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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  1/14.01.2010

privind  aprobarea  modificării  Studiului  de 
Fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Arad  în 
Adunarea Generală a Asociaţilor -a Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-Canalizare 
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
  2/14.01.2010

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Arad  în 
Adunarea Generală a Asociaţilor -a Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-Canalizare 
Judeţul Arad

Hotărârea nr.
  3/14.01.2010

privind  aprobarea  cofinanţării  proiectului 
„Extinderea  şi  modernizarea  infrastructurii  de 
apă şi apă uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  4/14.01.2010

privind  mandatarea  reprezentanţilor  Consiliului 
Judeţean  Arad  în  Adunarea  Generală  a 
Acţionarilor S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
  5/28.01.2010

privind  desemnarea  Comisiei  de  negociere  a 
condiţiilor  de  cumpărare  a  imobilului  situat  în 
municipiul Arad, strada Ghica-Vodă nr. 4-6

Hotărârea nr.
  6/28.01.2010

privind  înfiinţarea  în  subordinea  Consiliului 
Judeţean Arad a Camerei Agricole a Judeţului 
Arad

Hotărârea nr.
  7/28.01.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  de  avizare  a 
lucrărilor  de  intervenţii  pentru  investiţia 
„Consolidare la clădirea Centrului de Transfuzie 
Sanguină  Arad  -Corp  A”  -Arad,  str.  Andrenyi 
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Karoly, nr. 2-4

Hotărârea nr.
  8/28.01.2010

privind majorarea Patrimoniului public al judeţului 
Arad dat în administrare directă către Serviciul 
de Ambulanţă Judeţean Arad

Hotărârea nr.
  9/28.01.2010

privind prelungirea Contractului  de închiriere  a 
unui spaţiu -către S.C. „Focus Plus” S.R.L. Arad- 
situat în imobilul din Arad, Bulevardul Revoluţiei 
nr. 81

Hotărârea nr.
 10/28.01.2010

privind prelungirea Contractului  de închiriere  a 
unui  spaţiu  -către  S.C.  „Infoton”  S.R.L.  Arad- 
situat în imobilul din Arad, Bulevardul Revoluţiei 
nr. 81

Hotărârea nr.
 11/28.01.2010

privind prelungirea Contractului  de închiriere  a 
unui spaţiu situat în imobilul din municipiul Arad, 
Calea Timişorii nr. 58

Hotărârea nr.
 12/28.01.2010

privind înregistrarea în evidenţele contabile ale 
Consiliului  judeţean  a  obiectivului  de  investiţii 
„Amenajarea Sediului administrativ al Consiliului 
Judeţean Arad”, ca urmare a punerii acestuia în 
funcţiune

Hotărârea nr.
 13/28.01.2010

privind  aprobarea  identificării  -în  vederea 
intabulării-  unei  suprafeţe  de  teren  din  cadrul 
S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 14/28.01.2010

privind  aprobarea  atribuirii  terenului  necesar 
extinderii pistei la S.C. „Aeroportul Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 15/28.01.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  de  avizare  a 
lucrărilor  de  intervenţii  pentru  investiţia: 
„Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad”, 
str. Căpitan Ignat, nr. 10

Hotărârea nr.
 16/28.01.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Promovarea 
turismului  arădean  prin  circuite  culturale”  şi  a 
cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr.
 17/28.01.2010

privind  aprobarea  Proiectului  „Dezvoltarea  de 
structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord-
Vest, Sud-Vest Oltenia şi Vest”
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Hotărârea nr.
 18/28.01.2010

privind  unificarea  tarifelor  pentru  Serviciul  de 
Transport  Public  Judeţean  de  Persoane  prin 
curse regulate, efectuat de S.C. „Compania de 
Transport Public” S.A. Arad

Hotărârea nr.
 19/28.01.2010

privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  şi 
cheltuieli evidenţiate în afara Bugetului local pe 
anul 2010

Hotărârea nr.
 20/28.01.2010

privind aprobarea unor indicatori de performanţă

Hotărârea nr.
 21/28.01.2010

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 
publice  de  alimentare  cu  apă  potabilă,  apă 
industrială  şi  de  canalizare-epurare,  practicate 
de S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 22/28.01.2010

privind nivelul  redevenţei  pe anul  2010 pentru 
bunurile  care  aparţin  Domeniului  public  al 
judeţului  Arad,  concesionate  către  S.C. 
„Compania de Transport Public Arad” S.A., S.C. 
„Aeroportul Arad” S.A. şi S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 23/28.01.2010

privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad, nr. 386 din 22.12.2009, privind 
închirierea unui spaţiu din incinta curţii Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator 
Vuia” Arad

Hotărârea nr.
 24/28.01.2010

privind  modificarea  Actului  constitutiv  al 
operatorului  regional  S.C.  „Compania  de  Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
 25/28.01.2010

privind  desemnarea  domnului  Nicolae  Ioţcu 
-Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Arad-  ca 
reprezentant  al  Consiliului  Judeţean  Arad  în 
Consiliul  Director  al  Fundaţiei  Universitare 
„Vasile Goldiş” din Arad

II. Hotărâri ale consiliilor locale
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Consiliul Local al Oraşului Pecica

Hotărârea nr.
  3/13.01.2010

privind  completarea  nomenclatorului  străzilor 
oraşului Pecica şi ale satelor aparţinătoare

Hotărârea nr.
  4/13.01.2010

privind instituirea şi stabilirea taxei speciale de 
salubrizare  pentru  anul  2010  şi  modificarea 
Regulamentului de Salubrizare

Hotărârea nr.
  5/13.01.2010

privind  aprobarea  cofinanţării  proiectului 
„Extinderea  şi  modernizarea  infrastructurii  de 
apă şi apă uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  6/13.01.2010

privind aprobarea Contractului  de reprezentare 
pentru  persoana  mandatată  în  A.G.A.  a  S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
  9/13.01.2010

privind mandatarea Primarului oraşului Pecica 
pentru aprobarea Declaraţiei de angajament a 
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. -întocmită 
în  calitate  de  solicitant  de  finanţare  pentru 
realizarea  Proiectului  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
 12/21.01.2010

privind  ajustarea  preţurilor  la  apă potabilă  şi 
canalizare epurare

Hotărârea nr.
 13/21.01.2010

privind  modifcarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
 14/21.01.2010

privind  modificarea  Studiului  de  fezabilitate 
pentru  proiectul  „Extinderea  şi  modernizarea 
infrastructurii  de  apă  şi  apă  uzată  în  judeţul 
Arad”

Hotărârea nr.
 15/21.01.2010

privind modificarea taxelor forfetare la piaţă şi 
instituirea de noi taxe

Hotărârea nr.
 16/21.01.2010

privind  participarea  la  proiectul  „AGRO 
PARTNER” şi aprobarea cofinanţării în procent 
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de  2%  din  valoarea  totală  a  proiectului  de 
75.486 euro, respectiv 1509,72 euro

Hotărârea nr.
 17/21.01.2010

privind  participarea  la  proiectul  „Proiect  de 
construcţie  drum  între  Pecica  şi  Battanya”  şi 
aprobarea  cofinanţării  în  procent  de  2%  din 
valoarea  totală  a  proiectului  de  28.028  euro, 
respectiv 560,56 euro

Hotărârea nr.
 18/21.01.2010

privind  aprobarea  proiectului  „Pregătirea 
programului de protecţie a mediului şi a studiului 
de  impact  în  reţeaua  ecologică  a  Ungariei  şi 
României” şi a contribuţiei de 2% din valoarea 
proiectului de 31.500 euro, respectiv 630 euro

Consiliul Local al Comunei Dieci

Hotărârea nr.
  9/29.01.2010

privind  modificarea  Actului  constitutiv  al 
operatorului regional S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Consiliul Local al Comunei Iratoşu

Hotărârea nr.
  3/21.01.2010

privind  aprobarea  modificării  indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea 
şi  modernizarea  infrastructurii  de apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de 
Apă,  Operator  Regional-  ce  au  fost  aprobaţi 
prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Iratoşu  nr. 
44/22.09.2009,  conform  anexei  la  prezenta 
hotărâre

Hotărârea nr.
  4/21.01.2010

privind  aprobarea  modificării  Studiului  de 
Fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de 
Apă, Operator Regional- ce a fost aprobat prin 
Hotărârea  Consiliului  Local  Iratoşu  nr. 
42/22.09.2009,  conform  anexei  la  prezenta 
hotărâre
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Hotărârea nr.
  5/21.01.2010

Privind  aprobarea  mandatării  d-lui  Lăcătuş 
Gheorghe,  primarul  comunei  Iratoşu, 
reprezentantul  Consiliului  Local  Iratoşu  în 
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, să 
voteze  autorizarea  directorului  general  al 
Companiei  să  semneze  Declaraţia  de 
eligibilitate  şi  Declaraţia  de  angajament,  în 
numele  S.C.  „Compania  de  Apă  Arad”  S.A. 
-precum şi contractarea de către Companie a 
unui  credit  în  sumă  de  13.987.129  EURO, 
pentru cofinanţarea Proiectului

Hotărârea nr.
  7/21.01.2010

privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  la 
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă 
şi canalizare în localitatea Iratoşu, judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Pilu

Hotărârea nr.
  4/28.01.2010

privind acoperirea golului de casă pe 2010, din 
Fondul de rulment

Hotărârea nr.
  5/28.01.2010

privind reorganizarea activităţii  de salubrizare 
şi aprobarea noilor taxe de salubrizare

Hotărârea nr.
  6/28.01.2010

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnice 
pentru  proiectul:  „Modernizare  străzi  comuna 
Pilu”

Consiliul Local al Comunei Şicula

Hotărârea nr.
  4/21.01.2010

privind  mandatarea  unui  reprezentant  al 
Consiliului Local Şicula în Adunarea Generală 
a  Acţionarilor  să  voteze  autorizarea 
directorului general al Companiei să semneze 
Declaraţia  de  eligibilitate  şi  Declaraţia  de 
angajament în numele S.C. „Compania de Apă 
Arad”  S.A.  -precum şi  contractarea  de  către 
Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 
EURO, pentru cofinanţarea Proiectului
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Hotărârea nr.
  5/21.01.2010

privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  Proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  6/21.01.2010

privind  modificarea  Studiului  de  Fezabilitate 
pentru  Proiectul  „Extinderea  şi  modernizarea 
infrastructurii  de  apă  şi  apă  uzată  în  judeţul 
Arad”

Consiliul Local al Comunei Şimand

Hotărârea nr.
  3/21.01.2010

privind  mandatarea  reprezentantului  în 
Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  S.C. 
„Compania  de  Apă  Arad”  S.A.  să  voteze 
autorizarea directorului  general  al  Companiei 
-să  semneze  Declaraţia  de  eligibilitate  şi 
Declaraţia  de  angajament,  în  numele  S.C. 
„Compania de Apă Arad” S.A.

Hotărârea nr.
  4/21.01.2010

privind  aprobarea  preţurilor  la  apa  potabilă 
pentru localitatea Şimand

Hotărârea nr.
  5/21.01.2010

privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”

Hotărârea nr.
  6/21.01.2010

privind  modificarea  Studiului  de  Fezabilitate 
pentru  proiectul  „Extinderea  şi  modernizarea 
infrastructurii  de  apă  şi  apă  uzată  în  judeţul 
Arad”

Hotărârea nr.
  7/21.01.2010

privind  modificarea  Actului  constitutiv  al 
operatorului regional S.C. „Compania de Apă 
Arad” S.A.

Hotărârea nr.
  8/21.01.2010

privind  reorganizarea  Serviciului  Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliului Local 
Şimand
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Hotărârea nr.
 10/21.01.2010

privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 
a gropilor de gunoi

Consiliul Local al Comunei Zăbrani

Hotărârea nr.
  3/21.01.2010

pentru  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local 
Zăbrani  cu  nr.  137/28.10.2009,  privind 
aprobarea  vânzării  terenului  în  suprafaţă  de 
1186  mp,  cu  nr.  cad.  7769-780;  1941-
1944/15/1, evidenţiat în CF nr. 3766 Zăbrani 
-d-nei  Prodan  Ana,  domiciliată  în  localitatea 
Zăbrani nr. 707, jud. Arad- şi a H.C.L. Zăbrani 
nr. 158/26.11.2009, privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 504 mp, cu nr. cad. 
978, 979, evidenţiat în CF nr. 300009 Zăbrani 
-d-lui  Opariuc  Ioan,  domiciliat  în  localitatea 
Zăbrani nr. 557, jud. Arad

Hotărârea nr.
  4/21.01.2010

privind darea în folosinţă gratuită a imobilelor 
din  comuna Zăbrani  -cu nr.  admin.  651-652, 
454, şi 82- în favoarea Asociaţiei S.O.S. Copiii 
Sântana

Hotărârea nr.
  5/21.01.2010

privind  aprobarea  modificării  indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea 
şi  modernizarea  infrastructurii  de apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de 
Apă,  Operator  Regional-  ce  au  fost  aprobaţi 
prin  Hotărârea  nr.  119/23.09.2009,  a 
Consiliului Local Zăbrani

Hotărârea nr.
  6/21.01.2010

Cu privire la aprobarea modificării Studiului de 
Fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de 
Apă, Operator Regional- ce a fost aprobat prin 
Hotărârea  nr.  117/23.09.2009,  a  Consiliului 
Local Zăbrani

Hotărârea nr.
  7/21.01.2010

Cu privire la trecerea în proprietatea privată a 
comunei  Zăbrani  şi  scoaterea  din  circuitul 
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agricol a terenului înscris în CF cu nr. 300449, 
nr.  top.  1914-1956/15,  în  suprafaţă totală  de 
2.894 mp

Hotărârea nr.
  8/21.01.2010

privind  reorganizarea  Serviciului  Public 
Edilitar-Gospodăresc,  serviciu  sub autoritatea 
Consiliului Local Zăbrani

Hotărârea nr.
  9/21.01.2010

privind  dobândirea  personalităţii  juridice  de 
către Căminului Cultural al Comunei Zăbrani

Hotărârea nr.
 10/21.01.2010

privind  aprobarea  Calendarului  manifestărilor 
cultural-artistice  care  se  vor  desfăşura  în 
comuna Zăbrani în anul 2010

Hotărârea nr.
 11/21.01.2010

privind  aprobarea  valorificării  obiectelor  şi 
bunurilor  casate  prin  H.C.L.  Zăbrani  nr. 
76/17.10.2008

Hotărârea nr.
 12/21.01.2010

privind aprobarea tarifelor  la apa potabilă,  în 
sumă  de  2,75  lei/mc,  TVA  inclus,  pentru 
populaţia comunei Zăbrani şi  de 2,31 lei/mc, 
exclusiv TVA, pentru restul utilizatorilor, tarife 
avizate  de  către  Autoritatea  Naţională  de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi  Publice  prin  avizul  nr. 
3415007/ENM/14.01.2010  şi  aplicarea 
acestora  de  la  data  aprobării  lor  în  şedinţa 
Consiliului Local Zăbrani

Hotărârea nr.
 13/21.01.2010

privind  alocarea  sumelor  pentru  încheierea 
Contractului  de  prestări  servicii  în  vederea 
reevaluării patrimoniului

Hotărârea nr.
 14/21.01.2010

privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 134 din 
28.10.2009,  cu  privire  la  aprobarea  vânzării 
prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren 
rămase neatribuite, care se administrează de 
Consiliul Local Zăbrani
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Consiliul Local al Comunei Zărand

Hotărârea nr.
  3/14.01.2010

privind  mandatarea  unui  reprezentant  al 
Consiliului Local Zărand în Adunarea Generală 
a  Acţionarilor  S.C.  „Compania de Apă Arad” 
S.A. să voteze autorizarea directorului general 
al  Companiei  să  semneze  Declaraţia  de 
eligibilitate  şi  Declaraţia  de  angajament  în 
numele S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. - 
precum şi contractarea de către Companie a 
unui  credit  în  sumă  de  13.987.129  EURO, 
pentru cofinanţa-rea Proiectului

Hotărârea nr.
  7/21.01.2010

privind  modificarea  Studiului  de  Fezabilitate 
pentru  proiectul  „Extinderea  şi  modernizarea 
infrastructurii  de  apă  şi  apă  uzată  în  judeţul 
Arad”

Hotărârea nr.
  8/21.01.2010

privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  „Extinderea  şi 
modernizarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă 
uzată în judeţul Arad”
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