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DISPOZIŢIA 
privind desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș 
care vor avea delegată viza de „bun de plată” pe documentele care atestă bunurile livrate, 

lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe 
 
 

Având în vedere Referatul nr. 24933 din 04.12.2020 al Serviciului Consultanță și Avizare 
Juridică prin care se solicită desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș care vor avea delegată viza de „bun de plată” pe documentele care atestă bunurile 
livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe; 

Văzând propunerile compartimentelor funcționale ale Consiliului Județean Timiș cu privire la 
persoanele care vor avea delegată viza de „bun de plată” pe documentele care atestă bunurile 
livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe; 

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 alin. 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; 

h) Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulteriore; 

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 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş emite prezenta DISPOZIȚIE: 

 
 

Art. 1 Începând cu data prezentei dispoziții, se desemnează persoanele din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș care vor avea delegată viza de „bun de plată” pe 
documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies 
obligaţii de plată certe, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 



Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează persoanele nominalizate în anexa la 
prezenta dispoziție. 

 
Art. 3 Prezenta dispoziție se publică in Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul 

propriu, şi se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
b) Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
c) Direcției Buget - Finanțe, Informatizare; 
d) Tuturor compartimentelor funcționale ale Consiliului Județean Timiș; 
e) Persoanelor prevăzute în anexa la prezenta dispoziție 
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Anexa se poate consulta la sediul Consiliului Județean Timiș cam 303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


