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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
295/16.10.2018 

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 
709G, inclusiv pod Mureș pentru funcțiunea de 
centură Est Arad” și a cheltuielilor legate de 
proiect 
 

Hotărârea nr. 
296/16.10.2018 

privind aprobarea Studiului de oportunitate 
pentru proiectul „Creșterea accesibilității 
serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente 
performante a Ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Arad” 
 

Hotărârea nr. 
297/16.10.2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 245/28.09.2017 privind 
aprobarea promovării proiectului “Shared 
problems, joint solutions -improving cooperation 
between Arad and Bekes public 
administration”/„Probleme comune, soluții 
comune -îmbunătățirea cooperării între 
administrațiile publice ale județelor Arad și 
Bekes” în cadrul Programului INTERREG VA 
Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
298/16.10.2018 

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 „Reabilitare DJ 708A, 
km 32+100 - 41+100, Tauț - Târnova” 
 

Hotărârea nr. 
299/16.10.2018 

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 708, 
km 40+850 - 41+750, Gurahonț” 
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Hotărârea nr. 
300/16.10.2018 

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. 
301/16.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
304/30.10.2018 

privind eliberarea licențelor de traseu pentru 
efectuarea Serviciului de Transport Public 
Județean de Persoane prin Curse Regulate 
Speciale, unor operatori de transport 
 

Hotărârea nr. 
305/30.10.2018 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ca urmare a reorganizării aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
306/30.10.2018 

privind modificarea Organigramei și a Statului 
de funcții pentru Centrul Cultural Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
307/30.10.2018 

privind modificarea Organigramei și a Statului 
de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Arad 
 

Hotărârea nr. 
308/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
309/30.10.2018 

privind aprobarea achiziționării de către Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad de servicii 
juridice de reprezentare 
 

Hotărârea nr. 
310/30.10.2018 

privind stabilirea prețului mediu al ierbii în 
Județul Arad pentru anul 2019 
 

Hotărârea nr. 
311/30.10.2018 

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 
agricole -care vor fi luate în calcul, la evaluarea 
arendei exprimată în natură în anul 2019- în 
Județul Arad 
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Hotărârea nr. 
312/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
313/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
314/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
315/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
316/30.10.2018 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Comunei Ghioroc, de trecere din Domeniul 
public al Comunei Ghioroc în Domeniul public al 
Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare situate pe 
raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 
Ghioroc 
 

Hotărârea nr. 
317/30.10.2018 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Orașului Nădlac, de trecere din Domeniul public 
al Orașului Nădlac în Domeniul public al 
Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare situate pe 
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raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul 
Nădlac 
 

Hotărârea nr. 
318/30.10.2018 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Orașului Pâncota, de trecere din Domeniul 
public al Orașului Pâncota în Domeniul public al 
Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare situate pe 
raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul 
Pâncota 
 

Hotărârea nr. 
319/30.10.2018 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Municipiului Arad, de trecere a unei parcele de 
teren din Domeniul public al Municipiului Arad în 
Domeniul public al Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
320/30.10.2018 

privind trecerea din Domeniul public în 
Domeniul privat al Județului Arad a unor 
autobuze, scoaterea din funcțiune și casarea 
acestora 
 

Hotărârea nr. 
321/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
322/30.10.2018 

privind aprobarea documentației cadastrale de 
actualizare informații tehnice pentru imobilul 
situat în Municipiul Arad, str. Bodrogului FN 
 

Hotărârea nr. 
323/30.10.2018 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 215/24.07.2018 privind 
majorarea Patrimoniului public al Județului Arad 
concesionat la S.C. „Aeroportul Arad” S.A. 
 

Hotărârea nr. 
324/30.10.2018 

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 285/28.09.2018 
privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice, în vederea concesionării bunurilor 
din Patrimoniul public al Județului Arad aflate la 
Aeroportul Arad 
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Hotărârea nr. 
325/30.10.2018 

privind modificarea componenței Echipei 
intersectoriale locale pentru prevenirea și 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, a 
violenței asupra copilului și a violenței în familie 
Arad 
 

Hotărârea nr. 
326/30.10.2018 

privind stabilirea numărului și a cuantumului 
burselor de ajutor social care pot fi acordate de 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad în 
anul școlar 2018 - 2019 
 

Hotărârea nr. 
327/30.10.2018 

privind rectificarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli al S.C. „Aeroportul Arad” S.A. pe anul 
2018 
 

Hotărârea nr. 
328/30.10.2018 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. din data de 26/27 
noiembrie 2018 
 

Hotărârea nr. 
329/30.10.2018 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Arad în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. din data de 26/27 
noiembrie 2018 
 

Hotărârea nr. 
330/30.10.2018 

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. 
331/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
332/30.10.2018 

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

Hotărârea nr. 
333/30.10.2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad 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. 
334/30.10.2018 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad 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 
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