
 
 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 30 mai 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 hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
Statului Român şi folosinţa Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al judeţului Timiş şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Timiş. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de interes 
judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Normativului privind 

dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificări Hotărârii Consiliului Judetean 
Timis nr. 267/2016 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean 
în anul fiscal 2017. 
 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Judetean Timis nr.89/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a 
Direcţiei de Prestări Servicii Timiş. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Naţional 
al Banatului. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Timiş în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special. 
 



 
 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în 
Comitetul Judeţean pentru  implementarea Planurilor Regionale de Servicii de 
Sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1376/2016, componentă a 
Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020.   

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat pentru 

reprezentarea intereselor Judeţului Timiş în adunările generale şi consiliile de 
administraţie şi conducere ale societăţilor, instituţiilor de cultură  şi ale altor entităţi 
la care Judeţul Timiş deţine acţiuni, are interese de natură patrimonială sau este 
membru cu drepturi depline. 

 
11. Intrebari, interpelari. 
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Timişoara, la 25.05.2017 
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