
 

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 30 
Octombrie 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 aprobarea contractului de comodat, pentru folosinţa gratuită 

a imobilului situat în Timişoara, strada Brediceanu, nr.37. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.271/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public 
al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.273/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public 
al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării imobilului din localitatea Recaş identificat 
conform extrasului de Carte Funciară nr.416402-C1, nr. topografic 4827/1 pentru 
înfiinţarea locuinţei protejate „VENUS” în vederea derulării „Proiectului VENUS - 
Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cu finanţare prin Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 
 

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

6. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Timiş. 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public în 
domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea dării în folosinţă gratuită către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş. 
 
 
 
 



 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Judetean Timis 
nr.164/2012 privind aprobarea “Programului de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”. 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Direcţiei de Prestări Servicii 
Timiş de utilizare, folosinţa gratuită şi închiriere a terenului situat în Timişoara, Calea 
Torontalului, km.3.  
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a 
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş la 30.09.2019. 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Documentaţie de Avizare Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de 
investiţie publică „Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea conacului Mocioni din 
Foeni”, elaborată de către BAU PROIECT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-
economici ai investiţiei elaboraţi şi asumaţi de către proiectant. 

 
12. Proiect de hotarare aprobarea arondarii Comunei Satchinez, de la Direcţia de Evidenţă 

a Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Satchinez. 

 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis 

nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven Initiative” 
(”Iniţiativă comună privind  ocuparea forţei de muncă”) acronim JEDI,  cod ROHU-452, 
Faza Full Application. 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis 
nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării proiectului “Cross-border network for 
disaster resilience and emergency situations risks management” pe Programul 
transfrontalier INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, Acronim CBN, cod eMS RO-HU72. 

 
15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentelor privind masurile metodologice, 

organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului Judetean 
Timis si a dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean Timis. 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.45/28.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în 
Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a Calităţii ale unităţilor de 
învăţământ special. 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Grupul 
de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", pentru anul 2019. 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului 
Judetean Timis nr.69/24.04.2019 privind asocierea Judetului Timis prin Consiliul 
Judetean Timis cu Orasul Jimbolia prin Consiliul Local al Orasului Jimbolia si Comuna 
Comlosu Mare prin Consiliul Local al Comunei Comlosu Mare in vederea cofinantarii 
caminelor pentru persoane varstnice. 
 
 
 
 



 
 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.60/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului 

Judetean Timiş nr.145/27.06.2019 cu privire la aprobarea promovării proiectului 
“Înfiinţare Casă de Tip Familial şi Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilităţi Timişoara” şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI),  
în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin programul Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale Prioritatea de investiţii  8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi 
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – 
Operaţiunea C Grup vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS). 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul 2019, 
Sesiunea a II-a. 

                               
22. Informare privind situatia rezolvarii corespondentei inregistrate la Consiliul Judetean 

Timis in perioada 01.07. – 30.09.2019. 
 

23. Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si 
incompatibilitati in care se pot afla consilierii judeteni. 

 
24. Intrebari, interpelari. 

 
 
 
 
                         PREŞEDINTE                                                 Contrasemneaza  
                     Călin-Ionel DOBRA                               SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                                                                                           Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la 24.10.2019 
Nr. 516 

 


