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ANUNŢ PUBLIC 
 

Pe site-ul Consiliului Judeţean Arad, la adresa http://www.cjarad.ro/mo/alte-doc/ 
subsecţiunea Transparenţă decizională – proiecte de acte administrative cu caracter normativ 
sunt afişate următoarele: 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor 
judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru transporturile efectuate cu 
vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit pe anul 2023, însoţit de Referatul de aprobare nr. 
18.885/11.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate nr. 
18.886/11.08.2022  al Direcției Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile și 
a autorizaţiilor de amplasare şi/sau de acces în zona drumului și a tarifelor de ocupare/închiriere 
a suprafețelor de teren din zona drumurilor judeţene din domeniul public al judeţului Arad, aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru anul 2023, însoţit de Referatul de aprobare                 
nr. 18.887/11.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate              
nr. 18.889/11.08.2022  al Direcţiei Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor județene pentru activitatea de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii pentru anul 2023, însoţit de Referatul 
de aprobare nr. 18.890/11.08.2022  al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de 
specialitate nr. 18.891/11.08.2022 al Direcţiei Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor care urmează a fi percepute de 
Complexul Muzeal Arad în anul 2023, însoţit de Referatul de aprobare nr. 18.892/11.08.2022  al 
Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate nr. 18.893/11.08.2022  al 
Direcţiei Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor care urmează a fi percepute de Biblioteca 
Judeţeană „A.D. XENOPOL” Arad în anul 2023, însoţit de Referatul de aprobare                          
nr. 18.894/11.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate              
nr. 18.896/11.08.2022  al Direcţiei Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pe anul 2023 pentru serviciile prestate de 
către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad, însoţit de Referatul de aprobare           
nr. 18.898/11.08.2022  al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate            
nr. 18.901/11.08.2022  al Direcţiei Economice; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul 2022-2023, a taxei 
pentru utilizarea temporară a domeniului public al județului Arad şi a tarifelor, percepute de 
Centrul Cultural Judeţean Arad în anul 2023, însoţit de Referatul de aprobare nr. 
18.903/11.08.2022  al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate nr. 
18.904/11.08.2022 al Direcţiei Economice. 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea temporară a domeniului 
public al județului Arad și a tarifului de închiriere a unor bunuri aflate în proprietatea județului 
Arad și în administrarea Centrului Cultural Judeţean, însoţit de Referatul de aprobare nr. 
18.948/11.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean Arad și de Raportul de specialitate nr. 
18.949/11.08.2022 al Direcției Tehnice-Investiții și Direcţiei Economice. 
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Până la data de 25.08.2022, cei interesaţi pot depune în scris la Registratura Consiliului 

Judeţean Arad, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, sau pe 
adresa consiliu@cjarad.ro propuneri, sugestii sau opinii privind proiectele de hotărâre afișate. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea seviciilor de specialitate, la sediul 
Consiliului Judeţean Arad, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. 

 
 

  Președinte 

   Iustin Cionca 

 

mailto:consiliu@cjarad.ro

