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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
264/25.10.2017

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de
consilier  judeţean  deţinut  de  domnul  Gavra
Cristian

Hotărârea nr.
265/25.10.2017

privind  validarea  mandatului  de  consilier
judeţean al domnului Manguci Cosmin-Ciprian

Hotărârea nr.
266/25.10.2017

privind  modificarea  componenţei  unei  comisii
de specialitate a Consiliului  Judeţean Arad şi
pentru  revocarea  reprezentantului  Unităţii
Administrativ-Teritoriale  Judeţul  Arad  în
Adunarea  Generală  a  Asociaţilor  la  Asociaţia
Cluster Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Regiunea  Vest  -România  şi  în  Consiliul
Director  al  Fundaţiei  Concordia  -C.J.  Arad  şi
desemnarea unui alt reprezentant

Hotărârea nr.
267/25.10.2017

pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  153/08.07.2015  privind
instituirea  de  restricţii  temporare  de  circulaţie
pe  drumurile  judeţene  asfaltate  aflate  în
administrarea Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
268/25.10.2017

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

Hotărârea nr.
269/25.10.2017

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

Hotărârea nr.
270/25.10.2017

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.
271/25.10.2017

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

Hotărârea nr.
272/25.10.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Centrul Cultural Judeţean Arad

Hotărârea nr.
273/25.10.2017

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Serviciul  Public  Judeţean  Salvamont
Salvaspeo Arad

Hotărârea nr.
274/25.10.2017

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

Hotărârea nr.
275/25.10.2017

privind  trecerea  din  Domeniul  public  al
Judeţului Arad în Domeniul privat al Judeţului
Arad a unui număr de 6 autobuze concesionate
la  S.C.  „Compania  de  Transport  Public”  S.A.
Arad,  scoaterea  din  funcţiune  şi  casarea
acestora

Hotărârea nr.
276/25.10.2017

privind majorarea Patrimoniului Judeţului Arad
cu  valoarea  evaluată  a  imobilelor  situate  în
Municipiul Arad, b-dul Revoluţiei nr. 79 bis

Hotărârea nr.
277/25.10.2017

privind  participarea  Centrului  Şcolar  pentru
Educaţie  Incluzivă  Arad  la  Programul  de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Hotărârea nr.
278/25.10.2017

privind  aprobarea  taxelor  judeţene  pentru
activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism
şi autorizarea lucrărilor de construcţii aplicabile
în anul 2018

Hotărârea nr.
279/25.10.2017

privind  aprobarea  tarifelor  suplimentare  de
utilizare  a  drumurilor  judeţene  aflate  în
administrarea  Consiliului  Judeţean  Arad,



pentru  transporturile  efectuate  cu vehicule  cu
tonaj şi/sau gabarit depăşit pe anul 2018

Hotărârea nr.
280/25.10.2017

privind  aprobarea  taxelor  care  urmează  a  fi
percepute  de  Biblioteca  Judeţeană  „A.D.
XENOPOL” Arad în anul 2018

Hotărârea nr.
281/25.10.2017

privind  aprobarea  taxelor  care  urmează  a  fi
percepute de Complexul Muzeal Arad
în anul 2018

Hotărârea nr.
282/25.10.2017

privind aprobarea taxelor pe anul 2018 pentru
serviciile  prestate  de  Direcţia  Judeţeană  de
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
283/25.10.2017

privind  majorarea tarifelor  pentru  Serviciul  de
Transport  Public  Judeţean  de  Persoane  prin
Curse  Regulate,  efectuat  de S.C.  „Compania
de Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
284/25.10.2017

privind  aprobarea  restituirii  de  către  Centrul
Cultural Judeţean Arad a sumei de 38.918 euro
către  Fundacion  Municipal  de  Cultura
(Fundaţia Municipală de Cultură)-Ayuntamiento
de Valladolid -Spania

Hotărârea nr.
285/25.10.2017

privind  stabilirea  numărului  şi  cuantumului
burselor sociale care pot fi acordate de Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad în anul
şcolar 2017 - 2018

Hotărârea nr.
286/25.10.2017

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.
287/25.10.2017

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.
288/25.10.2017

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

Hotărârea nr.
289/25.10.2017

pentru  modificarea  componenţei  nominale  a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad

Hotărârea nr.
290/25.10.2017

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale
unităţilor  de  învăţământ  special  de  stat  din
Judeţul Arad, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Hotărârea nr.
292/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ  793,  km  0+022  -  14+300,  Sintea  Mare
(DN79A) - Şepreuş”

Hotărârea nr.
293/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ  709B,  km  18+800  -  27+400,  Curtici  -
Sânmartin”

Hotărârea nr.
294/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  708,  km  44+400  -  66+600,
Gurahonţ - Buteni”



Hotărârea nr.
295/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare DJ 709B, km 27+590 - 39+200,
Sânmartin - Socodor”

Hotărârea nr.
296/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  792,  km  0+000  -  5+000,
Socodor - Nădab”

Hotărârea nr.
297/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare
DJ 792, km 5+000 - 26+130, Nădab - Seleuş”

Hotărârea nr.
298/30.10.2017

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Documentaţie  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I.)  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  709F,  km  0+000  -  23+540,
Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”

Hotărârea nr.
299/30.10.2017

pentru  aprobarea  declanşării  procedurii  de
expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate  publică  de  interes  judeţean
„Modernizare  DJ  709F,  km  0+000  -  23+540,
Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”

Hotărârea nr.
300/30.10.2017

privind  aprobarea  măsurilor  pentru
implementarea  în  anul  şcolar  2017  -  2018  a
Programului pentru şcoli al României



Hotărârea nr.
301/30.10.2017

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

Hotărârea nr.
302/30.10.2017

pentru  modificarea  Regulamentului  de
funcţionare al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
303/30.10.2017

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.
304/30.10.2017

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