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DISPOZIŢIA 

privind modificarea art.1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș  
nr.65/17.02.2020 privind aprobarea Regulamentelor privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean 
Timiș și a dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Timiș 

 
 

             Având în vedere raportul de specialitate cu nr.25492/10.12.2020 al Direcției 
administrație publică locală, Compartimentul monitorizare, monitorul oficial și 
transparență decizională prin care se propune modificarea art.1 al Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Timiș nr.65/17.02.2020 privind aprobarea 
Regulamentelor privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș și a dispozițiilor Președintelui 
Consiliului Județean Timiș, modificată și completată prin Dispoziția nr.486/23.11.2020 ; 
             Ținând cont de  Avizul cu nr.541/10.12.2020 al Serviciului consultanță și avizare 
juridică din cadrul aparatului de specialitate al 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 alin. (1) lit. a) și lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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 art.191 alin.1 lit. a și lit.f și al 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.I - Se modifică anexa prevăzută la art.1 al Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Timiș nr.65/17.02.2020 privind aprobarea Regulamentelor privind măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului 
Județean Timiș și a dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Timiș, modificată și 
completată prin Dispoziția nr.486/23.11.2020, conform Anexei ce face parte integrantă din 
prezenta dispoziție. 



 
          Art.II – Restul prevederilor din Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 
nr.65/17.02.2020 privind aprobarea Regulamentelor privind măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș și a 
dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Timiș, modificată și completată prin Dispoziția 
nr.486/23.11.2020 rămân în vigoare. 
 
          Art.III – Prevederile prezentei dispoziții vor intra în vigoare începând cu 01 ianuarie 
2021. 
 
          Art.IV – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Direcția 
administrație publică locală-Compartimentul monitorizare, monitorul oficial și transparență 
decizională. 
    
         Art.V –  Prezenta dispoziţie se comunică: 

a) Instituției Prefectului Timiș; 
b) Direcției administrație publică locală; 
c) Tuturor compartimentelor funcționale din cadrul Consiliului Județean Timiș; 
d) Instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Timiș; 
 

 

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

 

 

 

 

Timişoara, la 14.12.2020 

Nr. 529 

Anexa se poate consulta la sediul Consiliului Județean Timiș cam 309 


