.2017

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentanţilor  Unităţii  Administrativ-
Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală
a  Acţionarilor  S.C.  „Compania  de  Apă  Arad”
S.A.

Hotărârea nr.
236/18.09.2017

privind participarea Centrului Cultural Judeţean
Arad  la  Programul  de  stimulare  a  înnoirii
Parcului auto naţional

Hotărârea nr.
238/28.09.2017

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de
consilier  judeţean  deţinut  de  domnul  Damian
Vasilică

Hotărârea nr.
239/28.09.2017

privind  validarea  mandatului  de  consilier
judeţean al domnului Butunoi Adrian Cătălin

Hotărârea nr.
240/28.09.2017

privind  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare  şi  Funcţionare  a  Unităţii  de
Asistenţă  Medico-Socială  Săvârşin  şi
desemnarea  reprezentantului  Consiliului
Judeţean  Arad  în  Consiliul  Consultativ  al
acesteia
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Hotărârea nr.
241/28.09.2017

privind  desemnarea  reprezentantului
Consiliului  Judeţean  Arad  în  comisiile  de
soluţionare  a  contestaţiilor  privind  orientarea
şcolară şi profesională

Hotărârea nr.
242/28.09.2017

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

Hotărârea nr.
243/28.09.2017

pentru  modificarea  componenţei  nominale  a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
244/28.09.2017

privind  aprobarea  promovării  proiectului
“Extension of bicycle roads along Mures river in
Arad  and  Csongrad  Counties”/„Extinderea
pistelor  de  biciclete  pe malul  râului  Mureş în
judeţele  Arad  şi  Csongrad”  în  cadrul
Programului
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
245/28.09.2017

privind  aprobarea  promovării  proiectului
“Shared  problems,  joint  solution-improving
cooperation  between  Arad  and  Bekes  public
administration”/  „Probleme  comune,  soluţii
comune  -îmbunătăţirea  cooperării  între
administraţiile  publice  ale  judeţelor  Arad  şi
Bekes”  în  cadrul  Programului  INTERREG VA
Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
246/28.09.2017

privind aprobarea participării Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
la proiectul “STEP -Together for best practice”/
(PAS -Împreună pentru cea mai bună practică)

Hotărârea nr.
247/28.09.2017

privind  aprobarea  încheierii  unui  Acord  de
Cooperare între Judeţul  Arad din  România şi
Raionul Ialoveni din Republica Moldova

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ247
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ246
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ245
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ244
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ243
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ242
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2017/09_septembrie/monXXVI2017nr8aug08sep09text_prelucrat.pdf#HCJ241


Hotărârea nr.
248/28.09.2017

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

Hotărârea nr.
249/28.09.2017

privind  aprobarea  Planului  de  ocupare  a
funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi
instituţiile publice subordonate

Hotărârea nr.
250/28.09.2017

privind  trecerea  imobilului  înscris  în  CF  nr.
308623 Târnova, nr. cadastral 308623 -aflat în
Domeniul  public  al  Judeţului  Arad-  din
administrarea  Consiliului  Judeţean  Arad  în
administrarea Centrului Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
251/28.09.2017

pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  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 privind drumurile judeţene
şi comunale

Hotărârea nr.
252/28.09.2017

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.
253/28.09.2017

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

Hotărârea nr.
254/28.09.2017

privind aprobarea participării Judeţului Arad la
proiectul  “New technologies in the prevention,
diagnosis and treatment of cancer diseases in
Timiş  -  Bekes/Arad  area  HURO  ONCO
TEAM/Noi  tehnologii  în  prevenirea,
diagnosticul  şi  tratamentul  cancerului  în
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regiunea  Timiş  -  Bekes/Arad  HURO  ONCO
TEAM” în  cadrul  Programului  INTERREG VA
Ro-Hu 2014 - 2020

Hotărârea nr.
255/28.09.2017

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.
256/28.09.2017

privind  aprobarea  depunerii  spre  finanţare  a
proiectului  „Integritate  prin  transparenţă
-ANTICOR ARAD” şi  a cheltuielilor  legate de
proiect

Hotărârea nr.
257/28.09.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Hotărârea nr.
258/28.09.2017

privind  participarea  Direcţiei  Generale  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional

Hotărârea nr.
259/28.09.2017

privind  modificarea  componenţei  unei  comisii
de specialitate a Consiliului  Judeţean Arad şi
pentru  revocarea  reprezentantului  Consiliului
Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al
Liceului Special „Sfânta Maria” Arad
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