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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
195/13.07.2018

privind  declararea  ca  vacant  a  locului  de
consilier judeţean deţinut de domnul
Rus Florin Cătălin

Hotărârea nr.
196/13.07.2018

privind  validarea  mandatului  de  consilier
judeţean al doamnei Craivan Camelia-Eugenia

Hotărârea nr.
197/13.07.2018

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

Hotărârea nr.
198/13.07.2018

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

Hotărârea nr.
199/13.07.2018

privind  modificarea  Statului  de  funcţii  pentru
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Arad

Hotărârea nr.
200/13.07.2018

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

Hotărârea nr.
201/13.07.2018

privind aprobarea Studiului de pre-Fezabilitate
pentru  realizarea  obiectivului  de  investiţie
„Construire  Secţii  Obstetrică-Ginecologie  şi
Neonatologie, Secţie Chirurgie Infantilă, Secţia
Pediatrie din incinta
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad”

Hotărârea nr.
202/13.07.2018

privind  aprobarea  taxelor  care  urmează  a  fi
percepute  de  Biblioteca  Judeţeană  „A.D.
XENOPOL” Arad în anul 2019
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Hotărârea nr.
203/13.07.2018

privind  aprobarea  taxelor  care  urmează  a  fi
percepute de Complexul Muzeal Arad
în anul 2019

Hotărârea nr.
204/13.07.2018

privind aprobarea taxelor pe anul 2019 pentru
serviciile  prestate  de  Direcţia  Judeţeană  de
Evidenţă a Persoanelor Arad

Hotărârea nr.
205/13.07.2018

privind  aprobarea  tarifelor  pentru  eliberarea
acordurilor  prealabile/autorizaţiilor  de
amplasare şi acces la drum a unor obiective şi
a tarifelor de ocupare a amprizei şi a zonei de
siguranţă a drumurilor  judeţene din  Domeniul
public al Judeţului Arad pentru anul 2019

Hotărârea nr.
206/13.07.2018

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 2019

Hotărârea nr.
207/13.07.2018

privind  aprobarea  taxelor  judeţene  pentru
activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism
şi autorizarea lucrărilor de construcţii
pentru anul 2019

Hotărârea nr.
208/13.07.2018

privind actualizarea Programului  de Transport
Public  Judeţean  de  Persoane  prin  Curse
Regulate, perioada 2014 - 2019

Hotărârea nr.
209/13.07.2018

privind  modificarea  componenţei  unei  comisii
de specialitate a Consiliului  Judeţean Arad şi
pentru  revocarea  reprezentantului  Consiliului
Judeţean Arad în Comisia de Orientare Şcolară
şi  Profesională  din  cadrul  Centrului  Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad şi
desemnarea unui alt reprezentant
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Hotărârea nr.
211/24.07.2018

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
„Modernizare DJ 572, km 102+500 - 128+519,
Limită Judeţ Timiş – Lipova”

Hotărârea nr.
212/24.07.2018

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  actualizaţi  ai  obiectivului  de
investiţie  „Reabilitare  DJ  794,  km  4+200  -
21+400 şi 23+100 - 25+800, DN 79 - Mişca -
Apateu - Berechiu”

Hotărârea nr.
213/24.07.2018

pentru  completarea  Hotărârii  Consiliului
Judeţean  Arad  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.
214/24.07.2018

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  709G  inclusiv  pod  Mureş,
pentru funcţiunea de centură Est Arad”

Hotărârea nr.
215/24.07.2018

privind  majorarea  Patrimoniului  public  al
Judeţului Arad concesionat la
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
216/24.07.2018

privind modificarea şi completarea Inventarului
bunurilor care aparţin
Domeniului public al Judeţului Arad
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Hotărârea nr.
217/24.07.2018

privind  stabilirea  unor  contravenţii  asupra
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi
a  bunurilor  aferente  acestora,  aflate  în
Domeniul public al Judeţului Arad

Hotărârea nr.
218/24.07.2018

privind  avizarea  Regulamentului  Serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare din
aria  de  competenţă  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale membre ale „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”

Hotărârea nr.
219/24.07.2018

pentru  modificarea  Anexei  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  35/26.01.2018
privind  repartizarea  din  impozitul  pe  venit  pe
anul  2018  a  sumelor  pentru  echilibrarea
bugetelor locale ale Municipiului Arad, oraşelor
şi comunelor din Judeţul Arad precum şi pentru
estimarea sumelor ce vor fi repartizate din cote
defalcate din impozitul pe venit şi TVA
pentru anii 2019 - 2021

Hotărârea nr.
220/24.07.2018

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.
221/24.07.2018

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

Hotărârea nr.
222/24.07.2018

pentru  modificarea  anexei  nr.  1  la  Hotărârea
Consiliului  Judeţean  Arad  nr.  109/04.04.2018
privind  aprobarea  Documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  Studiu  de  fezabilitate  şi  a
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
„Extinderea  Unităţii  de  Primire  Urgenţe  din
cadrul  Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă
Arad, Etapa a II-a”
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