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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
268/14.09.2018 

privind eliberarea licenței de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate 
speciale, unui operator de transport 
 

Hotărârea nr. 
269/14.09.2018 

privind aprobarea proiectului „Extinderea 
Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad, etapa a II-a” 
și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
270/14.09.2018 

pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 211/24.07.2018 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, 
faza Documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de 
investiție „Modernizare DJ 572, km 102+500 - 
128+519, Limită Județ Timiș - Lipova” 
 

Hotărârea nr. 
271/14.09.2018 

privind participarea Complexului Muzeal Arad la 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 
 

Hotărârea nr. 
272/14.09.2018 

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. 
273/14.09.2018 

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

Hotărârea nr. 
277/28.09.2018 

privind modificarea Statului de funcții pentru 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 
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Hotărârea nr. 
278/28.09.2018 

privind majorarea Patrimoniului public al 
Județului Arad, dat în administrare Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad 
 

Hotărârea nr. 
279/28.09.2018 

privind majorarea Patrimoniului public al 
Județului Arad, cu unele parcele de teren situate 
în Municipiul Arad -în suprafață totală de 6.070 
mp- și trecerea acestora în administrarea 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
 

Hotărârea nr. 
280/28.09.2018 

privind închirierea unui imobil în suprafață utilă 
de 189,9 mp situat în localitatea Ineu, str. Calea 
Aradului, nr. 6, 
aflat în Patrimoniul public al Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
281/28.09.2018 

privind închirierea unui spațiu comercial în 
suprafață de 78 mp și a terenului aferent -situat 
în localitatea Curtici, limitrof DJ 792C- aflat în 
Patrimoniul privat al Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
282/28.09.2018 

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

Hotărârea nr. 
283/28.09.2018 

privind aprobarea documentațiilor cadastrale de 
primă înscriere în cartea funciară a dreptului de 
proprietate publică al Județului Arad asupra 
unor tronsoane de drumuri județene 
 

Hotărârea nr. 
284/28.09.2018 

privind aprobarea măsurilor pentru 
implementarea în anul școlar 2018 - 2019 a 
Programului pentru școli al României 
 

Hotărârea nr. 
285/28.09.2018 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice în vederea concesionării bunurilor 
din Patrimoniul public al Județului Arad aflate la 
Aeroportul Arad 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ278
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ279
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ280
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ281
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ283
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ283
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ284
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2018/09_septembrie/mon2018septembrie_XXVII2018nr8septembrie09text.pdf#HCJ285


 

Hotărârea nr. 
286/28.09.2018 

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

Hotărârea nr. 
287/28.09.2018 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 
și a Statutului „Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad” 
 

Hotărârea nr. 
288/28.09.2018 

privind numirea unui membru în Consiliul de 
Administrație al Regiei Autonome „Administrația 
Zonei Libere Curtici -Arad” din partea 
Ministerului Finanțelor Publice 
 

Hotărârea nr. 
289/28.09.2018 

privind actualizarea Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, 
perioada 2014 - 2019 
 

Hotărârea nr. 
290/28.09.2018 

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. 
291/28.09.2018 

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

Hotărârea nr. 
292/28.09.2018 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Arad în consiliile de administrație ale 
unităților de învățământ special de stat din 
Județul Arad, pentru anul școlar 2018 - 2019 
 

Hotărârea nr. 
293/28.09.2018 

privind desemnarea unui reprezentant al Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Arad în 
Consiliul Director al 
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„Fundației Româno-Germane de Pregătire și 
perfecționare profesională Vladimirescu Arad” 
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