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DISPOZIȚIA 

privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință ordinară 
 
 
           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 1985, 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. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2), (3) lit. b) alin. (4) și alin. (6), art. 190, art. 191 

alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) lit. a), precum și art. 197 alin. (4) și alin. (5) 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 măsurile 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 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 

 
Președintele Consiliului Județean Timiș emite următoarea DISPOZIȚIE, 

 
 Articol unic. (1) - Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință ordinară care se 
va desfășura, în 30 iunie 2021, începând cu ora 10,00, în sala multifuncțională din Palatul 
Administrativ situat în municipiul Timișoara, b-dul Revoluției din 1989, nr. 17, având ordinea 
de zi prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
                                 (2) - Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin publicarea 
în Monitorul Oficial Local al Județului Timiș și se comunică consilierilor județeni în condițiile 
legii, prin grija secretarului general al județului Timiș. 
 
 
                    PREȘEDINTELE                                                  
       CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ                                Contrasemnează 
                    Alin-Adrian NICA              p. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                        Mihai Ștefan CRISTA 
                                                                     Șef Serviciu de consultanță și avizare juridică 
 
Timișoara, la 23.06.2021 
Nr. 516 
 

 
 



 
ANEXA la dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 516/23.06.2021 
 

ORDINEA DE ZI  
a ședinței ordinare 

   
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii Planului anual de evoluție a 

tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2021 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de către Județul Timiș, prin 
Consiliul Județean Timiș, a părților sociale deținute de Direcția de Prestări Servicii Timiș 
la societatea Service Cons Prest S.R.L. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor 
de concesiune prin licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, 
proprietatea privată a Județului Timiș. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii sediului social al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Sănătate-Mediu Timiș în incinta Pavilionului Administrativ al 
Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6. 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din 
partea Judeţului Timiş, asupra intenţiei de înstrăinare a unui imobil cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării contractului de  concesiune nr. 
580/19.01.2010, încheiat între Județul Timiș și Societatea Confort SA, de către 
Societatea Agasi SRL 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DIADI CAFÉ S.R.L. 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
102/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din 
Bastionul ”Theresia” Timișoara 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în 
localitatea Iosifalău, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș, înscris în Cartea funciară 
nr. 401166 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul 
public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al Județului Timiș și declararea 
acestuia ca fiind bun de interes public județean 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea modificării contractului de comodat 
nr.10554 din 13.06.2017 încheiat  între Județul Timiș și  Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Banat” al Județului Timiș 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea modificării contractului comodat  nr.10048 
din 07.06.2017 încheiat  între Județul Timiș și  Serviciul de Ambulanță Timiș 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș  nr. 143/2017 privind aprobarea asocierii județului Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș cu unități administrativ-teritoriale din județul Timiș în vederea cofinanţării 
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş” 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 144/2017 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului 
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş” 



 
 
 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea sprijinului financiar unităților de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute în România din bugetul local al județului Timiș 
pe anul 2021 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare 
a județului Timiș 

20. Întrebări, interpelări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             p. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                    Mihai Ștefan CRISTA 
                                                                        Șef Serviciu de consultanță și avizare juridică 


