
 

R O M Â N I A           
JUDEŢUL TIMIŞ         

CONSILIUL JUDEŢEAN

                   
 

DISPOZIŢIA 
privind convocarea Consiliului Judeţean Timiş în şedinţă ordinară 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 

  În temeiul prevederilor art.94 şi art.106 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

 Articol unic.  –  Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27 
februarie 2019, ora 10,00, în sala Multifunctionala din Palatul Administrativ situat în Timişoara, 
B-dul Revoluţiei din 1989, nr.17, cu următoarea  
 

ORDINE  DE  ZI 
  

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea 
componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis. 

 
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea 

componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii contractului de închiriere 
nr.8368/28.06.2016, încheiat intre Judeţul Timiş prin Consiliul  Judeţean Timiş si 
Societatea ”Ilaş Trans Luciano” S.R.L. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din  
Bastionul Theresia Timişoara către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş. 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea darii în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
Bastionul Theresia Timişoara către unele instituţii de utilitate publică. 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii dreptului de folosinţă a unor spaţii din 
Palatul Administrativ, către unele instituţii publice şi asociaţii. 

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Judetean 

Timis nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Timiş în Adunările Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi 
comerciale la care Judeţul Timiş este acţionar. 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe corporale din domeniul 
public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării.   

 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Normativului privind 

dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
 
 



 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea 
Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţe. 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Naţional al 
Banatului. 

 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis 

nr.12/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ liceal 

special şi postliceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020. 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 
preşcolar, primar, gimnazial şi profesional din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-
2020. 
 

15. Proiect de hotarare privind  desemnarea  reprezentantului Judeţului Timiş prin Consiliul 
Judeţean Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Managementul Energiei 
Timiş. 

 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea completării şi modificării Hotararii Consiliului 

Judetean Timis nr.95/2015 privind aprobarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale 2014-2020. 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Timiş pentru anul 2019. 

 
18. Intrebari, interpelari. 

 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE                                                          Avizat  
             Călin-Ionel DOBRA                               SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                                                                                    Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la 18.02.2019 
Nr.84 
 
  


