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R O M Â N I A           
JUDEŢUL TIMIŞ         

CONSILIUL JUDEŢEAN
PRESEDINTE 

                   
 

 
DISPOZIŢIA 

privind convocarea Consiliului Judeţean Timiş în şedinţă ordinară 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
  În temeiul prevederilor art.191, art.196 alin.(1) lit.b) si art.178 alin.(1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 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 16 
Decembrie 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 comisiilor de specialitate a Consiliului Judetean Timis. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului Comisiei constituite in vederea 
atribuirii locuintelor de serviciu aflate in proprietatea Judeţului Timiş situate în 
Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile situate 
în Comuna Tomeşti şi aflate în domeniul public al Judeţului Timiş, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în 
domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demontării. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun imobil, aflat în 
domeniul public al Judeţului Timiş, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” 
al Judeţului Timiş. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile 
aflate în domeniul privat al Judeţului Timiş, către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la  Hotărârea Consiliului 
Judeţean Timiş nr.254/20.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de Utilizare şi 
Funcţionare precum şi a Contractului cadru de închiriere ocazională a Sălii 
Multifuncţionale şi a Sălii de Consiliu din Palatul Administrativ. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor 
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ”Asfaltare DJ 
591 C, sector DN 6 - Săcălaz”. 



2 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curăţenie pentru 
unele imobile din domeniul public şi privat al judeţului Timiş, de către Consiliul Judeţean 
Timiş în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în 
domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea demolării. 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea amplasării unui generator pe terenul inscris în 
Cartea Funciara nr.448693 Timişoara. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 105/28.05.2019, pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul 
cu Dizabilităţi Recaş şi transferul beneficiarilor în alternative de tip familial. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament Lugoj şi 
transferul beneficiarilor în alternative de tip familial. 

15. Proiect de hotarare privind arondarea comunei Sânandrei, de la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Sânandrei. 

16. Proiect de hotarare privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 
Timiş. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2020. 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de interes judeţean aplicabile în anul 

fiscal 2020. 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru 

anul fiscal 2020. 
20. Intrebari, interpelari. 

 
 
 
 

 
 
                         PREŞEDINTE                                                 Contrasemneaza  
                     Călin-Ionel DOBRA                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                                                                                           Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
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Timişoara, la 10.12.2019 
Nr. 645 


