
 

 
R O M Â N I A                                     

PRESEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN 

TIMIȘ  

                 
 

 

 

DISPOZIȚIA 
privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, responsabilă cu implementarea 

și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare al  acesteia 

 
 

             Având în vedere Raportul nr. 24358/26.11.2020 al Direcției control intern 
managerial, comunicare și relații interinstituționale prin care se solicită actualizarea 
componenței Comisiei de monitorizare, responsabilă cu implementarea și dezvoltarea 
sistemului de control Intern managerial, precum și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al  acesteia, 
           ținând cont de Avizul nr.488 /26.11.2020 al Serviciului consultanță și avizare juridică 
din cadrul Consiliului Județean Timiș, 
             având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1965, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
d) art. 191 al.1 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare/ sau alte 
reglementări care justifică dispoziția; 

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

f) Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Timiș, 
aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020; 

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat 
prin Hotărârea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

  
           în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 
Președintele Consiliului Județean Timiș emite următoarea DISPOZIȚIE: 

 
 Art. 1 - Se dispune/aprobă actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, 

responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la 
nivelul Consiliului Județean Timiș și Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia. 
Componența Comisiei este prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

 



dispoziție. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare constituie 
Anexa 2 la prezenta dispoziție.  

Art. 2 Dispoziția nr. 588/2019 privind actualizarea  Comisiei de monitorizare, 
responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial își 
încetează aplicabilitatea de la data prezentei dispoziții. 

 
           Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția control intern managerial, 
comunicare și relații interinstitutionale-Biroul control intern managerial. 
  
           Art. 4 - Prezenta dispoziție se publică in Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site 
- ul propriu, şi se comunică: 

a) Instituției Prefectului - Județul Timiș; 
b) Direcției administrație publică locală; 
c) Membrilor Comisiei de monitorizare și supleanților pentru luare la cunoștință și 

conformare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    PREȘEDINTELE                                                  
       CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ                                Contrasemnează 
                    Alin-Adrian NICA                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                       Ioan - Dănuț ARDELEAN 

 

Timișoara, la 04.12.2020 
Nr. 500 

 
Anexele se pot consulta la sediul Consiliului Județean Timiș cam.402 


