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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
337/12.11.2018 

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 
572, km 102+500 - 128+519, Limită Județ Timiș 
- Lipova” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
338/12.11.2018 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 
794, km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, 
DN 79 - Mișca - Apateu - Berechiu” și a 
cheltuielilor legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
339/12.11.2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 129/13.04.2017 privind 
aprobarea promovării proiectului “Cross-border 
network for disaster resilience and emergency 
situations risks management”/„Rețea 
transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității 
de răspuns și a managementului riscurilor în 
situații de urgență” în cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Hu 2014 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
340/12.11.2018 

privind aprobarea Acordului de parteneriat 
pentru proiectul “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. 
341/12.11.2018 

privind aprobarea Acordului de parteneriat 
pentru proiectul “Cross-border network for 
disaster resilience and emergency situations 
risks management”/„Rețea transfrontalieră 
pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a 
managementului riscurilor în situații de urgență” 
în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 
2014 - 2020 
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Hotărârea nr. 
342/12.11.2018 

privind radierea din inventarul bunurilor aflate în 
administrarea Consiliului Județean Arad a unui 
teren în suprafață de 8789 mp, situat în 
localitatea Bârzava, Județul Arad 
 

Hotărârea nr. 
343/12.11.2018 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 10 din imobilul situat 
în Municipiul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 
1, sc. IV, et. II - Bulevardul Revoluției, nr. 73, 
corp A 
 

Hotărârea nr. 
344/12.11.2018 

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. 
345/12.11.2018 

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

Hotărârea nr. 
346/12.11.2018 

privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Cooperare între Județul Arad din România și 
Provincia Voivodina din Republica Serbia 
 

Hotărârea nr. 
348/15.11.2018 

pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 337/12.11.2018 privind 
aprobarea proiectului „Modernizare DJ 572, km 
102+500 - 128+519, Limită Județ Timiș - Lipova” 
și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
349/15.11.2018 

pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 338/12.11.2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 794, km 
4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 - 
Mișca - Apateu - Berechiu” și a cheltuielilor 
legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
354/29.11.2018 

privind prelungirea duratei Contractului de 
concesiune nr. 7400/02.12.1998 încheiat între 
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Consiliul Județean Arad și S.C. „Aeroportul 
Arad” S.A. 
 

Hotărârea nr. 
355/29.11.2018 

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

Hotărârea nr. 
356/29.11.2018 

privind modificarea Organigramei și a Statului 
de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea 
 

Hotărârea nr. 
357/29.11.2018 

privind aprobarea participării Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad 
în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor” 
 

Hotărârea nr. 
358/29.11.2018 

privind aprobarea participării Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad 
în proiectul „VENUS -Împreună pentru o viață în 
siguranță” 
 

Hotărârea nr. 
359/29.11.2018 

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

Hotărârea nr. 
360/29.11.2018 

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

Hotărârea nr. 
361/29.11.2018 

privind declararea unor bunuri primite prin 
donație de către Biblioteca Județeană „A.D. 
Xenopol Arad” ca bunuri de interes public 
județean și majorarea Patrimoniului public al 
Județului Arad cu valoarea acestora 
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Hotărârea nr. 
362/29.11.2018 

privind declararea imobilului „Ansamblu de trei 
căsuțe pentru copiii cu handicap sever” de 
interes public județean 
 

Hotărârea nr. 
363/29.11.2018 

privind aprobarea documentației cadastrale de 
actualizare informații tehnice pentru imobilul 
situat în localitatea Petriș, Județul Arad, înscris 
în C.F. nr. 300400 Petriș 
 

Hotărârea nr. 
364/29.11.2018 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Orașului Pecica de transmitere în administrarea 
Consiliului Județean Arad a unui teren în 
suprafață de 130 mp, aflat în Domeniul public al 
Orașului Pecica 
 

Hotărârea nr. 
365/29.11.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Secție de Oncologie a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. 
Vicențiu Babeș, nr. 11 - 13” 
 

Hotărârea nr. 
366/29.11.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș” 
 

Hotărârea nr. 
367/29.11.2018 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Arad în Adunarea 
Generală a Asociaților la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Județul Arad 
 

Hotărârea nr. 
368/29.11.2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 3/09.01.2018 privind 
aprobarea participării Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Arad la 
proiectul „Măsuri integrate de îmbunătățire a 
accesului la educație al copiilor din școli 
defavorizate” 
 

Hotărârea nr. 
369/29.11.2018 

privind implementarea prevederilor O.U.G nr. 
74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
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nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, în cadrul 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor Solide în Județul Arad" 
 

Hotărârea nr. 
370/29.11.2018 

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. 
371/29.11.2018 

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

Hotărârea nr. 
372/29.11.2018 

privind aprobarea conturilor de execuție ale 
Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al 
Județului Arad la data de 30.09.2018 
 

Hotărârea nr. 
373/29.11.2018 

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 791, km 
14+000 - 23+960, Sântana - Sintea Mică” 
 

Hotărârea nr. 
374/29.11.2018 

privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren 
situate în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției, 
nr. 79 bis -aflată în Patrimoniul privat al 
Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
375/29.11.2018 

privind radierea din Cartea Funciară nr. 300092 
Bârzava a dreptului de administrare al 
Consiliului Județean Arad notat asupra terenului 
în suprafață de 8789 mp, situat în localitatea 
Bârzava, Județul Arad 
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