
 

 
R O M Â N I A                                     

PRESEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN 

TIMIȘ  
                         

 
DISPOZIŢIA 

privind convocarea Consiliului Județean Timiș în ședință extraordinară 
 
 
             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. (2), 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 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 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 extraordinară care 
se va desfășura online in sistem videoconferință, prin intermediul aplicației electronice Cisco 
Webex Meetings, în 09 martie 2021, începând cu ora 11,00 în sala multifuncționala din 
Palatul Administrativ situat în municipiul Timișoara, b-dul Revoluției din 1989, nr. 17, având 
ordinea de zi prevăzută in 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                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                       Ioan - Dănuț ARDELEAN 

 

Timișoara, la 05.03.2021 
Nr. 81 

 
 

 



 

 

ANEXA la dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 81/05.03.2021 

 

 

 

ORDINEA DE ZI  

a ședinței extraordinare 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de alocare a sumelor din 
Programul Județean de Dezvoltare al Județului Timiș. 

 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 
județean și pentru vacantarea locului de consilier județean deținut in consiliul 
județean. 

 

3. Întrebări, interpelări. 

 

 

 

                                                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                    Ioan-Dănuț Ardelean 

 

 

 


