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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
46/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
47/23.02.2018

privind  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare  şi  Funcţionare  al  aparatului  de
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
48/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
49/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
50/23.02.2018

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea
pe anul 2018

Hotărârea nr.
51/23.02.2018

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Arad pe anul 2018

Hotărârea nr.
52/23.02.2018

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii  pentru  Serviciul  Public  Judeţean
Salvamont Salvaspeo Arad pe anul 2018

Hotărârea nr.
53/23.02.2018

privind  aprobarea  contractării  de  servicii
sociale  pentru  copii/tineri  cu  măsură  de
protecţie specială şi pentru
persoane adulte cu dizabilităţi
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Hotărârea nr.
54/23.02.2018

privind  aprobarea  asocierii  unor  autorităţi
contractante în vederea achiziţionării
de energie electrică

Hotărârea nr.
55/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
56/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
57/23.02.2018

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de
înscriere în Cartea funciară a extinderii Unităţii
de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
58/23.02.2018

pentru  modificarea  componenţei  Comisiei
speciale  pentru  întocmirea  inventarului
bunurilor  care  alcătuiesc  Domeniul  public  al
Judeţului Arad

Hotărârea nr.
59/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
60/23.02.2018

privind  aprobarea  costului  mediu  lunar  al
cheltuielilor efectuate cu persoanele adulte cu
handicap  îngrijite  şi  protejate  în  centre
rezidenţiale din subordinea Direcţiei  Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
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Hotărârea nr.
61/23.02.2018

privind  aprobarea  Planului  anual  de  acţiune
pentru  anul  2018  pentru  implementarea
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a
Judeţului Arad 2014 - 2020

Hotărârea nr.
62/23.02.2018

privind aprobarea arondării  comunelor Şiria şi
Covăsânţ  la  Serviciul  Public  Comunitar  Local
de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Şiria

Hotărârea nr.
63/23.02.2018

privind  avizarea  tarifelor  de  concesiune  şi
închiriere  ale  Regiei  Autonome „Administraţia
Zonei Libere Curtici -Arad”

Hotărârea nr.
64/23.02.2018

privind  avizarea  tarifelor  licenţelor  de  lucru
pentru  activităţile  desfăşurate  în  Zona  Liberă
Curtici -Arad

Hotărârea nr.
65/23.02.2018

privind  avizarea  tarifelor  pentru  permisele  de
acces în incinta Zonei Libere Curtici -Arad

Hotărârea nr.
66/23.02.2018

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

Hotărârea nr.
67/23.02.2018

privind aprobarea nivelului redevenţei pe anul
2018 pentru bunurile  care aparţin Domeniului
public al Judeţului Arad, concesionate
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
68/23.02.2018

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  36/26.01.2018  privind
aprobarea  utilizării  Excedentului  bugetar  al
anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2018

Hotărârea nr.
69/23.02.2018

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad
pe anul 2018
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Hotărârea nr.
70/23.02.2018

privind  aprobarea  deplasării  unei  delegaţii  a
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Republica
Moldova, Raionul Ialoveni
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