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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
3/30.01.2019 

privind declararea ca vacant a locului de 
consilier județean deținut de domnul Aurel 
Ardelean 
 

Hotărârea nr. 
4/30.01.2019 

privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Ion Ulici 
 

Hotărârea nr. 
5/30.01.2019 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
6/30.01.2019 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții pentru Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad 
 

Hotărârea nr. 
7/30.01.2019 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru Direcția Publică de Pază 
Arad 
 

Hotărârea nr. 
8/30.01.2019 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ca urmare a reorganizării 
Complexului Muzeal Arad începând cu data de 
01.02.2019 
 

Hotărârea nr. 
9/30.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
10/30.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Arad 
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Hotărârea nr. 
11/30.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Arad 
 

Hotărârea nr. 
12/30.01.2019 

privind solicitarea către Consiliul Local al 
Municipiului Arad de trecere a unui teren din 
Patrimoniul Municipiului Arad în Patrimoniul 
Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
13/30.01.2019 

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

Hotărârea nr. 
14/30.01.2019 

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

Hotărârea nr. 
15/30.01.2019 

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

Hotărârea nr. 
16/30.01.2019 

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

Hotărârea nr. 
17/30.01.2019 

privind majorarea Patrimoniului public al 
Județului Arad cu bunurile de interes public 
județean aferente sistemului de alimentare cu 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ11
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ12
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ13
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ14
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ15
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ16
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/01_ianuarie/mon2019ianuarie_XXVIII2019nr1ianuarie01text.pdf#HCJ17


 

apă și canalizare situate pe raza Unității 
Administrativ-Teritoriale Orașul Nădlac 
 

Hotărârea nr. 
18/30.01.2019 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 1, S+P+I+II, din 
imobilul situat în Municipiul Arad, str. Tribunul 
Dobra, nr. 7 
 

Hotărârea nr. 
19/30.01.2019 

privind trecerea din Domeniul public al Județului 
Arad în Domeniul public al Orașului Lipova a 
sectorului de drum județean DJ 572, de la km 
126+863 la km 128+519 
 

Hotărârea nr. 
20/30.01.2019 

pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 205/13.07.2018 
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea 
acordurilor prealabile/autorizațiilor de 
amplasare și acces la drum a unor obiective și a 
tarifelor de ocupare a amprizei și a zonei de 
siguranță a drumurilor județene din Domeniul 
public al Județului Arad pentru anul 2019 
 

Hotărârea nr. 
21/30.01.2019 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 405/21.12.2018 
privind participarea Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Arad prin Centrul Cultural 
Județean Arad, ca și coorganizator, la 
evenimentul cultural „Semifinala Selecției 
Naționale pentru Eurovision Song Contest 
2019” 
 

Hotărârea nr. 
22/30.01.2019 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ special liceal și special postliceal din 
Județul Arad pentru anul școlar 2019 - 2020 
 

Hotărârea nr. 
23/30.01.2019 

privind aprobarea nivelului redevenței pe anul 
2019 pentru bunurile care aparțin Domeniului 
public al Județului Arad concesionate S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A. 
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Hotărârea nr. 
24/30.01.2019 

privind aprobarea nivelului redevenței pe anul 
2019 pentru bunurile care aparțin Domeniului 
public al Județului Arad concesionate S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. 
 

Hotărârea nr. 
25/30.01.2019 

privind aprobarea nivelului redevenței pe anul 
2019 pentru bunurile care aparțin Domeniului 
public al Județului Arad concesionate S.C. 
„Compania de Transport Public” S.A. Arad 
 

Hotărârea nr. 
26/30.01.2019 

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 
 

Hotărârea nr. 
27/30.01.2019 

privind aprobarea introducerii în parcul auto al 
Consiliului Județean Arad a unor autovehicule 
 

Hotărârea nr. 
28/30.01.2019 

privind aprobarea proiectului „Aradul colectează 
selectiv!" și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Hotărârea nr. 
29/30.01.2019 

pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului 
Județean Arad nr. 392/21.12.2018 privind 
aprobarea proiectului „Creșterea accesibilității 
serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente 
performante a Ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Arad” și a cheltuielilor legate de 
proiect 
 

Hotărârea nr. 
30/30.01.2019 

privind introducerea contribuției pentru 
economia circulară în tarifele încasate de 
operatorii stațiilor construite în cadrul proiectului 
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
Solide în Județul Arad” 
 

Hotărârea nr. 
31/30.01.2019 

privind modificarea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Arad 
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Hotărârea nr. 
32/30.01.2019 

privind modificarea componenței unei comisii de 
specialitate a Consiliului Județean Arad și 
pentru revocarea reprezentantului Consiliului 
Județean Arad în Consiliul de Administrație al 
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad 
și desemnarea unui alt reprezentant 
 

Hotărârea nr. 
33/30.01.2019 

privind aprobarea componenței Comitetului 
Director Județean Arad însărcinat cu 
implementarea și monitorizarea activităților 
prevăzute în Planul Regional privind Serviciile 
de Sănătate din Regiunea Vest și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
acestuia 
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