
Hotarari  adoptate de Consiliul local Ineu in anul 2013 

 

 

Nr. 

HCL  

    Data Titlu 

1 30.01.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  30.01.2013 

2 30.01.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 30.12.2012 

3 30.01.2013 Hotararea  privind modificarea unor hotarari adoptate de Consiliul local Ineu 

4 30.01.2013 Hotararea privind aprobarea infiintarii a doua linii de garda in cadrul Spitalului 

Orasenesc Ineu 

5 30.01.2013 Hotararea privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a Liceului „Mihai 

Viteazul” Ineu 

6 30.01.2013 Hotararea privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a Liceului 

Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 

7 30.01.2013 Hotararea privind constatarea incetarii mandatelor membrilor Consiliului de 

Administratie a Clubului Sportiv Ineu si alegerea unui nou Consiliul de 

Administratie a Clubului Sportiv Ineu 

8 30.01.2013 Hotararea privind aprobarea unui mandat special al reprezentantului orasului Ineu 

in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ECO INEU 

9 30.01.2013 Hotararea privind organizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din orasul Ineu pentru anul scolar 2013-2014 

10 30.01.2013 Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 

2013 in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 



11 30.01.2013 Hotarare privind aprobarea Programului activitatilor edilitar-gospodaresti pentru 

anul 2013 

12 30.01.2013 Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a 

UAMS Ineu 

13 30.01.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru 

ocuparea postului de director la UAMS Ineu 

14 30.01.2013 Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii pentru 

Spitalul Orasenesc Ineu 

15 30.01.2013 Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de interes 

local 

16 30.01.2013 Hotarare  privind modificarea pretului /tarifului de facturare pentru prestarea 

serviciului de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale in orasul 

Ineu, judetul Arad si alocarea unei sume din bugetul local. 

 

17 30.01.2013 Hotarare privind aprobarea mofidicarii Hotararii 192 din 30.12.2012 privind 

stabilirea taxelor locale pentru anul 2013 

18 11.02.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  11.02.2013 

19 11.02.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 30.01.2013 

20 11.02.2013 Hotararea privind acordul de principiu pentru reabilitarea imobilului situat in Ineu, 

strada Narciselor nr 7, pentru destinatia de sediu Judecatoria Ineu 

21 11.02.2013 Hotararea privind transmiterea dreptului de folosinta asupra unor imobile Liceului 

„Mihai Viteazul „ Ineu 

22 11.02.2013 Hotararea privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestarilor dedicate 

„ZILELOR INEULUI”   



23 06.03.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  06.03.2013. 

24 06.03.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 11.02.2013. 

25 06.03.2013 Hotararea privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 

1200 mp din imobilul – constructie Remiza C22, inscris in C.F. nr.303684, 

aprobarea instructiunilor pentru ofertanti si a contractului de inchiriere 

26 29.03.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  29.03.2013. 

27 29.03.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 06.03.2013. 

28 29.03.2013 Hotărâre privind aprobarea  Bugetului  initial general de venituri si cheltuieli al 

Orasului Ineu pe anul 2013 

29 29.03.2013 Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de 

investiţii pe anul 2013 pe domeniul public local al oraşului Ineu concesionat 

operatorului regional S.C. Compania de apă Arad S.A. 

30 29.03.2013 Hotărâre privind actualizarea Nomenclaturii stradale a Orasului Ineu 

31 29.03.2013 Hotărâre privind aprobarea Bugetului initial de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 

al Societăţii Comerciale ,,URBAN CONSVERD’’ S.A. 

32 29.03.2013 Hotărâre privind aprobarea Bugetului initial de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 

al Societăţii Comerciale  “ECO INEU PHARE 2004” S.A. 

33 29.03.2013 Hotărâre privind  schimbarea destinatiei unor locuinte sociale si trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al orasului Ineu a acestor locuinte 

34 29.03.2013 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu 

în  A.G.A.  a  S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD  să voteze bugetul 

de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si situatiile financiare ale exercitiului 

financiar 2012 



35 29.03.2013 Hotărâre privind retragerea dreptului de folosintă gratuită asupra terenului 

extravilan în suprafată de 280.465 mp. acordat  ASOCIAŢIEI  CLUBUL  

AERONAUTIC   INEU  prin  Hotărârea  nr. 94/30.07.2010 

36 29.03.2013 Hotărâre privind  aprobarea  scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren  

aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici 

37 29.03.2013 Hotărâre privind desemnarea din cadrul Consiliului local Ineu a membrilor 

supleanti ai comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor 

pentru concursul pentru ocuparea functiei de director al Unitătii de Asistentă 

Medico-Sociale Ineu 

38 29.03.2013 Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic 

General al Oraşului Ineu şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. 

39 29.03.2013 Hotărâre privind alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 

vizita delegaţiei din Oraşul Seynod - Franţa în oraşul Ineu, ce va avea loc în 

perioada 21 – 28.04.2013 

40 29.03.2013 Hotărâre privind alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 

organizarea FESTIVALULUI „FLOARE DE PE CRIS” 

41 29.03.2013 Hotărâre privind  alocarea unei sume pentru participarea unui număr de  sapte 

elevi din cadrul Liceului „MIHAI VITEAZUL” Ineu, la  olimpiadele  si 

concursurile scolare - faza natională 

42 29.03.2013 Hotărâre privind  încheierea unui PROTOCOL DE COOPERARE în vederea 

schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi  

Orasul Ineu 

43 29.03.2013 Hotărâre privind  desemnarea unei persoane pentru a face parte din comisia pentru 

selectarea a patru membri in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Publice 

Locale „OCOLUL SILVIC ZĂRANDUL” R.A. 

44 29.03.2013 Hotarare privind constituirea unei comisii pentru selectarea reprezentantului 

Consiliului local Ineu in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Publice 

Locale „ OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A. 



45 19.04.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  19.04.2013. 

46 19.04.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 29.03.2013. 

47 19.04.2013 Hotarare privind  rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 

Orasului Ineu pe anul 2013, aprobat prin HCL 28/29.03.2013 

48 19.04.2013 Hotarare privind  aprobarea contului de executie al Bugetului General de venituri 

si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

49 19.04.2013 Hotarare privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 

50 19.04.2013 Hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de interes local 

51 19.04.2013 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru SC 

URBAN CONSVERD SA 

52 19.04.2013 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru SC ECO 

INEU PHARE 2004 SA 

53 19.04.2013 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare urbanistica 

a subzonei S2, prevazuta in P.U.G. ca zona cu destinatie speciala 

54 19.04.2013 Hotarare privind imputernicirea Primarului Orasului Ineu in vederea obtinerii 

sprijinului pentru anul 2013 in cadru Schemei de plata unica de suprafata  pentru 

pasunea aflata in administrarea Consiliului local Ineu 

55 19.04.2013 Hotarare privind  vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui teren 

inscris in C.F. nr. 303744 a orasului Ineu , cu numar topografic TOP: HPR.1041/1 

in suprafata de 5210  mp, aprobarea contractului de vanzare-cumparare si a 

instructiunilor pentru ofertanti 

56 19.04.2013 Hotarare privind actualizarea Nomenclaturii stradale a Orasului Ineu 

57 19.04.2013 Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui numar 



de 8 terenuri, aprobarea contractului de vanzare-cumparare si a instructiunilor 

pentru ofertanti ( terenurile se afla in incinta fostei Unitati Militare 1214) 

58 19.04.2013 Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui imobil, cladire, 

inscris in C.F. nr 303669, aprobarea instructiunilor pentru ofertanti si a 

contractului de inchiriere 

59 19.04.2013 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Ineu in A.G.A. a 

SC COMPANIA DE APA SA ARAD  sa  voteze aprobarea planului de 

administrare al Consiliului de Administratie al SC COMPANIA DE APA SA 

ARAD 

60 19.04.2013 Hotarare privind aprobarea acordului de principiu privind initierea demersurilor de 

a cauta parteneri pentru implementarea proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate 

pentru a accesa finantari din Fondul Social European (FSE), prin intermediul 

Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

61 14.05.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  14.05.2013. 

62 14.05.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 19.04.2013. 

63 14.05.2013 Hotarare  privind  constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului 

Hedea Nicolae 

64 14.05.2013 Hotarare privind    validarea mandatului de consilier local al domnului Gaie 

Cornel Nelu 

65 14.05.2013 Hotarare privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului 

Ineu pe anul 2013 

66 14.05.2013 Hotarare privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 

67 14.05.2013 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu 

în  A.G.A.  a  S.C. URBAN CONSVERD S.A  să voteze situatiile financiare ale 

exercitiului financiar 2012 



68 14.05.2013 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu 

în  A.G.A.  a  S.C. ECO INEU PHARE 2004  S.A  să voteze situatiile financiare 

ale exercitiului financiar 2012 

69 14.05.2013 Hotarare privind aprobarea trecerii amplasamentului obiectivului de investitii 

„Reabilitare strazi urbane, Oras Ineu”, din administrarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administartiei Publice in administrarea Consiliului local al orasului 

Ineu 

70 14.05.2013 Hotarare privind modificarea Hotararii 192 din 30.12.2012 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

71 14.05.2013 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizatiei in cadrul Asociatie de 

Dezvoltare Intercomunitara  Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul 

Arad si a Proiectului de buget privind veniturile si cheltuielile Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul 

Arad pentru anul 2013 

72 14.05.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cresei 

Ineu 

73 14.05.2013 Hotarare privind aprobarea initierii concesionarii unui imobil inscris in CF 

nr.303671 a localitatii Ineu (teren situat  in  fosta UM 1499) 

74 14.05.2013 Hotarare privind  declararea de interes public local a unor bunuri intrate pe raza 

localitatii Ineu inregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A. in 

anul 2012 

75 14.05.2013 Hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al 

Orasului Ineu în  A.G.A.  a  S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD 

76 29.05.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  29.05.2013. 

77 29.05.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 14.05.2013. 

78 29.05.2013 Hotărâre  privind  aprobarea proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea 



Registrului Agricol Electronic in judetul Arad” si a cheltuielilor legate de proiect. 

79 29.05.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.6 din 20.06.2012 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ineu 

80 29.05.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 131 din 09.10.2009  adoptată de către 

Consiliul Local al Orasului Ineu si a Hotararii nr.123 din 17.08.2012 adoptată de 

către Consiliul Local al Orasului Ineu. 

 

81 07.06.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  07.06.2013. 

82 07.06.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 29.05.2013. 

83 07.06.2013 Hotărâre  privind  aprobarea  deblocării a unui număr de două posturi personal de 

specialitate medico-sanitar în cadrul Spitalului Orăsenesc Ineu. 

84 07.06.2013 Hotărâre privind aprobarea  deblocării a unui post de Biolog în cadrul Spitalului 

Orăsenesc Ineu. 

85 27.06.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  27.06.2013. 

86 27.06.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 07.06.2013. 

87 27.06.2013 Hotarare  privind  rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 

Orasului Ineu pe anul 2013 

88 27.06.2013 Hotarare privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 

89 27.06.2013 Hotarare privind scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei 

de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici 

90 27.06.2013 Hotarare privind modificarea unor hotarari adoptate de Consiliul local Ineu. 



91 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea unei conventii intre Orasul Ineu si domnul Ciul Vlad. 

92 27.06.2013 Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, la care orasul Ineu este 

membru asociat 

93 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a 

SPCLEP Ineu 

94 27.06.2013 Hotarare privind schimbarea denumirii strazii Moldova in strada Vasile Goldis 

95 27.06.2013 Hotarare privind  reconstiturea Grupului de Lucru Local (GLL) privind 

imbunatatirea situatiei romilor 

96 27.06.2013 Hotarare privind transferul din bugetul local catre Liceul Tehnologic    „Sava 

Brancovici”  a sumei de 15.000 lei. 

97 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea modificarii devizului general al Studiului de 

Fezabilitate pentru proiectul „ Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si 

apa uzata din judetul Arad” 

98 27.06.2013 Hotarare privind  alocarea unei sume pentru „ Zilele Ineului ” 

99 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea documentatiei nr.20/2012, faza P.U.Z. „Parc 

fotovoltaic – localitatea Ineu, sat Mocrea, extravilan, judetul Arad” 

100 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea Planului de investitii pe anul 2013 pe domeniul public 

local al orasului Ineu concesionat operatorului regional S.C. Compania de apa 

Arad S.A. 

101 09.07.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  09.07.2013. 

102 09.07.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 27.06.2013. 

103 09.07.2013 Hotarare  privind  modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 



104 09.07.2013 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Documentatiei 

de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) la reabilitare cladire pentru 

obiectivul de investitii „ Infiintare Centru de Informare si Promovare Turistica a 

Zonei Ineu” 

105 09.07.2013 Hotarare privind organizarea in club sportiv de drept privat a sectiei de fotbal 

componenta a clubului sportiv de drept public C.S. Ineu. 

106 31.07.2013 

 

Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  31.07.2013. 

107 31.07.2013 

 

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 09.07.2013. 

108 31.07.2013 

 

Hotarare  privind  modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 

109 31.07.2013 

 

Hotarare privind   modificarea indicatorilor tehnico – economici si a 

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul 

„Reabilitare strazi urbane in Orasul Ineu” 

110 31.07.2013 

 

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de 

Prefezabilitate al obiectivului de investitii „PIATA AGROALIMENTARA INEU” 

111 31.07.2013 

 

Hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente 

proiectului „ Infiintare Centru de Informare si Promovare Turistica a zonei Ineu” 

112 31.07.2013 

 

Hotarare privind dezlipirea unui imobil inscris in C.F. nr.304686 a localitatii Ineu 

in doua loturi si trecerea lotului nr. 1 in proprietatea privata a orasului Ineu 

113 31.07.2013 

 

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu 

114 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L. 



 

115 31.07.2013 

 

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a unui copil in 

Cresa Ineu 

116 31.07.2013 

 

Hotarare privind aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului orasului Ineu 

117 31.07.2013 

 

Hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului orasului Ineu si pentru serviciile publice de interes 

local 

118 31.07.2013 

 

Hotarare  privind modificarea Hotararii nr.14/30.01.2013 adoptata de Consiliul 

local Ineu 

119 31.07.2013 

 

Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 44/29.03.2013 adoptata de Consiliul 

local Ineu 

120 31.07.2013 

 

Hotarare privind rectificarea unei suprafete de teren proprietatea orasului Ineu si 

dezlipirea acestui imobil 

121 08.08.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  08.08.2013. 

122 08.08.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 31.07.2013. 

123 08.08.2013 Hotarare  privind  rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 

Orasului Ineu pe anul 2013 

124 08.08.2013 Hotarare privind   modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013 

125 08.08.2013 Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim 

de inchiriere construite prin A.N.L. 



126 08.08.2013 Hotarare privind aprobarea PLANULUI  LOCAL DE ACTIUNE privind 

imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Ineu, judetul Arad 

127 08.08.2013 Hotarare privind constituirea Asociatiei „CLUBUL SPORTIV INEU” 

128 08.08.2013 Hotarare privind aprobarea participării în parteneriat în obtinerea finantării si 

implementarea proiectului ”Reîntoarce-te la scoală, acorda-ti sansă pentru un 

viitor strălucit- Shine2School!- Program de corelare a învătării informale si non-

formale cu activităti de informare, consiliere si orientare in  cadrul centrului de tip 

”A doua sansă”, dedicat corectării fenomenului de abandon scolar la nivel local in 

Judetul Arad”, împreună cu Asociatia de Responsabilitate Civica si Implicare 

Sociala - ARCIS în calitate de Partener 1 si  ASOCIATIA TEZAURUL 

STRABUNILOR în calitate de Partener 2 care vor desfăsura activitătile din 

proiect si vor solicita un buget conform Acordului de Parteneriat. 

 

 

129 23.08.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  23.08.2013. 

130 23.08.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 08.08.2013. 

131 23.08.2013 Hotarare  privind  transmiterea folosintei  temporare a unor cladiri si teren aferent 

din Imobilul situat in Ineu, strada Abatorului nr.2, judetul Arad catre S.C. „ECO 

INEU PHARE 2004” S.A. 

132 27.09.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  27.09.2013. 

133 27.09.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 23.08.2013. 

134 27.09.2013 Hotarare privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului 

Ineu pe anul 2013 



135 27.09.2013 Hotarare privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2013 

136 27.09.2013 Hotarare privind aprobarea propunerii de modificare a articolului 1 din Hotararea 

Guvernului nr. 1254/2008 

137 27.09.2013 Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 248 mp din 

imobilul – constructie Remiza C9, inscris in C.F. nr.303689 Ineu, aprobarea 

instructiunilor pentru ofertanti si a contractului de inchiriere 

138 27.09.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile în care se 

realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orasului Ineu în vederea 

instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării retelelor de comunicatii electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora, modul de 

utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind 

construirea de retele de comunicatii electronice  

139 27.09.2013 Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul privind transmiterea 

unui imobil in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Arad, pentru Complexul Servicii Sociale Ineu 

140 27.09.2013 Hotarare privind punerea la dispozitia  Consiliului Local al Orasului Ineu a unui 

numar de 5 apartamente ANL situate in Ineu, str. Madrid. Nr. 7 

141 27.09.2013 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in cadrul 

Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale „ OCOLUL SILVIC ZARANDUL” 

R.A. 

142 27.09.2013 Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a 3 imobile – apartamente 

cu 1 camera , situate in Ineu, str. Republicii, nr.62/A, bl.26 

143 27.09.2013 Hotarare privind alocarea unei sume pentru deplasarea unei delegatii in localitatea 

Seynod – Franta in perioada 30.09.2013 – 09.10.2013 

144 18.10.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  18.10.2013. 



145 18.10.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 27.09.2013. 

146 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea Proiectului « Modernizarea si dotarea Casei de 

Cultura a orasului Ineu » si participarea cu acest proiect in cadrul Programului 

prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in 

localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor 

culturale de drept public din mediul rural si mic urban 

147 18.10.2013 Hotarare privind dezlipirea terenului inscris in C.F. 303684 a localitatii Ineu, in 2 

loturi 

148 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  25.10.2013. 

149 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 18.10.2013. 

150 25.10.2013 Hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului 

Ineu pe anul 2013 

151 25.10.2013 Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2013 

152 25.10.2013 Hotărâre privind vanzarea unui teren situat pe strada Armeneasca nr. 81, Ineu, in 

suprafata de 356 mp 

153 25.10.2013 Hotărâre privind vanzarea unui teren situat pe strada Mesterul Manole nr. 27, 

Ineu, in suprafata de 377 mp 

154 25.10.2013 Hotărâre privind vanzarea unui teren situat pe strada Mesterul Manole nr. 29, 

Ineu, in suprafata de 248 mp 

155 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice 

pentru obiectivul de investitie „REABILITARE STRAZI URBANE IN ORASUL INEU, 

JUDETUL ARAD” 



156 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA IN ORASUL INEU 

SI TRUP IZOLAT DEALUL VIILOR, JUDETUL ARAD” 

157 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investitie „EXTINDERE  RETEA  CANALIZARE  A APELOR UZATE 

MENAJERE IN ORASUL INEU SI SAT APARTINATOR MOCREA, JUDETUL ARAD” 

158 25.10.2013 Hotărâre privind modificarea Planului de ocupare al functiilor publice ale 

aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de 

interes local pentru anul 2013 

159 25.10.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice ale 

aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de 

interes local pentru anul 2014 

160 25.10.2013 Hotărâre privind alipirea terenurilor inscrise in C.F. nr.303375; nr.303374 si 

nr.303318 Ineu 

161 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  12.11.2013. 

162 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 25.10.2013. 

163 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 

fezabilitate al obiectivului de investitii „Reabilitare strazi urbane in orasul Ineu, 

judetul Arad” 

164 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 

fezabilitate al obiectivului de investitii „Extindere retea alimentare cu apa in 

orasul Ineu, judetul Arad”   

165 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 

fezabilitate al obiectivului de investitii „Extindere retea canalizare a apelor uzate 

menajere in orasul Ineu, judetul Arad” 



166 12.11.2013 Hotărâre privind aprobarea apartamentarii blocului de garsoniere din Ineu , str. 

Narciselor nr. 8 

167 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  29.11.2013. 

168 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 12.11.2013. 

169 29.11.2013 Hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului 

Ineu pe anul 2013 

170 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2013 

171 29.11.2013 Hotărâre privind zonarea orasului  Ineu si a satului apartinator Mocrea in vederea 

stabilirii impozitelor si taxelor locale 

172 29.11.2013 Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 

173 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

alimentare cu apa si  de canalizare prin Actul Aditional nr. 3/2013 

174 29.11.2013 Hotărâre privind alocarea unei sume pentru manifestarile ocazionate de 

sarbatorirea zilei de 1 Decembrie 

175 29.11.2013 Hotărâre privind alocarea unei sume pentru „Concertul de Colinzi 2013” 

176 29.11.2013 Hotărâre privind alocarea unei sume pentru festivitatile ocazionate de „Pomul de 

Craciun”, organizate de gradinite, Cresa , Centrul de zi de ingrijire a copiilor din 

orasul Ineu si clasele I-IV 

177 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea anularii creantelor fiscale restante aflate in sold la 

data de 31.12.2013, mai mici de 40 lei 

178 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a Liceului „Mihai 

Viteazul” Ineu 



179 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de interes local 

180 11.12.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al oraşului Ineu din  11.12.2013. 

181 11.12.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local  al oraşului Ineu din data de 29.11.2013. 

182 11.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L. 

183 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ineu din  20.12.2013. 

184 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 11.12.2013. 

185 20.12.2013 Hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului 

Ineu pe anul 2013 

186 20.12.2013 Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2013 

187 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuintei A.N.L. 

188 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitrati din surse agricole 

189 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

aparatului de specialitate al Primarului orasului Ineu si serviciilor publice de 

interes local 

190 20.12.2013 Hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a doua cladiri, evidentiate in C.F. 

nr. 303026 Ineu, aprobarea instructiunilor pentru ofertanti si a contractului de 

inchiriere 

191 20.12.2013 Hotărâre privind revocarea Hotararii nr.163/12.11.2013 si aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare 



strazi urbane in orasul Ineu, judetul Arad” 

192 20.12.2013 Hotărâre privind revocarea Hotararii nr.164/12.11.2013 

193 20.12.2013 Hotărâre privind revocarea Hotararii nr.165/12.11.2013 si aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extindere retea 

canalizare a apelor uzate menajere in orasul Ineu, judetul Arad” 

194 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea sumelor din Bugetului Local al Orasului Ineu, 

necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Reabilitare strazi urbane in 

orasul Ineu, judetul Arad” 

195 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea de pricipiu a initierii demersurilor de a cauta 

parteneri pentru implementarea proiectului/proiectelor ce vor fi elaborate 

pentru a accesa finantari din Fondul Social European (FSE) prin intermediul 

Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

196 20.12.2013 Hotărâre privind aprobarea sumelor din Bugetului Local al Orasului Ineu, 

necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Extindere retea canalizare a 

apelor uzate menajere in orasul Ineu, judetul Arad” 

 


