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I. Hotărâri ale Consiliului Județean Arad 
 

Hotărârea nr. 
62/11.03.2019 

pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 212/24.07.2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Reabilitare DJ 794, km 4+200 - 21+400 și 
23+100 - 25+800, DN 79 Mișca - Apateu - 
Berechiu” 
 

Hotărârea nr. 
63/11.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Modernizare DJ 708, km 40+850 - 41+750, 
Gurahonț” 
 

Hotărârea nr. 
64/11.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Modernizare DJ 572, km 102+500 - 128+519, 
Limită Județ Timiș - Lipova” 
 

Hotărârea nr. 
65/11.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Modernizare DJ 709B, km 27+590 - 39+200, 
Sânmartin - Socodor” 
 

Hotărârea nr. 
66/11.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Modernizare DJ 790, km 7+766 - 14+270, 
Șofronea - Zimandcuz” 
 

Hotărârea nr. 
67/11.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Reabilitare DJ 708A, km 32+100 - 41+100, 
Tauț - Târnova” 
 

Hotărârea nr. 
68/11.03.2019 

privind aprobarea documentației cadastrale de 
actualizare informații tehnice pentru imobilul 
înscris în C.F. nr. 302328 Lipova, aflat în 
Patrimoniul public al Județului Arad 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ62
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ63
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ64
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ65
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ66
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ67
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ68


 

Hotărârea nr. 
69/11.03.2019 

privind aprobarea alipirii a două parcele de teren 
situate în Municipiul Arad, strada Octavian Goga 
nr. 15 și nr. 17, aflate în Patrimoniul public al 
Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
70/11.03.2019 

privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale a Județului Arad 2014 - 2020 
-Ediție revizuită” 
 

Hotărârea nr. 
71/11.03.2019 

pentru aprobarea Planului de acțiune pe anul 
2019 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din Bugetul Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
73/22.03.2019 

privind acoperirea temporară a golurilor de casă 
din Excedentul bugetar al anilor precedenți 
înregistrat la 31 decembrie 2018 
 

Hotărârea nr. 
74/22.03.2019 

privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit 
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2019 
 

Hotărârea nr. 
75/22.03.2019 

privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor corespunzătoare cotei de 
7,5% din impozitul pe venit reprezentând fond la 
dispoziția consiliului județean pe anul 2019, 
precum și a sumelor estimate pentru anii 2020 - 
2022 
 

Hotărârea nr. 
76/22.03.2019 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pe anul 2019 și a sumelor estimate pe 
anii 2020 - 2022 
 

Hotărârea nr. 
80/29.03.2019 

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 
 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ69
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ70
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ71
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ73
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ74
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ75
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ76
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ80


 

Hotărârea nr. 
81/29.03.2019 

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

Hotărârea nr. 
82/29.03.2019 

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

Hotărârea nr. 
83/29.03.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, faza Proiect Tehnic (P.T.) pentru 
realizarea obiectivului de investiție „Lucrări 
accidentale, refaceri după inundații, alunecări 
de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, 
accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și 
podurilor la starea tehnică inițială pe DJ 682, km 
82+400, Aluniș - Frumușeni” 
 

Hotărârea nr. 
84/29.03.2019 

privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza Studiu de fezabilitate (S.F.) și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare 
Parc al Spitalului de Psihiatrie Mocrea” 
 

Hotărârea nr. 
85/29.03.2019 

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 „Reabilitarea serviciilor 
spitalicești în domeniul medicinei 
cardiovasculare la Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad, etaj 5, corp C1” 
 

Hotărârea nr. 
86/29.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 14 din imobilul situat 
în Municipiul Arad, strada Episcopiei, nr. 46, 
corp B, parter 
 

Hotărârea nr. 
87/29.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 41 din imobilul situat 
în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 78, 
etaj II 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ81
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ82
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ83
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ84
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ85
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ86
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ87


 

Hotărârea nr. 
88/29.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 12 din imobilul situat 
în Municipiul Arad, strada Piața Catedralei, nr. 
1, corp A, etaj III 
 

Hotărârea nr. 
89/29.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 8+9 din imobilul situat 
în Municipiul Arad, strada Nicolae Bălcescu, nr. 
1, etaj I 
 

Hotărârea nr. 
90/29.03.2019 

privind însușirea Raportului de evaluare întocmit 
pentru imobilul situat în Municipiul Arad, 
Bulevardul Revoluției nr. 79 bis, aflat în 
Patrimoniul Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
91/29.03.2019 

privind aprobarea închirierii a 46 locuri de 
parcare situate în Municipiul Arad, Bulevardul 
Revoluției nr. 79 bis, aflate în Patrimoniul 
Județului Arad 
 

Hotărârea nr. 
92/29.03.2019 

privind aprobarea plății cotizației Consiliului 
Județean Arad pe anul 2019 la bugetul Uniunii 
Naționale a Consiliilor Județene din România 
 

Hotărârea nr. 
93/29.03.2019 

privind aprobarea aderării Județului Arad la 
Asociația Regiunilor Europene de Frontieră -
AEBR/ARFE 
 

Hotărârea nr. 
94/29.03.2019 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Arad în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad 
 

Hotărârea nr. 
95/29.03.2019 

privind aprobarea numărului formațiilor 
Salvamont-Salvaspeo și a unor indemnizații 
pentru membrii voluntari ai acestora 
 

Hotărârea nr. 
96/29.03.2019 

privind modificarea componenței nominale a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Arad 
 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ88
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ89
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ90
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ91
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ92
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ93
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ94
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ95
http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ96


 

Hotărârea nr. 
97/29.03.2019 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Arad în Consiliul de Administrație al 
Complexului Muzeal Arad 

  

http://www.cjarad.ro/uploads/files/MonitorR/Anul_2019/03_martie/mon2019martieXXVIII2019nr3text.pdf#HCJ97
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