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SUMAR
I.

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
308/24.11.2017

pentru completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 204/27.07.2017 privind
aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap Arad

Hotărârea nr.
309/24.11.2017

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

Hotărârea nr.
310/24.11.2017

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

Hotărârea nr.
311/24.11.2017

privind modificarea Statului de funcţii pentru
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Arad

Hotărârea nr.
312/24.11.2017

privind
modificarea
Regulamentului
de
Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
313/24.11.2017

privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Judeţean Arad a obiectivului de investiţii
„Reabilitare DJ 792, km 5+000 - 26+130,
Nădab - Seleuș”

Hotărârea nr.
314/24.11.2017

privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Judeţean Arad a obiectivului de investiţii
„Modernizare DJ 709F, km 0+000 - 23+540,
Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”

Hotărârea nr.
315/24.11.2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 43/13.02.2017
privind finanțarea prin Programul Național de

Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţii
„Modernizare DJ 792B, km 8+500 - 11+900,
15+800 - 33+800, 33+800 - 40+400, Bârsa Moneasa - Limită Judeţ Bihor”
Hotărârea nr.
316/24.11.2017

pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Arad nr. 156/31.05.2017 privind
constituirea
Comisiei
speciale
pentru
întocmirea
inventarului
bunurilor
care
alcătuiesc Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
317/24.11.2017

privind aprobarea transmiterii obiectivului de
investiţie „Închidere depozite neconforme în
Judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în
Judeţul Arad” din Domeniul public al Judeţului
Arad în Domeniul public al Oraşului Nădlac

Hotărârea nr.
318/24.11.2017

privind aprobarea transmiterii obiectivului de
investiţie „Închidere depozite neconforme în
Judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în
Judeţul Arad” din Domeniul public al Judeţului
Arad în Domeniul public al Oraşului ChişineuCriş

Hotărârea nr.
319/24.11.2017

privind aprobarea transmiterii obiectivului de
investiţie „Închidere depozite neconforme în
Judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în
Judeţul Arad” din Domeniul public al Judeţului
Arad în Domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
320/24.11.2017

privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită
de către Complexul Muzeal Arad a imobilului
situat în Municipiul Arad, str. Cozia nr. 12

Hotărârea nr.
321/24.11.2017

privind aprobarea plăţii din Bugetul Judeţului
Arad a cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului
„Achiziţionare
echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat, în regiunea Vest”, etapa I

Hotărârea nr.
322/24.11.2017

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

Hotărârea nr.
323/24.11.2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale 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.
324/24.11.2017

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.
325/24.11.2017

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

Hotărârea nr.
326/24.11.2017

privind aprobarea conturilor de execuţie ale
Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al
Judeţului Arad la data de 30.09.2017

de

Hotărârea nr.
327/24.11.2017

privind aprobarea promovării proiectului
“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” în cadrul Programului
INTERREG VA Ro-Hu 2014 – 2020

Hotărârea nr.
329/07.12.2017

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad 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.
330/07.12.2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale 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.
331/07.12.2017

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

Hotărârea nr.
335/20.12.2017

privind modificarea Statului de funcţii pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
336/20.12.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Arad, începând cu data de
01.01.2018

de

Hotărârea nr.
337/20.12.2017

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 01.01.2018

Hotărârea nr.
338/20.12.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Arad, începând cu data de
01.01.2018

Hotărârea nr.
339/20.12.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Serviciului
Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad,
începând cu data de 01.01.2018

Hotărârea nr.
340/20.12.2017

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

Hotărârea nr.
341/20.12.2017

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole care vor fi luate în calcul la evaluarea
arendei exprimată în natură în anul 2018, în
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
342/20.12.2017

privind stabilirea preţului mediu al ierbii în
Judeţul Arad, pentru anul 2018

Hotărârea nr.
343/20.12.2017

privind reglementarea situaţiei juridice a
spaţiilor aflate la parterul imobilului din
Municipiul Arad, str. Oituz nr. 131

Hotărârea nr.
344/20.12.2017

privind trecerea din Patrimoniul public al
Judeţului Arad în Patrimoniul public al Comunei
Vinga a bunurilor aferente sistemului de
alimentare cu apă şi canalizare situate pe raza
Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Vinga,

care deservesc exclusiv Comuna Vinga
Hotărârea nr.
345/20.12.2017

pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Arad nr. 128 din 26.05.2014 privind
aprobarea cofinanţării de către Judeţul Arad
prin Consiliul Judeţean Arad a proiectului
„Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei
de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul
Arad, în perioada 2014 - 2020”

Hotărârea nr.
346/20.12.2017

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

Hotărârea nr.
347/20.12.2017

privind stabilirea tarifului pentru prestaţia
agenţilor de pază ai Direcţiei Publice de Pază
Arad la obiectivele de interes judeţean
începând cu 01.01.2018

Hotărârea nr.
348/20.12.2017

privind aprobarea plăţii de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Arad a taxei anuale de membru în
Reţeaua Socială Europeană -The European
Social Network (ESN)

Hotărârea nr.
349/20.12.2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale 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.
350/20.12.2017

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

de

Hotărârea nr.
351/20.12.2017

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ special liceal şi special
postliceal din Judeţul Arad,
pentru anul şcolar 2018 - 2019

Hotărârea nr.
352/20.12.2017

privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru
realizarea obiectivul de investiţie „Secţie de
Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Arad, Municipiul Arad, str. Vicenţiu
Babeş, nr. 11 - 13”

Hotărârea nr.
353/20.12.2017

privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate şi a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru
realizarea obiectivul de investiţie
„Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş”

Hotărârea nr.
354/20.12.2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale 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

II.

Hotărâri ale consiliilor locale

Consiliul Local al Municipiului Arad

Hotărârea nr.
509/21.12.2017

privind aprobarea modificării tarifelor la
transportul de călători efectuat cu autobuzele şi
tramvaiele în Municipiul Arad

Hotărârea nr.
511/21.12.2017

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2018
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