
 
 R O M Â N I A     

JUDEŢUL TIMIŞ            
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 PREŞEDINTE 

 

 
 
 

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 26 aprilie 2017, ora 10,00, în sala consiliului din Palatul Administrativ situat în 
Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea  
 

ORDINE DE ZI  

 
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui 

consilier judetean. 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei nominale a 

Comisiei de Validare a Consiliului Judetean Timis.  
 

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes judeţean la care se 
execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş. 

 
5. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a Normativului privind  

dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de 
transport rutier. 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare 
şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul I 
2017. 

 



9. Proiect de hotarare privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. pentru anul 2017. 

 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 

Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L. pentru anul 2017. 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Societatea SECURITY CONS PREST SRL pentru anul 2017. 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Societatea AVIAŢIA UTILITARĂ S.A. pentru anul 2017. 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din judetul Timis, din bugetul propriu al 
Judeţului Timiş pe anul 2017.   

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între 

Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Pădurea Bistra, în scopul implementării de proiecte care vizează 
protejarea şi promovarea mediului. 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2017 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş. 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de 
Prestări Servicii Timiş. 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Sistemului de Parcare cu Plată din Timişoara, strada Sfântul Ioan, 
nr. 3. 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST pentru anul 2017. 

 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la 

bugetul de venituri şi cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest şi la funcţionarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara şi Oradea pentru anul 2017. 

 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru in Adunarea 

Regiunilor Europei (ARE). 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea 
reprezentarii in fata instantelor de judecata din Romania si a instantelor 
comunitare competente a Judeţului Timiş, Consiliului Judetean Timis şi a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.  
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea promovării proiectului ”Cross - border 
network for disaster resilience and emergency situations risks management” pe 
programul transfrontalier INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020. 
 

23. Proiect de hotarare privind încredinţarea unui mandat special reprezentantului 
Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiş, în vederea exprimării consimţământului pentru intrarea în 
Asociaţie a unui nou membru. 



 
24. Raport privind activitatea desfasurata in anul 2016. 

 
25. Intrebari, interpelari. 

 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE                                                         Avizat  
              Calin - Ionel DOBRA                             SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                                                                                     Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la _______ 

Nr. __ 


