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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 

 
Hotărârea nr. 

224/03.08.2018 
privind aprobarea proiectului „Asigurarea 
accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația Județului Arad”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a 
Acordului de parteneriat 
 

Hotărârea nr. 
225/03.08.2018 

privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea 
accesului populației din Județul Arad la servicii 
medicale de urgență”, a cheltuielilor 
legate de proiect și a Acordului de parteneriat 
 

Hotărârea nr. 
226/03.08.2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 327/24.11.2017 privind 
aprobarea promovării proiectului “Connecting 
communities to the TEN-T infrastructure in the 
Romanian-Hungarian border area”/ 
„Conectarea comunităților la infrastructura TEN-
T în zona de frontieră româno-maghiară” în 
cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
227/03.08.2018 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 36/26.01.2018 privind 
aprobarea utilizării Excedentului bugetar al 
anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor 
Secțiunii de Dezvoltare în anul 2018 
 

Hotărârea nr. 
228/03.08.2018 

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri și Cheltuieli al Județului Arad pe anul 
2018 
 

Hotărârea nr. 
233/30.08.2018 

privind eliberarea licențelor de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Județean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale unui operator de transport 
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Hotărârea nr. 
234/30.08.2018 

privind modificarea Statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Arad 
 

Hotărârea nr. 
235/30.08.2018 

privind modificarea Statului de funcții pentru 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 
 

Hotărârea nr. 
236/30.08.2018 

privind modificarea Statului de funcții pentru 
Spitalul de Psihiatrie Căpălnaș 
 

Hotărârea nr. 
237/30.08.2018 

privind modificarea Organigramei și a Statului 
de funcții pentru Complexul Muzeal Arad 
 

Hotărârea nr. 
238/30.08.2018 

privind aprobarea înființării pe lângă Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Arad a Echipei Intersectoriale Locale 
pentru prevenirea și combaterea exploatării 
copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului 
și a violenței în familie Arad și a Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al acesteia 
 

Hotărârea nr. 
239/30.08.2018 

privind aprobarea proiectului „Centrul de zi 
pentru persoane cu dizabilități OPAL” din cadrul 
Programului de Interes Național în Domeniul 
Protecției și Promovării Drepturilor Persoanelor 
cu Dizabilități „Înființarea de servicii sociale de 
tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și 
locuințe protejate în vederea 
dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități 
aflate în instituții de tip vechi și pentru 
prevenirea instituționalizării persoanelor cu 
dizabilități din comunitate” 
 

Hotărârea nr. 
240/30.08.2018 

privind aprobarea Planului de acțiune pentru 
anul 2018 privind serviciile sociale administrate 
și finanțate din Bugetul Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
241/30.08.2018 

privind propunerea de schimbare a destinației 
imobilului „Școală Specială Vărădia de Mureș” 
aflat în Patrimoniul public al Județului Arad 
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Hotărârea nr. 
242/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Craiva a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Craiva, care deservesc exclusiv Comuna Craiva 
 

Hotărârea nr. 
243/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Livada a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada 
 

Hotărârea nr. 
244/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Șofronea a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Șofronea, care deservesc exclusiv Comuna 
Șofronea 
 

Hotărârea nr. 
245/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Archiș a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Archiș, 
care deservesc exclusiv Comuna Archiș 
 

Hotărârea nr. 
246/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Bocsig a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Bocsig, care deservesc exclusiv Comuna 
Bocsig 
 

Hotărârea nr. 
247/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Dieci a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
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Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dieci, 
care deservesc exclusiv Comuna Dieci 
 

Hotărârea nr. 
248/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Zimandu Nou a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Zimandu Nou, care deservesc exclusiv Comuna 
Zimandu Nou 
 

Hotărârea nr. 
249/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Fântânele a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Fântânele, care deservesc exclusiv Comuna 
Fântânele 
 

Hotărârea nr. 
250/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Vinga a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Vinga, 
care deservesc exclusiv Comuna Vinga 
 

Hotărârea nr. 
251/30.08.2018 

privind trecerea din Patrimoniul public al 
Județului Arad în Patrimoniul public al Comunei 
Zărand a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Zărand, care deservesc exclusiv Comuna 
Zărand 
 

Hotărârea nr. 
252/30.08.2018 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Arad în Adunarea 
Generală a Asociaților la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Județul Arad 
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Hotărârea nr. 
253/30.08.2018 

privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Arad nr. 214/24.07.2018 
pentru aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată care 
constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes județean 
„Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, 
pentru funcțiunea de centură Est Arad” 
 

Hotărârea nr. 
254/30.08.2018 

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 
709, Pâncota - Seleuș și Reabilitare DJ 792, 
Nădab - Seleuș” și a cheltuielilor legate de 
proiect 
 

Hotărârea nr. 
255/30.08.2018 

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 226/18.09.2017 privind 
aprobarea promovării proiectului “Cross-border 
healthcare cooperation for effective prevention, 
better quality health services, effective 
rehabilitation and recreation in Békés and Arad 
counties”/„Cooperare transfrontalieră în 
domeniul asistenței medicale pentru o prevenire 
eficientă, servicii de sănătate mai bune și o 
reabilitare/recreere eficientă în județele Békés și 
Arad” în cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
256/30.08.2018 

privind aprobarea prelungirii perioadei de 
tragere prevăzute în Contractul de credit nr. 
187/23.11.2015 încheiat între Banca 
Comercială Română S.A. și Județul Arad 
 

Hotărârea nr. 
257/30.08.2018 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 92/30.04.2015 
privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne/externe în valoare de 
maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor 
obiective de investiții de interes județean și 
aprobarea prelungirii perioadei de tragere 
prevăzute în Contractul de credit nr. 
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188/23.11.2015 încheiat între Banca 
Comercială Română S.A. și Județul Arad 
 

Hotărârea nr. 
258/30.08.2018 

privind aprobarea prelungirii perioadei de 
tragere prevăzute în Contractul de credit nr. 
189/23.11.2015 încheiat între Banca 
Comercială Română S.A. și Județul Arad 
 

Hotărârea nr. 
259/30.08.2018 

privind aprobarea taxelor școlare pentru anul 
școlar 2018 - 2019 și a tarifelor care urmează a 
fi percepute de Centrul Cultural Județean Arad 
în anul 2019 
 

Hotărârea nr. 
260/30.08.2018 

privind aprobarea conturilor de execuție ale 
Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al 
Județului Arad la data de 30.06.2018 
 

Hotărârea nr. 
261/30.08.2018 

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 
709J, Dorobanți - Macea și Modernizare DJ 
709J, Pecica - Turnu” și a cheltuielilor legate de 
proiect 
 

Hotărârea nr. 
262/30.08.2018 

privind aprobarea încheierii unui Acord de 
parteneriat -faza Notă Conceptuală- pentru 
proiectul “Cross-border healthcare cooperation 
for effective prevention, better quality health 
services, effective rehabilitation and recreation 
in Békés and Arad counties”/ „Cooperare 
transfrontalieră în domeniul asistenței medicale 
pentru o prevenire eficientă, servicii de sănătate 
mai bune și o reabilitare/recreere eficientă în 
Județele Békés și Arad” în cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
263/30.08.2018 

privind aprobarea încheierii unui Acord de 
parteneriat -faza Notă Conceptuală- pentru 
proiectul “Connecting communities to the TEN-
T infrastructure in the Romanian-Hungarian 
border area”/ „Conectarea comunităților la 
infrastructura TEN-T în zona de frontieră 
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româno-maghiară” în cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
264/30.08.2018 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 21, din imobilul situat 
în Municipiul Arad, str. Episcopiei nr. 2 
 

Hotărârea nr. 
265/30.08.2018 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 36/26.01.2018 privind 
aprobarea utilizării Excedentului bugetar al 
anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor 
Secțiunii de Dezvoltare în anul 2018 
 

Hotărârea nr. 
266/30.08.2018 

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri și Cheltuieli al Județului Arad pe anul 
2018 
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