
 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 27 martie 2013, 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) -  Întrebări, interpelări. 

2) - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar 
pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2012. 

3) -  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş şi a 
bugetelor unor instituţii şi servicii publice pe anul 2013. 

4) - Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2013. 

5) - Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a d-nei Anciu Aurelia în 
funcţia de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş. 

6) - Proiect de hotărâre privind numirea directorului general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

7) - Proiect de hotărâre privind numirea temporară a D-nei Miron Clara în funcţia de 
Director executiv la Camera Agricolă a Judeţului Timiş. 

8) - Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea performanţelor 
manageriale, pe anul 2012, ale managerilor instituţiilor publice de cultură aflate 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş. 

9) – 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Centrului de Cultură şi 
Artă al Judeţului Timiş. 

10) – 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la convenţia nr. 
4224/2008. 

11) – 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. 
 



12) –  
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare a unui spaţiu către 
 Colegiul Medicilor Dentişti din România – Colegiul Judeţean Timiş. 

13) -   
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare la Consiliul Local al 
Municipiului Lugoj a imobilului, teren şi construcţii, situat în municipiul Lugoj, 
strada Banatului, nr. 8A. 

14) –  Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea 
dizolvării S.C. APCAN S.A. 

15) – 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri din perimetrul 
P.I.T.T. şi a documentaţiei aferente. 

16) -   
 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea 
scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare neachitate 
în termen constând în chirii şi redevenţe datorate bugetului judeţean de către 
agenţii economici. 

17) -   
 

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor unităţi de învăţământ 
special din subordinea Consiliului Judeţean Timiş. 

18) –  
 

Proiect de hotărâre privind propunerile de încadrare în categorii funcţionale a unor 
drumuri. 

19) –  
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor 
din Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru Aglomerarea 
Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş. 

20) –  
 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea „Programului de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008 – 
30.04.2013. 

21) –  
 
 

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

22) –  
 

Proiect de hotărâre privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 
judeţului Timiş. 

23) –  
 

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2012. 

24) -  Diverse. 

 

 
                                                     PREŞEDINTE, 

                                                   Titu BOJIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la 22.03. 2013 
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