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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
162/07.06.2018

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiţie
„Modernizare  DJ  709G,  inclusiv  pod  Mureş,
pentru funcţiunea de centură Est Arad”

Hotărârea nr.
163/07.06.2018

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  282/22.12.2015  privind
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie şi  a indicatorilor  tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiţie
„Modernizare DJ 709J, km 60+425 - 63+328,
Dorobanţi - Macea”

Hotărârea nr.
164/07.06.2018

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  110/04.04.2018  privind
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie  (D.A.L.I)  şi  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  investiţia  „Modernizare  DJ
709J, km 34+300 - 44+100, Pecica - Turnu”

Hotărârea nr.
165/07.06.2018

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  nr.  284/22.12.2015  privind
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie şi  a indicatorilor  tehnico-economici
pentru  realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Modernizare  DJ  709J,  km  6+600  -  12+440,
Nădlac - Peregu Mare”

Hotărârea nr.
166/07.06.2018

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ
709J,  km  6+600  -  12+440,  Nădlac  -  Peregu
Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect
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Hotărârea nr.
167/07.06.2018

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului  Arad  dat  în  administrare  Liceului
Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu, ca urmare
a  realizării  obiectivului  de  investiţie  „Centru
pentru  proiecte  în  parteneriat  şi  cămin  elevi
Sp+P+E+M”

Hotărârea nr.
168/07.06.2018

privind  solicitarea  -către  Consiliul  Local  al
Municipiului Arad- de trecere a unor parcele de
teren din Domeniul public al Municipiului Arad
în Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
169/07.06.2018

privind  aprobarea  alipirii  a  două  parcele  de
teren  -situate  în  Municipiul  Arad,  strada
Corneliu Coposu nr. 22- aflate în
Patrimoniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
170/07.06.2018

privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat
în Municipiul Arad,
Calea Aurel Vlaicu, bloc 8, parter

Hotărârea nr.
171/07.06.2018

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

Hotărârea nr.
175/29.06.2018

privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi
Acoperire a Riscurilor al Judeţului Arad pentru
anul 2018

Hotărârea nr.
176/29.06.2018

privind  eliberarea  licenţelor  de  traseu  pentru
efectuarea  Serviciului  de  Transport  Public
Judeţean  de  Persoane  prin  Curse  Regulate
Speciale, unor operatori de transport
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Hotărârea nr.
177/29.06.2018

privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  Judeţului  Arad  în  Adunarea
Generală a Asociaţilor la
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  de
Transport Public Local Arad

Hotărârea nr.
178/29.06.2018

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

Hotărârea nr.
179/29.06.2018

privind  aprobarea  componenţei  Colegiului
Director  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
180/29.06.2018

privind  aprobarea  deplasării  unei  delegaţii  a
Consiliului  Judeţean  Arad  în  Republica
Federală Germania, Districtul Tübingen

Hotărârea nr.
181/29.06.2018

privind aprobarea încheierii  unei  Înţelegeri  de
Cooperare  între  Judeţul  Arad  şi  Districtul
Tübingen din Republica Federală Germania

Hotărârea nr.
182/29.06.2018

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.
183/29.06.2018

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

Hotărârea nr.
184/29.06.2018

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei
de  proiectare  pentru  realizarea  lucrărilor
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prevăzute  în  Scenariile  de  Securitate  la
incendiu  pentru  Centrul  de  Terapie  şi
Recuperare pentru Copii-Ghiocelul -Arad,
str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, Judeţul Arad

Hotărârea nr.
185/29.06.2018

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  „RK
restaurare  sala  Iuliu  Maniu,  din  cadrul
imobilului situat în Arad,
B-dul Revoluţiei, nr. 81”

Hotărârea nr.
186/29.06.2018

privind  trecerea  imobilului  situat  în  localitatea
Gurahonţ  -str.  Crişan,  nr.  2-  din  Patrimoniul
public al Judeţului Arad în Patrimoniul public al
Comunei Gurahonţ

Hotărârea nr.
187/29.06.2018

privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de
70,00  mp  din  cadrul  imobilului  situat  în
Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81, parter

Hotărârea nr.
188/29.06.2018

privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de
17,25  mp  din  cadrul  imobilului  situat  în
Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81, parter

Hotărârea nr.
189/29.06.2018

privind  aprobarea  declarării  de  interes  public
judeţean  a  30  de  statui  de  sculptură
monumentală  din  piatră  -amplasate  în  Parcul
statuar  în  aer  liber  Căsoaia,  Judeţul  Arad-  şi
cuprinderea acestora în
Patrimoniului public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
190/29.06.2018

privind  aprobarea  contractării  unei/unor
finanţări  rambursabile  interne/externe  în
valoare  de  maxim  50.000.000  lei  pentru
finanţarea unor obiective de investiţii
de interes judeţean
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Hotărârea nr.
191/29.06.2018

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.
192/29.06.2018

privind  rectificarea  Bugetului  General  de
Venituri şi Cheltuieli al Judeţului Arad
pe anul 2018
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