
 
 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 22 februarie 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 hotarare privind aprobarea închirierii şi a Contractului cadru de 
închiriere ocazională a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a spaţiului din imobilul 
situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23, cabinet 6, către Colegiul Medicilor 
Dentişti Timiş. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri 
imobile din proprietatea publică a judeţului Timiş, către unele instituţii publice. 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii şi completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor 
de interes judeţean a căror pază se execută de către Direcţia de Prestări Servicii 
Timiş. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din 

partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţe. 

 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Normativelor privind dotarea cu 

autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
 

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

 
8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între 

Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea de  Medicină  şi 
Farmacie "Victor Babeş"din Timişoara, în scopul realizării şi derulării de proiecte 
de interes comun. 

 



 
 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii  Anexei nr.1 şi a Anexei nr.4 ale 
Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea 
componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes 
judeţean. 
 

10. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 
special profesional, gimnazial, primar, preşcolar şi de învăţământ special liceal şi 
special postliceal, din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2017-2018. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş. 
 

12. Proiect de hotarare privind  aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara". 

 
13. Intrebari, interpelari. 
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Timişoara, la 16.02.2017 
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