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HOTĂRÂREA nr. 69/26.03.2014 
    privind aprobarea modificării şi completării  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş 
 
 
 Consiliul Judeţean Timiş, 
 Ţinând cont de procese-verbale întocmite în şedinţele Comisiei Speciale, legal 
constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 120/26.09.2012 în scopul 
analizării şi avizării proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş; 
 Având în vedere Raportul întocmit de către Secretarul judeţului nr. 1726/12.02.2014 
prin care se supune analizării şi avizării proiectul de hotărâre privind completarea şi 
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş; 
 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale legii privind 
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de ministere şi 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de 
reformă privind administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2), lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre adoptare urmatoarea  
 
 

H O T Ă R Â R E: 
  
 Art. I - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş, 
adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 41/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş în temeiul art. II din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 78/2013, se modifică şi se completează după 
cum urmează a fi arătat în continuare: 
 

1. La Cap. III la secţiunea a 5-a Comisiile de specialitate,  art. 28 alin. 1 se 
reformulează astfel: 
“…….. un număr de 7 comisii de specialitate ….” – în loc de 6 comisii 

          La acelaşi art. 28 alin 1) după lit. f) se introduce lit. g) Comisia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare rurală, care va avea urmatoarele atribuţii: 
 



„ţine legătura permanentă cu instituţiile agricole judeţene şi organizaţiile profesionale ale 
agricultorilor, în scopul promovării intereselor agricultorilor, colaborează permanent cu 
autorităţiile locale, cât şi cu comisiile de fond funciar locale şi judeţeană, stabileşte şi 
desfaşoară acţiuni comune cu Camera Agricolă a judeţului Timiş, Direcţia Agricolă Timiş, 
Oficiul judeţean de studii pedologice şi agrochimice, APIA, APDRP, DSV pentru informarea 
agricultorilor asupra diferitelor forme de sprijin, promovarea unor proiecte, sprijină 
instituţiile publice cu activitate agricolă, privind stabilirea anuală a normelor de venit şi a 
preţurilor medii la produsele agricole, potrivit codului fiscal, precum şi tarifele orientative 
privind taxele de păşunat pentru fiecare zonă, organizează târguri, oboare, expoziţii, gen 
„Roadele Toamnei”- târguri de produse tradiţionale, bio, pieţe volante în zilele de sâmbătă 
şi duminică, conlucrează pentru promovarea unei game cât mai largi de produse 
tradiţionale, atestarea şi atragerea unui număr tot mai mare de agricultori înspre produsele 
bio, urmăreşte implementarea noutăţilor tehnice, agrotehnice, de management în rândul 
agricultorilor, sprijină crearea unui buletin informativ al agricultorilor (trimestrial) privind 
informaţiile din domeniu, din punct de vedere tehnic, agrotehnic, juridic, economic, fiscal, 
financiar, prospectarea pieţelor produselor agricole, preţuri, organizează vizite, schimburi 
de experienţă între agricultorii din judeţul Timiş şi din alte judeţe sau ţări cu agricultura 
dezvoltată, sprijină producătorii agricoli de legume şi fructe în asigurarea spaţiilor de 
depozitare şi desfacere a produselor în pieţele din judeţ, sprijină activităţiile conexe 
agriculturii în domeniile silvicultură, legumicultură, pomicultură, piscicultură, zootehnie.” 

 
2. La Cap. V la sectiunea 1-a Metodologia elaborarii şi adoptării proiectelor de 

hotărâri, art. 64 alin. 3, se reformuleaza astfel: 
“ proiectele de hotariri vor fi dezbatute in toate comisiile de specialitate ale consiliului 
judetean,  inainte de adoptarea acestora in plenul  Consiliului Judetean Timis. 
Amendamentele la proiectele de hotariri vor fi formultate, in principiu, in comisiile de 
specialitate si vor fi inaintate, in scris, prin grija referentilor de comsii, plenului consiliului 
judetean.  
 

3. La Cap. VI la sectiunea a 4-a Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor 
judeţeni art. 105, se reformuleaza astfel: 

Art. 105 - La sfârşitul fiecărei şedinţe ordinare a consiliului judeţean, consilierii pot adresa 
întrebări şi interpelări preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului Timiş şi şefilor 
compartimentelor din aparatul de specialitate. 

 
4. La Cap. III la sectiunea a 4-a la art. 27 după alineatul 1) se vor introduce trei noi 

alineate care vor avea urmatoarea formulare: 
“Art. 27(2) - Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului judeţean, precum şi pentru 
soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, Consiliul Judeţean Timiş poate angaja 1-2 
consilieri cu activitate permanentă, care au studii superioare, de regula juridice sau 
administrative. 
            (3) Consilierii îşi vor desfaşura activitatea sub coordonarea directă a secretarului 
judeţului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului judeţean, asigurarea 
documentării şi informării consilierilor judeţeni, întocmirea şi difuzarea către aceştia a 
dosarelor de sedinţă şi a oricăror alte materiale. 
            (4) Selecţia şi angajarea consilierilor se face pe bază de concurs sau examen 
organizat în condiţiile legii.” 

 



Art. II  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul 
Oficial al Judeţului Timiş, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
Art. III – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Judetului Timis, pe site-

ul propriu, si totodata se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetului Timis,  
- Directiei Administratie Publica Locala; 

 
 

  
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Contrasemnează: 

 SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ, 
Titu BOJIN Ioan-Dănuţ ARDELEAN 

 
 
 
                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


