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R E G U L A M E N T U L 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ
*
 

 

 

 

 

Capitolul I.   CONSTITUIREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 

 

Art.1 – (1) Consiliul Judeţean Timiş este autoritatea administraţiei publice locale, 

constituită la nivelul judeţului Timiş, pentru coordonarea activităţii consiliilor 

comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice  de 

interes judeţean.  

             (2) Consiliul Judeţean Timiş este compus din consilierii judeţeni, aleşi prin 

vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de către cetăţenii cu drept de vot 

din unitatea administrativ teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul conform 

legii.  

             (3) Consiliul Judeţean Timiş se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 

prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă ori alte situatii 

prevazute de lege, şi îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data 

declarării ca legal constituit a consiliului nou ales. 

 

Art. 2 – (1) Consiliul Judeţean Timiş se constituie în termen de 20 de zile de la data 

desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de 

constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul 

sau reprezentantul său, precum şi primarii unitatilor administrativ teritoriale din 

judeţul Timiş, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestora nu a fost 

finalizată. 

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din 

numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, 

şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. 

Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o 

nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.  

(3) În situaţia în care Consiliul Judeţean Timiş nu se poate reuni nici la 

această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, 

prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit 

nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de 

supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru 

completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care 

au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios 

administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă 

şi irevocabilă. 
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             (5) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată 

motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 

necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa, a unei deplasări în străinătate în 

interes  de serviciu, ori a unor evenimente de forţă majoră.  

              

Art. 3 - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 

consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

(2) Pentru validarea mandatelor se alege prin vot deschis, pe întreaga durată 

a mandatului, o comisie de validare alcătuită din  3 – 5 consilieri judeţeni aleşi care 

examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului 

judeţean validarea sau invalidarea mandatelor.  

             (3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier 

judeţean numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau 

dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală constatată în 

condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  

             (4) Apartenenţa consilierilor judeţeni la partidul politic, alianţa politică sau 

alianţa electorală pe a cărei listă au fost aleşi, constituie o condiţie de eligibilitate 

pentru validarea mandatului.  

(5) În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte 

de validare, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului, 

a organizației minorităților naționale, alianţei politice sau alianţei electorale 

respective, dacă până la validarea mandatului se confirmă în scris, sub semnătura 

conducerii judeţene a partidului, a organizatiei minoritatilor nationale sau alianţei, 

apartenenţa candidatului supleant la partidul, respectiv la partidele care au constituit 

alianţele. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, 

conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor 

organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 

               

Art. 4 – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin 

votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Consilierul 

judeţean al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.  

               (2) Consiliul Judeţean Timiş, întrunit în şedinţa de constituire, constată prin 

hotărâre validarea sau invalidarea mandatelor, realizată potrivit alin. (1).  

               (3) Hotărârea de validare sau invalidare  a mandatelor poate fi atacată de cei 

interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare 

sau, în cazul celor absenţi la şedinţă, de la comunicare. În acest caz, procedura 

prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe, care se pronunţă în cel 

mult 30de zile este definitivă şi irevocabilă. 

 

Art. 5 – (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în  şedinţa 

de constituire, următorul   jurământ  în  limba română: „Jur să respect Constituţia şi 

legile  ţării  şi  să  fac,  cu  bună – credinţă,  tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

             (2) Pentru depunerea jurământul primul consilier judeţean în ordine 

alfabetică va da citire jurământului, după care consilierii judeţeni validaţi, în ordine 

alfabetică, vor pune mâna pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie şi vor pronunţa 
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cuvântul „JUR”, după care vor semna jurământul care este imprimat pe un formular 

special, în două exemplare.  Un exemplar se păstrează la dosarul de constituire al 

Consiliului judeţean Timiş, iar la doilea exemplar se înmânează fiecărui consilier 

judeţean.  

            (3) Consilierii judeţeni care se declară atei sau au o altă credinţă decât cea 

creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi 

imprimat pe formularul special în mod corespunzător. 

 

Art. 6 –  (1) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 

demisionaţi de drept.  

                (2) În cazul în care consilierul judeţean refuză să depună jurământul se va 

supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a 

organizaţiei minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale respective, 

potrivit art. 3, alin (5).  

                (3) Consilierii judeţeni validaţi în absenţă de la şedinţa de constituire şi cei 

validaţi după şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Timiş intră în exerciţiul 

mandatului după depunerea jurământului. 

 

Art. 7 – Consiliul Judeţean Timiş se declară legal constituit dacă majoritatea 

consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea Consiliului Judeţean 

Timiş se face prin hotărâre adoptată  cu votul deschis al majorităţii consilierilor 

judeţeni validaţi. 

 

     Capitolul II   ATRIBUŢIILE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 

Art. 8 - (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: 

     a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 

     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

     f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: 

     a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la propunerea 

preşedintelui sau a consilierilor judeţeni; 

     b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi 

regii autonome, în condiţiile legii; 

     c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul 

de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1502
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consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

     d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 

     a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, 

virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

     b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau 

garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin 

emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; 

     c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii; 

     d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 

mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la 

consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile 

administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, măsurile 

necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

     e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, 

precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-

teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu 

autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 

     f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 

interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: 

     a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 

folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a 

serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile prezentului cod; 

     b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea 

în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile 

legii; 

     c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: 

     a) educaţia; 

     b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială; 

     c) sănătatea; 

     d) cultura; 

     e) tineretul; 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1503
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1504
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1505
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     f) sportul; 

     g) ordinea publică; 

     h) situaţiile de urgenţă; 

     i) protecţia şi refacerea mediului; 

     j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

     k) evidenţa persoanelor; 

     l) podurile şi drumurile publice; 

     m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; 

     n) turism; 

     o) dezvoltare rurală; 

     p) dezvoltare economică; 

     q) alte servicii publice stabilite prin lege. 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

     a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

     b) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

     c) acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor  

administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 

     a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean; 

     b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-

teritoriale din alte ţări; 

     c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 

naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune. 

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), consiliul judeţean: 

      a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate 

sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, 

dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau 

instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. Bunurile achiziţionate 

pentru dotări rămân în proprietatea judeţului; 

      b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice 

titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi 

întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a 

statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-

teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul 

publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile 

achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului. 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1505
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1506
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1503
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1505
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Art. 9 – (1) Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali 

de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în 

adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului 

general al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din 

cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de 

interes judeţean. 

              (2) Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii 

administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte 

organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului 

judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi 

a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 

               

 

Capitolul III    ORGANIZAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 

Secţiunea 1-a   Grupurile de consilieri judeţeni 

 

Art. 10 - (1) Consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele 

sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

                 (2) Consilierii judeţeni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 

(1) pot constitui un grup prin asociere. 

                 (3) Grupul de consilieri judeţeni este condus de un lider, ales prin votul 

deschis al majorităţii membrilor grupului. 

                (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi. 

                (5) Consilierii judeţeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu 

au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a 

intra în consiliu cu cel puţin un consilier. 

                (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate 

în consiliul judeţean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Art. 11 - La şedinţa următoare celei de constituire a consiliului judeţean liderul 

fiecarui grup de consilieri prezintă denumirea acestuia, precum şi componenţa 

numerică şi nominală. Succesiunea prezentărilor se stabileşte de preşedintele 

consiliului judeţean în ordinea mărimii grupurilor de consilieri. 

  

Art. 12 -  Trecerea de la un grup de consilieri a unui partid la altul, precum şi 

alcătuirea de grupuri de consilieri ale unor partide, alianţe politice sau alianţe 

electorale care nu au obţinut mandate în urma alegerilor este interzisă. 

                   

   

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1826
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1826
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1826
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1827
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Art. 13 - (1) Orice modificare intervenită în componenţa unui grup de consilieri se 

aduce la cunoştinţa preşedintelui consiliului judeţean sub semnătura liderului grupului 

sau consilierului în cauză. 

                 (2) Preşedintele are obligaţia de a informa plenul consiliului judeţean, 

asupra modificărilor intervenite în componenţa grupului de consilieri. 

 

Secţiunea a 2-a Preşedintele Consiliului Judeţean 

 

Art. 14 – (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş este ales prin votul secret 

indirect al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, din rândul acestora. 

(2) Preşedintele ales depune şi semnează, în această calitate, jurământul 

prevăzut la art. 5 alin. (1). 

(3) Preşedintele consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului după 

declararea lui ca legal ales. 

 

Art. 15 – (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani şi se exercită până la depunerea 

jurământului de către preşedintele nou ales. Mandatul poate fi prelungit prin lege 

organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. 

               (2)  Preşedintele face parte din Consiliul Judeţean Timiş, are drept de vot şi 

conduce şedinţele acestuia în condiţiile legii şi a prezentului regulament.  

               (3) Prevederile legale in vigoare cu privire la încetarea şi suspendarea 

mandatului primarului se aplică în mod corespunzător şi pentru încetarea şi 

suspendarea mandatului preşedintelui consiliului judeţean. 

 

Art. 16 - (1) Preşedintele consiliului judeţean exercită, pe întreaga durată a 

mandatului, atribuţiile stabilite de acte normative în vigoare.  

                 (2) În caz de vacanţă a funcţiei sau de eliberare din funcţie a preşedintelui 

atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, 

desemnat prin hotărâre de Consiliul Judeţean Timiş cu votul secret al majorităţii 

consilierilor judeţeni în funcţie, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor 

corespunzătoare funcţiei şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a 

funcţiei de preşedinte pe perioada exercitării funcţiei.  

                (3) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui, atribuţiile vor fi exercitate, 

în numele său, de unul dintre vicepreşedinţi desemnat prin dispoziţie a preşedintelui. 

 

Art.17 - (1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul Timiş în relaţiile cu 

alte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 

justiţie.  

              (2) Preşedintele asigură în organizarea şi desfăşurarea activităţii Consiliului 

judeţean Timiş şi a aparatului de specialitate al acestuia, respectarea prevederilor 

Constituţiei României şi punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui 

României, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului judeţean, 

precum şi a altor acte normative.  

             (3) Preşedintele conduce, controlează şi răspunde de buna funcţionare a 

aparatului de specialitate. 
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Art. 18 - (1) Preşedintele răspunde în faţa Consiliului Judeţean Timiş de buna 

funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

                  (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii cu caracter 

normativ sau individual, care vor fi contrasemnate de secretarul  general al judeţului 

Timiş. 

                 (3) Dispoziţiile normative devin executorii numai după ce au fost aduse la 

cunoştinţă publică, potrivit legii, iar cele individuale după ce au fost comunicate 

persoanelor interesate. 

 

Art. 19 – (1) Preşedintele intră în exercitarea mandatului după declararea lui ca legal 

ales, iar exercitarea mandatului încetează, după caz, la încetarea mandatului 

Consiliului Judeţean Timiş sau, înainte de termen, la data eliberării lui din funcţie. 

(2) Eliberarea din funcţie a preşedintelui se face cu votul secret a două 

treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin 

unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie nu se poate face în ultimele 6 

luni ale mandatului consiliului judeţean. 

(3) Preşedintele îşi păstrează calitatea de consilier judeţean. Încetarea 

mandatului de consilier judeţean are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a 

mandatului de preşedinte al consiliului judeţean. 

 

Secţiunea a 3-a Vicepreşedinţii consiliului judeţean 

 

Art. 20 – (1)  După constituire, în cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul Judeţean Timiş 

alege dintre membrii săi, doi vicepreşedinţi. 

                (2)  Oricare dintre consilierii judeţeni poate fi propus, ori îşi poate depune 

candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte. Consilierii judeţeni propuşi vor declara 

în faţa consiliului judeţean dacă acceptă să candideze pentru funcţia de 

vicepreşedinte.  

               (3) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii absoluta 

consilierilor judeţeni în funcţie. Exercitarea votului se face prin buletine de vot, în 

cabine special amenajate. 

 

Art. 21 –  (1) În raport cu modalitatea stabilită de Consiliul Judeţean Timiş pentru 

alegerea vicepreşedinţilor, prin înscrierea tuturor candidaţilor în buletinul de vot sau 

înscrierea separată pentru fiecare funcţie, după numărarea voturilor valabil exprimate 

se declară aleşi candidaţii care au întrunit majoritatea prevăzută de art. 20
 
alin. (3).  

                 (2) În situaţia în care nici unul dintre candidaţi sau numai unul dintre 

candidaţi a întrunit majoritatea legală, şedinţa se suspendă pe timpul necesar 

consultării între partidele reprezentante în consiliul judeţean, respectiv între 

consilierii judeţeni.  

                 (3) După consultări se organizează noi tururi de scrutin până la alegerea 

vicepreşedinţilor, în condiţiile legii.  

                 (4) Vicepreşedinţii aleşi depun şi semnează, în această calitate, jurământul 

prevăzut la art. 5 alin (1) pe un formular adaptat în mod corespunzător.  
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Art. 22 – (1) Vicepreşedinţii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca 

legal aleşi, iar exercitarea mandatului încetează, după caz, la încetarea mandatului 

Consiliului Judeţean Timiş sau, înainte de termen, la data eliberării lor din funcţie.  

                (2) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor se face cu votul secret a două 

treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, la propunerea motivată a cel 

puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie nu se poate face în 

ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean. 

               (3) Vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni. Încetarea 

mandatului de consilier judeţean are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a 

mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean.  

 

Art. 23 - (1) Vicepreşedinţii coordonează unele compartimente din aparatul de 

specialitate, potrivit organigramei aprobate de Consiliului Judeţean Timiş. 

                  (2) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedinte şi 

îndeplinesc sarcinile stabilite prin hotărâre de Consiliul Judeţean Timiş. 

                  (3) Vicepreşedinţii analizează şi avizează informările, referatele, 

rapoartele şi documentaţiile prezentate de către compartimentele pe care le 

coordonează.  

 

Secţiunea a 4-a  Secretarul judeţului Timiş 

 

Art. 24 – Judetul Timis are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar 

public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, 

ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a 

actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între 

compartimentele din cadrul acestora. 

 

Art. 25 – (1) Secretarul judeţului Timiş coordonează activitatea unor compartimente 

din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, potrivit organigramei aprobate de 

Consiliul Judeţean Timiş şi a unor servicii publice de interes judeţean, potrivit legii. 

                (2) În exercitarea activităţii de avizare a proiectelor de hotarari si de 

contrasemnare a dispoziţiilor preşedintelui şi hotărârilor ale consiliului judeţean, 

colaborează şi sprijină toate compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Timiş. 

                (3) Secretarul judeţului Timiş asigură coordonarea metodologică a activităţii 

aparatului de specialitate în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare. 

 

Art. 26 – (1) Secretarul judeţului Timiş îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Codul 

Administrativ şi de alte acte normative în vigoare în vederea asigurării bunei 

funcţionări a consiliului judeţean. 

                 (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 regulă 

juridice sau administrative. 
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                (3) Consilierii işi vor desfăşura activitatea sub coordonarea directă a 

secretarului judeţului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedintelor consiliului 

judeţean, asigurarea documentării şi informării consilierilor judeţeni, întocmirea şi 

difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale. 

                (4) Selecţia şi angajarea consilierilor se face pe bază de concurs sau 

examen organizat în condiţiile legii. 

 

Secţiunea a 5-a  Comisiile de specialitate 

 

Art. 27 - (1) În cadrul consiliului judeţean îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 

comisii de specialitate. Domeniul şi obiectul activităţii comisiilor de specialitate sunt 

următoarele:  

 

a) Comisia economică 

 

Bugetul propriu şi execuţia bugetară; împrumuturi, virări de credite şi utilizarea 

rezervei bugetare; impozite, taxe şi tarife judeţene; repartizarea pe comune, oraşe şi 

municipii a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte 

surse; administrarea domeniului public şi privat al judeţului; darea în administrare, 

concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului; vânzarea, 

concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului; activitatea 

societăţilor comerciale la care judeţul este acţionar sau asociat; asigurarea condiţiilor 

materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor şi serviciilor publice aflate 

sub autoritatea consiliului judeţean; sprijinirea comunităţilor locale pentru accesarea 

şi realizarea proiectelor şi programelor cu finanţare internă şi externă. 

 

b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi 

protecţia mediului 

 

Organizarea şi amenajarea teritoriului judeţului; dezvoltarea urbanistică generală a 

judeţului şi a unităţilor administrativ – teritoriale componente; cooperarea cu 

autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea proiectelor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului; lucrări publice de interes judeţean; documentaţii tehnico – 

economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean; construirea, întreţinerea, 

modernizarea şi administrarea drumurilor şi podurilor judeţene, precum şi a 

infrastructurii căilor de comunicaţii de interes judeţean; sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea 

drumurilor comunale şi orăşeneşti; probleme specifice privind amenajarea şi 

dezvoltarea rurală; măsuri pentru protecţia mediului şi a localităţilor urbane şi rurale; 

protecţia plantelor. 

Planul Urbanistic Zonal, Planul Urbanistic General, Planul de amenajare a teritoriului 

Interorăşenesc, Planul de amenajare a teritoriului metropolitan şi Planul de amenajare 

a teritoriului Judeţean vor face obiectul dezbaterii şi avizării în cadrul Comisiei. 

Urmare dezbaterii comisia de Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi 

protecţia mediului va elibera un aviz consultativ. 
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c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport 

 

Instituţii de cultură şi artă de interes judeţean; agenda manifestărilor şi acţiunilor 

cultural – artistice, sportive şi de tineret; proiecte şi programe educativ – ştiinţifice, 

culturale şi sportive; sprijinirea activităţilor cultural – artistice, sportive şi de tineret 

desfăşurate de comunităţile locale; învăţământul preuniversitar şi şcolile speciale; 

transportul şcolar; relaţii cu cultele religioase; sprijinirea practicării educaţiei fizice şi 

a sportului de performanţă; propuneri privind premierea elevilor şi a sportivilor cu 

rezultate deosebite la concursurile şi competiţiile interne şi internaţionale. 

 

d) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială 

 

Spitale, unităţi sanitare şi medico – sociale de interes judeţean; sănătatea publică a 

comunităţilor locale; probleme sociale ale familiei, bătrânilor şi persoanelor cu 

handicap; protecţia persoanelor defavorizate; sprijinirea acordării ajutoarelor sociale 

şi a altor categorii de ajutoare, inclusiv pentru persoanele cu handicap; relaţii cu 

organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei sociale; protecţia specială a 

copiilor ocrotiţi în regim rezidenţial şi în formele alternative de tip familial, precum 

şi a persoanelor cu handicap; asistenţa şi protecţia persoanelor victime ale traficului 

de persoane. 

 

e) Comisia pentru administraţie publică locală 

 

Promovarea principiilor autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice; 

servicii publice de interes judeţean şi servicii comunitare; statutul aleşilor locali; 

sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit competenţelor legale; 

liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţă decizională; relaţii cu 

organizaţiile societăţii civile; probleme privind respectarea şi apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; siguranţa persoanei şi siguranţa civică a 

comunităţii; ordinea publică; analizarea şi stabilirea gravităţii abaterilor săvârşite de 

consilierii judeţeni. 

 

f) Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă 

 

Cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi 

străinătate; relaţii cu asociaţiile naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale; programe de dezvoltare interjudeţeană, regională, 

interregională şi zonală; cooperarea transfrontalieră; cooperarea şi asocierea cu 

persoane juridice române şi străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

parteneri sociali în vederea promovării şi realizării unor proiecte comune de interes 

public judeţean; reuniuni, schimburi de experienţă şi manifestări publice interne şi 

internaţionale. 

 

g) Comisia pentru agriculture şi dezvoltare rurală  
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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 desfăşoară 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 agricultură 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) Domeniile şi obiectul de activitate ale fiecărei comisii de specialitate nu 

este limitativ şi se poate modifica şi completa prin hotărâre a consiliului judeţean, la 

propunerea comisiilor interesate. 

           

Art.28 (1) După constituire, consiliul judetean  îşi organizează comisiile de 

specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judetean. Pot fi membri ai 

comisiilor de specialitate numai consilierii judeteni. 

                 (2) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor 

de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 

numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de 

stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, 

precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

judetean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.  

                (3) Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. Numărul 

locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare 

comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul judetean, cu respectarea 

configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Nominalizarea membrilor fiecărei 

comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către 

consiliul judetean, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor 

profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul 
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membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel 

mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 

             (4) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute 

a consilierilor judeteni ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

Secretariatul comisiei de specialitate este asigurat de catre functionari din aparatul de 

specialitate al consiliului judetean, si supleanti ai acestora, numiti prin dispozitie a 

Presedintelui Consiliului Judetean Timis. Sedintele comisiilor se desfasoara in 

spatiile destinate din cadrul Palatului Administrativ, iar logistica necesara este 

asigurata de consiliul judetean din bugetul propriu. 

            (5) Dupa avizarea proiectului de hotarare, toate documentele ce sustin 

proiectul(referat de aprobare intocmit de initiator, raportul compartimentului de 

resort, avize, studii, anexe, documentatii, etc) se inainteaza comisiilor de specialitate 

ale consiliului judetean. După examinarea proiectului de hotărâre si a documentelor 

insotitoare, comisia de specialitate a consiliului judetean emite un aviz cu privire la 

adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.  

 

Art.29 Avizul comisiei de specialitate se formulează şi se transmite în scris. El poate 

fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau amendamente ori negativ.  

 

Art.30 (1) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul judetean desemnat în 

locul acestuia, întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza 

amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost 

aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor judeteni prezenţi. 

                (2) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, 

atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. Avizele întocmite 

sunt prezentate secretarului general al judetului, care asigură transmiterea acestora 

către consilierii judeteni, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. 

               (3) Comisia de specialitate a consiliului judetean poate acorda aviz negativ 

sau aviz cu obiectii sau amendamente proiectului de hotarare propus spre adoptare. 

Avizul negativ precum si amendamentele, propunerile si obiectiile formulate de catre 

membrii comisiei sunt sustinute in sedinta comisiei, se supun votului si se inscriu in 

procesul-verbal de sedinta. Avizul negativ si amendamentele se aproba cu 

majoritatea simpla a membrilor prezenti si se formuleaza in scris(dupa modelele 

orientative anexate), fiind semnate de catre presedintele si secretarul comisiei 

respective, dupa care se inainteaza impreuna cu procesul-verbal secretarului general 

al judetului. In plenul sedintei consiliului judetean, presedintele comisiei va sustine 

cu probe amendamentele formulate sau avizul nefavorabil. 

              (4) In situatia in care un membru al comisiei propune un amendament sau da 

aviz negativ proiectului de hotarare, dar in cadrul comisiei nu intruneste majoritatea 

simpla, va formula in nume propriu amendamentul sau avizul negativ, sustinut de 

probe, care se va inainta sub semnatura proprie secretarului general al judetului. 
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Art.31 Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului judetean; 

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe 

care le prezintă consiliului judetean; 

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judetean sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului 

judetean, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

 

Art.32 Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. Comisiile de 

specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor 

lor.  

Art.33 (1) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 

Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune 

consiliului judetean aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege si regulamentul de 

organizare si functionare a consiliului judetean.  

                (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judetean sau din afara acestuia. Au dreptul să 

participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor 

comisiei. 

               (3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate 

hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se 

desfăşoare cu uşile închise. 

               (4) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu 

cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile 

prevăzute de lege si regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean.  

              (5) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare 

dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 

 

Art.34 (1) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor 

consiliului judetean, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau 

proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. Pentru dezbaterea proiectelor de 

hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al 

judetului, preşedintele acesteia desemnează un consilier judetean care prezintă în 

cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care 

nu sunt prezentate de iniţiator. 

             (2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate 

hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a 

acestuia. 

            (3) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului 

acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat 

de către preşedintele şi secretarul comisiei. Preşedintele poate încuviinţa ca 

procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu 
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au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror 

lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. 

 

Art. 35 - (1) Legătura între comisiile de specialitate şi compartimentele din aparatul 

de specialitate şi conducerea executivă a consiliului judeţean se asigură prin referenţi 

şi inspectori, numiţi pe lângă fiecare comisie prin dispoziţia preşedintelui consiliului 

judeţean. 

                 (2) Referenţii şi inspectorii sprijină comisiile în organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor şi în redactarea proceselor-verbale şi avizelor asupra proiectelor de 

hotărâri. 

                 (3) Soluţionarea unor probleme curente care ţin de îndeplinirea mandatului 

se realizează şi cu sprijinul referentului pentru relaţia cu consilierii judeţeni. 

                (4) Raporturile dintre preşedinţii, secretarii şi membrii comisiilor pe de o 

parte şi referenţii sau inspectorii din aparatul de specialitate ori referentul pentru 

relaţia cu consilierii pe de altă parte, sunt de colaborare şi cooperare, iar nu de 

subordonare ierarhică. 

 

Secţiunea a 6-a  Comisiile speciale şi mixte 

 

Art. 36 (1) Consiliul judeţean poate hotărî organizarea unor comisii speciale de 

analiză şi avizare a unor proiecte de hotărâri complexe, precum si in alte domenii 

potrivit competentei consiliului judetean. Prin hotărârea de organizare vor fi 

desemnaţi consilierii care compun comisia, preşedintele şi secretarul acesteia, se va 

stabili obiectivul, tematica şi mandatul comisiei şi termenul până la care se va aviza 

proiectul de hotărâre, precum şi alte elemente care se consideră necesare.  

              (2) Proiectele de hotărâri analizate şi avizate de comisia specială vor fi 

discutate, analizate şi avizate în toate comisiile de specialitate ale consiliului 

judeţean. 

 

Art. 37 (1) La cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul consilierilor, 

consiliul judeţean poate hotărî organizarea unor comisii de verificare şi analiză. 

Componenţa nominală, obiectivele şi tematica, mandatul şi perioada în care îşi vor 

desfăşura activitatea se stabilesc prin hotărârea de organizare. 

               (2) Comisia de verificare şi analiză va prezenta consiliului judeţean un 

raport privind rezultatul analizelor şi verificărilor efectuate şi, dacă este cazul, 

propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii. Consiliul judeţean va hotărî, după 

dezbaterea raportului, asupra propunerilor comisiei. 

                (3) Activitatea comisiilor de speciale poate fi verificată prin hotărârea luată 

de consiliul judeţean, la cererea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în 

funcţie.  

 

Capitolul IV   FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 

Secţiunea 1-a  Desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean 
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Art. 38 (1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe 

lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean 

              (2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte 

ori este necesar, pentru problemele urgente, care nu pot fi amânate până la 

următoarea şedinţă ordinară, la cererea preşedintelui consiliului judeţean sau a cel 

puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului, ori, la solicitarea prefectului, 

adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită 

adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor 

calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, pentru apărarea 

ordinii şi liniştii publice. 

 

Art. 39 (1)Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin grija secretarului 

general al judeţului, prin compartimentul cu atributii in acest sens. 

              (2) Convocarea consilierilor judeţeni se face telefonic şi prin mijloace 

electronice, de secretarul general al judeţului, prin intermediul referentului pentru 

relaţia cu consilierii, indicându-se data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, ordinea de 

zi, precum şi în mediul electronic - tableta personală, site-ul consiliului judetean - 

unde se gasesc documentele specificate în ordinea de zi a şedinţei. Consilierii vor 

confirma pe adresa de e-mail a secretarului general al judeţului că au primit dispoziţia 

de convocare la şedinţă. 

             (3) În cazul convocării consiliului judeţean în şedinţă extraordinară 

preşedintele consiliului invită, înainte de şedinţă, comisiile de specialitate la o 

reuniune comună în care se discută şi se avizează proiectele de hotărâri ce urmează a 

fi dezbătute în plen. 

             (4) Data şedinţei consiliului judeţean precizată cu ocazia convocării este 

stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de 

art.181 din Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, astfel: 

     a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru 

şedinţele ordinare; 

     b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de 

convocare pentru şedinţele extraordinare. 

              (5) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă, pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor judeţului, convocarea consiliului judeţean, prin excepţie de la 

prevederile alin. (4) lit. b), se poate face de îndată. 

             (6) Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor 

judeţeni materialele înscrise pe ordinea de zi. 

             (7) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în 

imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se face de către 

vicepreşedintele desemnat în conditiile legii.   

                           

Art. 40 - Şedinţele sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor 

în funcţie. 

 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1579
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Art. 41 - (1) Şedinţele consiliului judeţean sunt publice, lucrările se desfăşoară în 

limba română, iar documentele şedinţelor se întocmesc în limba română. 

                 (2) În situaţia în care consilierii judeţeni aparţinând unei minorităţi naţionale 

au o pendere de peste 20% din numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie, la 

şedinţe se poate folosi şi limba maternă asigurându-se traducerea în limba română. 

                 (3) La lucrările consiliului judeţean  pot  asista  şi lua  cuvântul,  fără  

drept de vot, prefectul sau reprezentantul acestuia, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi 

ceilalţi membrii ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la 

nivelul judeţului, precum şi persoanele invitate de preşedinte, sau de un grup de 

consilieri judeteni şi a căror prezenţă este considerată utilă. 

                (4) Invitaţii grupului de consilieri judeţeni sunt aduşi la cunoştinţa 

preşedintelui sau în caz de absenţa, a vicepreşedintelui care îl suplineşte. 

 

Art. 42 - (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului judeţean, precum şi modul în care şi-

a exercitat votul fiecare consilier judeţean se consemnează într-un proces-verbal 

semnat de preşedinte şi secretarul general al judeţului Timiş, care îşi asumă 

responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

                (2) La începutul fiecărei şedinţe se supune spre aprobare procesul-verbal al 

şedinţei anterioare. Consilierii judeţeni au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste 

conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în 

şedinţa anterioară. 

 

Art. 43 - (1) Participarea invitaţilor şi  reprezentanţilor  asociaţiilor legal  constituite, 

precum şi a altor persoane la şedinţele publice se face în limita locurilor disponibile 

din sala de şedinţe şi a ordinii de precădere dată de interesul manifestat faţă de 

problemele înscrise pe ordinea de zi, stabilită de preşedinte. 

              (2) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele 

publice. 

 

Art. 44 – (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul judeţean, la propunerea 

preşedintelui sau consilierilor judeţeni care au cerut întrunirea consiliului judeţean. 

                (2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, 

care nu pot fi amânate, până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii 

consilierilor judeţeni prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul 

ordinii de zi se poate face numai cu acordul iniţiatorului, sau dacă acesta nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin (3). 

               (3) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei nu pot fi 

dezbătute dacă nu sunt însoţite de referatele de aprobare semnate de initiator si 

rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi de avizele comisiilor de specialitate. În cazurile 

desfăşurării unor şedinte extraordinare, şedintele comisiilor de specialitate se vor ţine 

obligatoriu în aceaşi zi, înainte de şedinta de plen, situaţie în care dezbaterile 

proiectelor de hotărâri se va face şi fără rapoartele compartimentelor din aparatul 

propriu al consiliului judeţean. 
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Art. 45 - (1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte, sau în lipsa 

acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi. 

               (2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipsesc şi vicepreşedinţii, şedinţa 

va fi condusă de un consilier judeţean ales cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

 

Art. 46 - Pe perioada desfăşurării şedinţelor, preşedintele îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

a) anunţă dacă şedinţa este legal constituită şi consilierii care sunt absenţi din 

diferite motive; 

b) anunţă care sunt persoanele care participă la lucrări, inclusiv în calitate de 

invitaţi; 

c) supune aprobării consiliului judeţean, ordinea de zi a şedinţei; 

d) urmăreşte ca dezbaterea problemelor să se facă potrivit ordinii de zi 

aprobată şi informează asupra avizului comisiilor privind proiectele de 

hotărâri; 

e) asigură menţinerea ordinii şi disciplinei şi respectarea prevederilor 

regulamentului; 

f) supune dezbaterii şi votului proiectele de hotărâri; 

g) anunţă rezultatul votului. 

 

Art. 47 - Secretarul  general al judeţului Timiş  participă  obligatoriu la şedinţe, fără 

drept de vot, şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) urmăreşte înregistrarea consilierilor în registrul de prezenţă şi ţine evidenţa 

participării la şedinţe  a consilierilor; 

b) anunţă consiliul judeţean despre situaţia consilierilor care au lipsit 

nemotivat de la şedinţele ordinare ale acestuia; 

c) pune la dispoziţie consilierilor, în format scris,  la cerere, şi pe mediile 

electronice cu cel puţin 5 zile înainte, procesul-verbal al şedinţei anterioare 

şi îl supune aprobării consiliului judeţean; 

d) informează pe preşedinte şi consilieri, anterior supunerii la vot, cu privire la 

cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului judeţean; 

e) numără voturile şi informează pe preşedinte asupra rezultatului votării; 

f) asigură consemnarea în procesul-verbal a modului în care şi-a exercitat 

votul fiecare consilier, prin precizarea nominală a consilierilor care s-au 

abţinut sau au votat împotriva unui proiect de hotărâre; 

g) asigură înregistrarea dezbaterilor, întocmirea stenogramei şi a procesului-

verbal de şedinţă şi îşi asumă, prin semnătură, alături de preşedinte 

responsabilitatea veridicităţii celor consemnate; 

h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri să nu ia parte 

consilierii care se încadrează în prevederile Legii administraţiei publice 

locale;  

i) asigură întocmirea dosarului special al fiecărei şedinţe şi ţinerea evidenţei 

dosarelor speciale, potrivit legii; 

j) prezintă în faţa consiliului judeţean opinia sa motivată cu privire la 

legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse dezbaterii şi 

deliberării consiliului; 



 22 

k) acordă preşedintelui sprijin şi asistenţă în conducerea şedinţelor consiliului 

judeţean. 

Art. 48 - (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea în care au fost înscrise şi 

aprobate prin ordinea de zi şi începe prin prezentarea succintă a proiectului de către 

preşedinte sau iniţiator, după care se dă cuvântul preşedintelui comisiei de 

specialitate şi, după caz, şefului compartimentului de specialitate care a întocmit 

raportul sau proiectul. 

                (2) Consilierii participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Un grup 

de consilieri poate stabili ca opiniile comune ale grupului să fie exprimate prin 

cuvântul liderului acestuia sau a altui consilier aparţinând acelui grup.  

               (3) Luările de cuvânt se fac cu permisiunea preşedintelui. Cu aprobarea 

consiliului judeţean, după consultarea liderilor grupurilor de consilieri, preşedintele 

poate să aloce un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea 

acestuia, sau să limiteze durata luărilor de cuvânt individuale, în funcţie de obiectul 

dezbaterilor. La solicitarea motivate a liderului grupului de consilieri, preşedintele 

consiliului judeţean cu aprobarea majorităţii consilierilor prezenţi poate acorda o 

pauză de maxim 15 minute pentru dezbaterea şi clarificarea unor probleme legate de 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

Art. 49 - (1) Consilierii judeţeni pot lua cuvântul de cel mult două ori la fiecare 

problemă înscrisă pe ordinea de zi. 

               (2) Consilierii sunt obligaţi să se refere exclusiv la problemele supuse 

dezbaterii, în caz contrar preşedintele este obligat să le atragă atenţia, iar dacă nu se 

conformează să le retragă cuvântul. 

                (3) Preşedintele va acorda cuvântul oricând unui consilier pentru a 

răspunde într-o problemă de ordin personal, sau când a fost nominalizat  în cuvântul 

altui consilier, precum şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la 

regulament. 

                (4) Preşedintele va acorda cuvântul invitaţilor, inclusiv celor care au 

prezentat sugestii şi propuneri în scris cu ocazia aducerii la cunoştinţa publică a 

proiectelor de hotărâri sau dezbateri publice, precum şi persoanelor care participă din 

proprie iniţiativă la şedinţă, pentru a se exprima cu privire la proiectele de hotărâri. 

 

Art. 50 - Vicepreşedinţii, secretarul general al judeţului Timiş şi iniţiatorul 

proiectului de hotărâre, cu aprobarea preşedintelui, pot solicita cuvântul de mai multe 

ori într-o problemă înscrisă pe ordinea de zi, dacă sunt necesare informaţii şi 

explicaţii suplimentare în legătură cu obiectul dezbaterii. 

 

Art. 51 - (1) În situaţia în care dezbaterile într-o problemă înscrisă pe ordinea de zi se 

prelungesc în mod nejustificat şi fără eficienţă, preşedintele sau liderii grupurilor de 

consilieri pot propune sistarea dezbaterilor. 

               (2) Sistarea dezbaterilor se aprobă de consiliul judeţean cu votul majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

 

Art. 52 - (1) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, 

consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. 
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               (2) Pentru adoptarea proiectului se supun la vot amendamentele consilierilor 

în ordinea formulării lor, amendamentele comisiilor de specialitate şi, în final, textul 

iniţiatorului. 

                (3) Dacă în urma dezbaterilor se impun modificări de fond în conţinutul 

proiectului, preşedintele poate propune consiliului judeţean retrimiterea proiectului 

pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a 

întocmit raportul, respectiv proiectul. 

 

Art. 53- (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să se 

supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor expresii 

injurioase, ofensatoare sau calomnioase. 

               (2) În sala de şedinţă este interzis fumatul şi utilizarea telefoanelor mobile. 

              (3) Obligaţiile şi interdicţiile prevăzute la alin (1) şi (2) sunt valabile şi 

pentru funcţionarii publici, persoanele invitate sau prezente în sala de şedinţă din 

proprie iniţiativă, precum şi pentru reprezentanţii mass-media. 

               (4) În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată de persoanele 

prevăzute la alin (3), preşedintele întrerupe şedinţa şi propune consiliului judeţean 

eliminarea lor din sala de şedinţă. 

 

 

Capitolul V 

METODOLOGIA ELABORĂRII ŞI ADOPTĂRII PROIECTELOR DE 

HOTĂRÂRI ŞI PROCEDURA DE VOT 

 

Secţiunea 1-a Metodologia elaborării şi adoptării proiectelor de hotărâri 

 

Art. 61 - (1) Dreptul de iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor şi consilierilor judeţeni, precum şi cetăţenilor. 

          (2) Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul 

secretarului general al judetului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

al consiliului judeţean. 

          (3) Iniţiatorul va înregistra solicitarea, însoţita de referatul de aprobare care 

va contine motivele necesităţii şi oportunităţii acesteia, la registratura generală a 

consiliului judeţean. 

               (4) În situaţia în care proiectul de hotărâre este iniţiat de unul sau mai mulţi 

cetăţeni trebuie să fie însoţit, obligatoriu, printr-o listă de susţinători cuprinzând cel 

puţin 5% din cetăţenii cu drept de vot din judeţul Timiş. După depunerea 

documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul judeţului Timiş, proiectul de 

hotărâre va fi afişat la sediul consiliului judeţean şi se urmează procedura 

regulamentară prevăzută de prezenta secţiune. 

 

Art. 62 - (1) Solicitarea privind adoptarea unei hotărâri, respectiv referatul de 

aprobare si proiectul de hotarare se vor prezenta compartimentelor de resort din 

aparatul de specialitate, care vor redacta pe baza de studiu şi documentare, rapoartele 
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de specialitate şi proiectele de hotărâri, în termen de cel mult 30 de zile de la 

solicitarea iniţiatorului. 

                   (2) Compartimentele de resort vor solicita sprijin şi asistenţă din partea 

Serviciului Consultanta si Avizare Juridica. 

 

Art. 63 – (1) Rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate, 

însoţite de proiectele de hotărâri se vor prezenta spre verificare şi avizare secretarului 

general al judeţului Timiş, care se va pronunţa în termen de cel mult 5 zile asupra 

legalităţii acestora. 

                (2) După verificarea şi avizarea potrivit alin.(1), rapoartele şi proiectele de 

hotărâri se vor prezenta preşedintelui, care va aproba în termen de cel mult 5 zile, 

prezentarea în comisiile de specialitate.  

      (3) Proiectele de hotărâri vor fi dezbătute în toate comisiile de specialitate 

ale consiliului judeţean înainte de adoptarea acestora în plenul Consiliului Judeţean 

Timiş. Amendamentele la proiectele de hotărâri vor fi formulate, în principiu, în 

comisiile de specialitate şi vor fi inaintate, în scris, prin grija referenţilor de comisii, 

secretarului general al judetului. 

 

Art. 64 - (1) După îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 63, compartimentele care 

au redactat rapoartele şi proiectele de hotărâri vor transmite întreaga documentaţie 

referenţilor sau inspectorilor de pe lângă comisiile de specialitate în vederea prezentării 

de către preşedinţii comisiilor şi includerii în proiectul ordinei de zi a şedinţelor. 

                (2) Dezbaterea şi avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate, 

precum şi dezbaterea proiectelor de hotărâri în plenul consiliului judeţean se face în 

condiţiile şi cu respectarea prevederilor cap. V din Regulament. 

               (3) Activitatea de avizare şi adoptare a proiectelor de hotărâri este în 

competenţa exclusivă a comisiilor de specialitate şi plenului consiliului judeţean. 

               (4) Propunerile şi sugestiile exprimate de persoanele fizice şi juridice cu 

ocazia aducerii la cunoştinţa publică a proiectelor de hotărâri sau dezbaterilor 

publice, au caracter de recomandare. 

 

Art. 65 - (1) Proiectele de hotărâri cu aplicabilitate generală, vor fi aduse la 

cunoştinţa locuitorilor judeţului Timiş, cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptarea în 

consiliul judeţean, printr-un anunţ în site-ul propriu, afişare la sediu şi transmitere 

către mass-media locală, după caz. 

                  (2) Anunţul va cuprinde referatul de aprobare sau raportul de specialitate 

şi textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi locul şi modalitatea în care 

persoanele interesate pot trimite în scris, în termen de cel puţin 10 zile, propuneri şi 

sugestii privind proiectul de hotărâre. 

                 (3) Stabilirea gradului de aplicabilitate se face de către preşedinte, la 

propunerea iniţiatorilor proiectelor de hotărâri sau a compartimentelor din aparatul de 

specialitate, care redactează rapoartele de specialitate. 

                 (4) Preşedintele, prin intermediul compartimentelor din aparatul propriu, 

va transmite proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere în acest 

sens. 
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Art. 66 - (1) Consiliul judeţean va organiza dezbaterea publică a proiectelor de 

hotărâri, dacă acest lucru a fost solicitat în scris de către o altă autoritate publică sau 

o asociaţie legal constituită. 

                (2) Dezbaterea publică se organizează în cel mult 10 zile de la data 

înregistrării solicitării potrivit alin.(1), în data şi locul stabilite de preşedinte. 

                (3) La dezbaterea publică vor participa în mod obligatoriu iniţiatorul 

proiectului de hotărâre şi personalul din aparatul de specialitate care a redactat 

raportul de specialitate, precum şi reprezentanţii autorităţii publice sau asociaţiei 

legal constituită care au solicitat  organizarea dezbaterii publice. 

                (4) Dezbaterile, propunerile şi sugestiile participanţilor se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează pe bandă magnetică. 

 

Art. 67 - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri 

cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz. 

                (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea 

sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de 

consiliul local cu majoritatea calificată, de două treimi din numărul consilierilor 

locali în funcţie. 

                (3) Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor judeteni în funcţie 

următoarele hotărâri ale consiliului judetean: 

      a) hotărârile privind bugetul judetului; 

      b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 

      c) hotărârile prin care se stabilesc impozite, tarife şi taxe la nivel judetean; 

      d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, 

zonală sau de cooperare transfrontalieră; 

      e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi 

amenajarea teritoriului; 

     f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine; 

     g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; 

     h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Codul 

Administrativ, respectiv Participarea cu capital sau cu bunuri; 

     i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului judetean, stabilite prin legi 

speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judetean. 

 

Art. 68 - (1) Alesul judetean aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de 

cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea 

actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic 

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul judetean are calitatea de 

debitor al unei obligaţii; 
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c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

                 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judetean aflat în una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judetean, 

respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 

respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al 

şedinţei. 

                 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

                (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

               (5) Fapta aleşilor judeteni de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în 

materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

 

Art. 69 (1) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de 

secretarul general al judeţului Timiş. 

                 (2) Secretarul general al judeţului Timiş nu va contrasemna hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va 

expune consiliului judeţean opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-

verbal al şedinţei şi va comunica prefectului obiecţiile cu privire la legalitatea hotărârii. 

 

Secţiunea a 2-a  Procedura de vot 

 

Art. 70 - (1) Votul consilierilor este individual şi se poate exprima deschis sau secret. 

Votul este ‘’pentru’’, ‘’contra’’ sau ‘’abţinere’. În şedintele consiliului judeţean 

consilierii votează în mod individual, secret, conform legii şi pe suport electronic, 

rezultatele fiind afişate imediat după votare, fara precizarea modului in care fiecare 

consilier judetean a votat. 

               (2) Consiliul judeţean poate stabili, la propunerea preşedintelui sau a 

majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, modalitatea de exprimare a votului. 

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi adoptate prin vot secret, 

cu excepţiile prevăzute de lege şi prezentul regulament. 

 

Art. 71 - (1) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel 

nominal si electronic. 
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                 (2) La votarea prin apel nominal, preşedintele explică obiectul votării, iar 

secretarul judeţului va da citire numelui şi prenumelui consilierilor în ordinea 

alfabetică, iar fiecare consilier va răspunde ‘’pentru’’, ‘’contra’’ sau ‘’abţinere’’ în 

funcţie de opţiune. Răspunsurile se consemnează de secretarul general al judeţului 

Timiş  în lista nominală a consilierilor judeţeni. După epuizarea listei se repetă 

numele şi prenumele consilierilor care, din diferite motive, au lipsit din sala de 

şedinţă la prima citire. 

 

Art. 72 - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot care vor 

avea unul sau mai multe patrulatere pentru exprimarea opţiunii. 

                (2) Opţiunea ‘’pentru’’ se exprimă prin înscrierea semnului ‘’X’’ în 

patrulaterul corespunzător. 

                (3) Buletinele se introduc în urnă, iar la numărătoarea voturilor buletinele 

pe care nu  a fost exprimată opţiunea ‘’pentru’’ se iau în calcul ca voturi ‘’contra’’. 

 

Art. 73 - (1) Dacă în momentul exprimării votului nu este întrunit cvorumul legal, 

preşedintele va suspenda şedinţa până la revenirea în sala de şedinţă a consilierilor 

absenţi pentru a se putea proceda la vot. 

                (2) Proiectele de hotărâri respinse nu pot fi readuse în dezbaterea 

consiliului judeţean în cursul aceleaşi şedinţe. 

                (3) În caz de paritate de voturi, proiectul de hotărâre nu se adoptă şi se 

reiau dezbaterile într-o şedinţa viitoare a consiliului judeţean. 

 

Art. 74 - (1) În procesul-verbal al şedinţei consiliului judeţean va fi consemnat, în 

mod obligatoriu rezultatul votului. 

                (2) La cererea consilierilor votul lor va fi consemnat nominal în procesul-

verbal al şedinţei. Se consemnează, obligatoriu şi nominal, voturile ‘’contra’’ şi 

‘’abţinerile’’. 

 

Art. 75 - Procedura de vot prevăzută la art. 70-74 se aplică, în mod corespunzător, şi 

de către comisiile de specialitate. 

 

 

Capitolul VI      EXERCITAREA MANDATULUI  

 

Secţiunea 1-a   Norme privind exercitarea mandatului  

 

Art. 76 - (1) Consilierii judeţeni îşi exercită mandatul la data declarării ca legal 

constituit a consiliului judeţean şi până la data declarării ca legal constituit a noului 

consiliu judeţean. 

                 (2) Calitatea de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal 

constituit a noului consiliu ales. 

                 (3) Calitatea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
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b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca 

urmare a reorganizării acesteia; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare 

consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice; 

e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni 

calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a 

şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare; 

f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 

privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării 

pedepsei; 

h) punerea sub interdicţie judecătorească; 

i) pierderea drepturilor electorale; 

j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor 

naţionale pe a cărei listă a fost ales; 

k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei 

infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, 

indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării 

acesteia; 

l) deces. 

                (4) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (3) 

lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care 

determină situaţia de încetare, după caz. 

                (5) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), 

în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de 

incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul 

judeţean, după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

                (6) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (3) lit. 

j) este data comunicării către prefect, secretarul general al judetului şi către 

consilierul judetean, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui 

membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pe a cărei listă consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea 

acesteia nu a fost contestată. 

                (7) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier 

judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a consiliului judetean, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales judetean, adoptată 

în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea consiliului 
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judetean este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul 

supleantului, precum şi consilierului judetean. 

                (8) Consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. 

(6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului 

constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al 

judeţului, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c)-f) şi l). În 

termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul 

judeţean, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier 

judeţean se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator 

comunicat de către secretarul general al judetului, în situaţia neadoptării acestei 

hotărâri de către consiliul judeţean. 

                (9) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), g)-k) constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier 

judeţean se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la 

data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea 

integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei 

instituţionale sau de către instanţă, după caz. 

                (10) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9) se 

transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, 

consilierului judetean şi secretarului general al judetului. 

                (11) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) 

lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia 

evenimentului şi semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general 

al judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative. 

                 (12) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) 

lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă. 

                 (13) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data 

comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al 

partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a 

cărei listă consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea 

mandatului consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 

declară vacant locul consilierului judeţean. Ordinul prefectului se transmite de îndată 

judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, consilierului judetean şi 

secretarului general al judetului. 

                  (14) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de  

consilierul judeţean în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 

zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind 

aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se 

mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă. 

                   (15) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului 

şi secretarului general al judetului, care are obligaţia afişării acesteia la sediul 

consiliului judetean, în termen de maximum 2 zile de la comunicare. 
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                   (16) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (7)-(9) se completează 

cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală 

respectivă, care este validat şi depune jurământul, ulterior rămânerii definitive a 

hotărârii instanţei. 

                   (17) Încetarea mandatului de consilier judeţean în cazul schimbării 

domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după 

efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de 

către organul abilitat potrivit legii. 

                   (18) Încetarea mandatului de consilier judeţean, în cazul demisiei, se 

constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în 

baza demisiei scrise înaintate secretarului general al judetului sau preşedintelui 

consiliului judeţean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi 

se declară vacant locul consilierului judeţean, se comunică de îndată judecătoriei 

competente să valideze mandatul supleantului. 

                  (19) Prevederile alin. (3) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi 

data la care încetează de drept mandatul. 

                  (20) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. 

(5) sau a hotărârii prevăzute la alin. (6), data încetării de drept a mandatului este data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 

                   (21) De la data încetării mandatului, consilierul judeţean respectiv:  

      a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru 

şedinţele consiliului judetean din care face parte; 

      b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor consiliului judetean din care 

face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta; 

      c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară. 

 

Art. 78 - În caz de vacanţă a mandatelor unor consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 

supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care au fost înscrişi în 

liste dacă, până la validarea pentru ocuparea locului vacant, partidele politice, 

organizaţiile minorităţilor naţionale sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura 

conducerilor judeţene ale partidelor politice, organizatiilor minoritatilor nationale, 

respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe 

electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv din organizaţiile 

minorităţilor naţionale ori din unul dintre partidele politice, care au constituit 

alianţele politice sau alianţele electorale. 

 

Art. 79 - (1) Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să 

organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde 

audienţe şi să prezinte comisiei de specialitate din care fac parte o informare privind 

problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Problemele deosebite se vor prezenta în 

plenul consiliului judeţean. 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1782
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1773
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1780
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1780
http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA1781
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                 (2) Fiecare consilier şi comisie de specialitate sunt obligaţi să prezinte 

consiliului judeţean un raport de activitate la sfârşitul fiecărui an calendaristic, în 

termen de 30 de zile, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului, în 

modalitatea stabilită de consiliul judeţean.  

                  (3) În situaţia în care consilierii judeţeni nu respectă prevederile alin. 2 se 

vor aplica sancţiunile prevazute de lege. 

 

Art.80 - (1) Aleşii judeteni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum 

şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor 

sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

                (2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare 

şi funcţionare a consiliului judeţean. 

                 (3) Consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi 

preşedintele consiliului judeţean, după caz, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai 

judetului, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea 

competenţelor  cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a 

ales. 

                (4) Aleşii judeteni sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

                (5) În exercitarea mandatului, aleşii judeteni sunt obligaţi să dea dovadă de 

cinste şi corectitudine; este interzis alesului judetean să ceară, pentru sine sau pentru 

altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Aleşii judeteni nu pot face uz şi nu se 

pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal. 

 

 

Art. 81 - (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să 

depună la funcţionarul public desemnat prin dispoziţia preşedintelui declaraţiile de 

avere şi interese.  

                 (2) Declaraţiile de avere şi interese se depun în termen de 15 zile de la   

începerea sau încetarea mandatului şi se actualizează anual, cel mai târziu la data de 

31 mai, pentru anul fiscal anterior.  

                 (3) Publicarea, verificarea şi stabilirea răspunderii în legătură cu averile şi 

conflictele de interese se face în  condiţiile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 

Art. 82 -  (1) După începerea mandatului consilierilor judeţeni li se eliberează, după 

depunerea documentelor necesare, în decurs de 45 de zile, legitimaţii şi semne 

distinctive, potrivit modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

                   (2) În caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a semnelor distinctive 

sau legitimaţiilor, consilierii vor solicita în scris preşedintelui eliberarea unei noi 

legitimaţii, respectiv a unui nou semn distinctiv. Eliberarea unei noi legitimaţii se 

face numai după declararea nulităţii ei de către consilierul în cauză într-un ziar local. 

                  (3) Este interzisă folosirea legitimaţiilor şi semnelor distinctive în alte 

situaţii decât cele privind exercitarea mandatului. Legitimaţiile şi semnele distinctive 

se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 
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Art. 83 – (1) Pentru participarea la cel putin o şedinţă ordinara sau extraordinara de 

consiliu şi o şedinţa a comisiilor de specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o 

indemnizaţie lunară în procent de 10% din indemnizaţia lunară a preşedintelui 

consiliului judeţean. 

                 (2) Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale 

bugetului judeţului, în baza registrului de prezenţă la şedinţele consiliului judeţean şi 

ale fişelor de prezenţă la şedinţele comisiilor de specialitate semnate de preşedinţii şi 

secretarii acestora care îşi asumă veridicitatea celor consemnate, avizate de secretarul 

judeţului şi aprobate de preşedintele consiliului judeţean. 

                 (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, 

potrivit alin.(1), este de o şedinţă ordinară sau extraordinara de consiliu judeţean şi o 

şedinţa a comisiilor de specialitate pe lună.  

                 (4) Indemnizaţia de şedinţă poate fi cumulată cu pensia sau cu alte venituri, 

în condiţiile legii. 

 

Art. 84 - (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean au dreptul la o 

indemnizaţie lunară care este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare 

funcţiei, stabilită potrivit legii, precum şi la decontarea în condiţiile legii a 

cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. 

                  (2) Indemnizaţia lunară reprezintă baza de calcul pentru stabilirea 

drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Preşedintele 

şi vicepreşedinţii nu beneficiază de sporul de vechime în vechime în muncă şi nici de 

alte sporuri, decat cele prevăzute de lege. 

                 (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii au dreptul la concedii de odihnă, 

concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor 

evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 

                  (4) Pentru a beneficia de concediile prevăzute la alin.(3) preşedintele va 

informa în prealabil sau, în cazuri de urgenţă, ulterior, consiliul judeţean, iar 

vicepreşedinţii vor solicita aprobarea preşedintelui consiliul judeţean. 

                   (5) Durata exercitării mandatului de preşedinte şi vicepreşedinte 

constituie vechime în muncă şi în specialitate, în condiţiile legii, şi se ia în 

considerare la calcularea şi recalcularea pensiei. 

 

Art. 85 - (1) Consilierii judeţeni au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au 

făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii, pe baza delegaţiei şi documentelor 

justificative. 

                (2) În situaţia deplasării programate în cadrul judeţului, consiliul judeţean 

va pune la dispoziţia consilierilor un mijloc de transport. 

                (3) Consiliul judeţean va pune la dispoziţia exclusivă a consilierilor o 

încăpere, dotată corespunzător, pentru organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi 

acordarea audienţelor. 

                (4) Consilierii care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloace 

de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în 

localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului judeţean sau a comisiei de 

specialitate au dreptul la contravaloarea transportului, în baza documentelor 

justificative. 
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                (5) Consilierii beneficiază, în cursul mandatului, de plata cursurilor de 

pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţiile specializate, 

conform hotărârii consiliului judeţean. 

 

Art. 86 - (1) Consilierii judeţeni au obligaţia de-a participa la cel puţin un curs de 

pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de 

mandat. Contravaloarea cursurilor va fi suportată din bugetul consiliului judeţean în 

limita fondurilor alocate pregătirii profesionale şi cu aprobarea prealabilă a 

consiliului judeţean. 

                (2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) consilierii judeţeni care au deţinut 

anterior un alt mandat de consilier judeţean, sau consilier local, primar, sau au fost 

funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar, ori au studii economice, 

juridice sau administrative. 

 

Art. 87 - Schimbările survenite în situaţia consilierilor în perioada mandatului, de 

natură să afecteze exercitarea acestuia, se aduc la cunoştinţă în scris consiliului 

judeţean în termen de 10 zile de la data producerii acestora. 

 

Art. 88 - (1) Participarea consilierilor judeţeni la activitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele 

generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. În exercitarea mandatului, 

consilierii judeţeni se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa 

acesteia. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii judeţeni 

îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 

               (2) Organele care au dispus reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată 

penală sau contravenţională a consilierilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa 

consiliului judeţean şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, măsurile dispuse 

şi faptele săvârşite, care au determinat luarea măsurilor. 

               (3) Membrii familiei consilierului – soţ, soţie şi copii – se bucură de 

protecţia prevăzută de legea penală în cazul procedurii unor agresiuni împotriva 

acestora, dacă se urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni în legătură cu 

exercitarea mandatului.  

 

Art. 89 - (1) Mandatul de consilier judeţean se suspendă de drept în cazul în care 

acesta a fost arestat preventiv sau a fost dispusa masura arestului la domiciliu. Măsura 

arestării preventive sau masura arestului la domiciliu se comunică de îndată de către 

instanţa de judecată prefectului, care prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

                (2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin.(1). 

Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului judeţean. 

                (3) În cazul în care consilierul judeţean al cărui mandat a fost suspendat a 

fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.  

 

Art. 90 -  (1) Consilierilor judeţeni le este garantată libertatea de opinie şi de acţiune 

în exercitarea mandatului. 

                (2) Consilierii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului 
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Secţiunea a 2-a   Absenţe, demisii şi incompatibilităţi 

 

Art. 91 - (1) Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului judeţean şi comisiilor de 

specialitate este obligatorie. 

                 (2) Confirmarea prezenţei se face prin semnătura în registrul de prezenţă la 

şedinţele consiliului judeţean, respectiv consemnarea în procesul-verbal întocmit de 

comisia de specialitate. 

 

Art. 92 - (1) Lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 

consiliului judeţean conduce la încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean. 

                (2) Pentru lipsa nemotivată de la două şedinţe ordinare consecutive ale  

consiliului judeţean sau trei şedinţe consecutive ale comisiilor de specialitate se poate 

aplica o sancţiune disciplinară. 

 

Art. 93 -  (1) Nu se consideră lipsă nemotivată situaţia în care consilierul judeţean a 

fost însărcinat de către consiliul judeţean sau, după caz, de către Guvern sau 

Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau străinătate. Pe durata misiunii 

încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. 

                (2) În cazul în care consilierul a fost însărcinat de consiliul judeţean cu 

îndeplinirea unei misiuni în ţară sau străinătate este obligat să prezinte un raport în 

termen de 45 de zile de la încheierea misiunii, în caz contrar urmând să suporte 

cheltuielile deplasării. 

 

Art. 94 - (1) Demisia din funcţia de consilier judeţean se face prin cerere scrisă 

adresată preşedintelui consiliului judeţean. Preşedintele propune consiliului judeţean 

adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. 

                 (2) Cererea de demisie din funcţia de preşedinte sau secretar al comisiei de 

specialitate se adresează preşedintelui consiliului judeţean care o va transmite 

comisiei de specialitate care va lua act de demisie şi va proceda, după caz, la alegerea 

altui consilier în funcţia respectivă. 

                 (3) Consilierul judeţean care nu mai doreşte să facă parte din comisia de 

specialitate în care a fost ales, va înainta demisia sa precum şi opţiunea pentru o altă 

comisie, preşedintelui consiliului judeţean, care o pune în discuţie în prima şedintă a 

consiliului judeţean. Consiliul judeţean va hotărî cu majoritatea celor prezenţi asupra 

solicitării formulate de consilierul judeţean şi va pronunta o hotărâre în acest sens, 

ţinând cont de poziţia grupului de consilieri din care acesta face parte. Hotărârea 

consiliului judeţean este obligatorie pentru consilierul respectiv, nerespectarea 

atrăgând consecinţele prevăzute de prezentul Regulament de organizare şi 

funcţionare. 

 

Art. 95 - Demisia din funcţie a vicepreşedinţilor se face prin cerere scrisă, adresată   

consiliului judeţean, care constată prin hotărâre demisia şi organizează alegeri pentru 

funcţiile respective. 
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Art. 96 - (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni se află în stare de 

incompatibilitate în situaţiile prevăzute la art.87-89 (cartea I, titlul IV, capitolul III, 

secţiunea a 4-a) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice. 

                 (2) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, 

respectiv după numirea sau angajarea, ulterior validării mandatului, într-o funcţie 

incompatibilă cu cea de consilier judeţean.     

                 (3) Consilierul judeţean poate renunţa la funcţia deţinută înainte de-a fi 

numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 

zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. 

                 (4) În situaţia în care consilierul judeţean aflat în stare de incompatibilitate 

nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. 

(3), prefectul va emite un ordin prin care se constata incetarea de drept a mandatului 

de consilier judetean, la propunerea secretarului judetului. 

                 (5) Ordinul emis de prefect poate fi atacat la instanta de contencios 

administrativ competenta. 

                 (6) Prevederile alin.(2) – (5) se aplica in mod corespunzator si 

presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean. 

 

Art. 97 - (1) La începutul mandatului consilierii judeţeni, preşedintele şi 

vicepreşedinţii consiliului judeţean au obligaţia să depună la secretarul judeţului o 

declaraţie de incompatibilitate în termen de cel mult 15 zile de la validarea 

mandatului, respectiv alegerea în funcţie. 

                    (2) Orice persoană poate sesiza secretarul judeţului asupra existenţei 

stării de incompatibilitate. 

 

 

Secţiunea a 3-a   Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 98 - Consilierii judeţeni răspund în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, 

după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

 

Art. 99 - (1) Încălcarea de către consilierii judeţeni a prevederilor legii, precum şi a 

prevederilor prezentului Regulament, constituie abatere şi atrage aplicarea 

următoarelor sancţiuni:   

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) eliminarea din sala de şedinţă; 

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale 

comisiei de specialitate; 

f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

g) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 sau 2 luni. 

        (2) Sancţiunile prevăzute la alin (1), lit. a) – d) se aplică de către 

preşedintele consiliului judeţean, sau preşedintele comisiei de specialitate în 
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exercitarea atribuţiilor ce le revin, privind conducerea şedinţelor consiliului 

judeţean, respectiv şedinţelor comisiei de specialitate. 

         (3) Sancţiunile prevăzute la alin (1), lit. e), f) si g) se aplică de 

consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea, după caz, a preşedintelui consiliului 

judeţean sau preşedintelui comisiei de specialitate. 

         (4) Sancţiunile prevăzute la alin.(1), lit. a) – e) se aplică si 

vicepresedintilor consiliului judetean. 

 (5) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea, frecvenţa 

şi condiţiile producerii abaterilor. 

 

Art. 100 - (1) Aplicarea prevederilor art.99 alin.(2) se face în următoarea succesiune:    

a) se atrage atenţia consilierului în culpă care este avertizat; 

b) dacă se nesocoteşte avertismentul sau se încalcă repetat prevederile 

Regulamentului, chiar pentru prima dată, consilierul în cauză va fi 

chemat la ordine. Înainte de-a fi chemat la ordine, consilierul este 

invitat să îşi retragă sau să îşi explice cuvântul ori expresiile care au 

generat incidentul, iar dacă explicaţiile date sunt apreciate ca 

satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică; 

c) dacă se continuă abaterile i se retrage cuvântul, iar dacă persistă, 

consilierul va fi eliminat din sala de şedinţă; eliminarea din sală 

echivalează cu absenţa nemotivată la şedinţă. 

         (2) Sancţiunile aplicate potrivit art. 99 alin.(1) lit. b) – d) se înscriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 

 

Art. 101 - (1) În cazul unor abateri, săvârşite în mod repetat, consiliul judeţean poate 

aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului judeţean de la lucrările 

consiliului sau ale comisiei de specialitate, precum şi sancţiunea retragerii 

indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

                (2) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) preşedintele 

consiliului judeţean sau preşedintele comisiei de specialitate va sesiza în scris 

Comisia pentru administraţie publică locală, care va stabili gravitatea abaterii, în 

termen de cel mult 10 zile de la sesizare, şi va prezenta un raport în baza cercetărilor 

efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de consilierul judeţean în culpă. 

                (3) Preşedintele consiliului judeţean sau preşedintele comisiei de 

specialitate va prezenta raportul, însoţit de propunerile corespunzătoare de 

sancţionare, plenului consiliului judeţean, la proxima şedinţă ordinară. 

               (4) Sancţiunile se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul judeţean, cu 

votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.  

 

Art. 102 - (1) Excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale 

comisiei de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive şi are drept 

consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. 

                    (2) În situaţia aplicării sancţiunii retragerii indemnizaţiei de şedinţă 

pentru 1-2 şedinţe, consilierul judeţean are obligaţia de a participa la şedinţele, după 

caz, consiliului judeţean sau comisiei de specialitate.  
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Art. 103
 
- (1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului 

de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica 

următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni; 

d) eliberarea din funcţie. 

                  (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a 

consiliului judeţean, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean. Motivele care 

justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor judeţeni, 

după caz, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 

                 (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot 

secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor judeţeni în 

funcţie, după caz. 

                 (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute 

la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea legii. 

                 (5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi lit. d) persoana în 

cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura 

prealabilă nu este obligatorie. 

                (6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect 

asupra mandatului de consilier judeţean al vicepreşedintelui consiliului judeţean. 

 

Secţiunea a 4-a  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor judeţeni 

 

Art. 104 – (1) Consilierii judeţeni pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui 

consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. 

                   (2) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (1) se 

transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a 

consiliului judeţean. 

                   (3) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral 

până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului judeţean. 

                  (4) La sfarsitul fiecarei sedinte extraordinare a consiliului judetean 

consilierii pot adresa intrebari referitoare strict la subiectele de pe ordinea de zi 

presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general al judetului si sefilor 

compartimentelor din aparatul de specialitate. 

 

Art. 105 - (1) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 

Cei interesaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la 

următoarea şedinţă ordinară a consiliului judeţean. 

    (2) Preşedintele are dreptul să nu admită întrebări care: 

a) privesc viaţa intimă, familială sau privată şi care nu au legătură cu 

atribuţiile şi sarcinile de serviciu; 

http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA2021
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http://192.168.1.69:8080/LegisActz/Actz/legaturi/afis.jsp?scop=editare&idAct=215925#AnchorA2024
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b) se referă la fapte care se cercetează sau se află pe rolul instanţelor 

judecătoreşti ori care pot afecta soluţionarea unor cauze aflate în 

curs de judecată. 

 

Art. 106 - Interpelarea constă într-o cerere exprimată oral sau în scris prin care se 

solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de-a 

răspunde în scris sau oral, la proxima şedinţă ordinară a consiliului judeţean, potrivit 

solicitării autorului interpelării. 

 

Art. 107 - (1) Dreptul consilierilor judeţeni de a avea acces la orice informaţie de 

interes public nu poate fi îngrădit.    

                  (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile şi 

serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să 

asigure informarea corectă a consilierilor judeţeni, potrivit competenţelor care le 

revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes judeţean. 

                  (3) Consilierii judeţeni pot solicita şi primii informaţii de la 

compartimentele de resort din aparatul de specialitate , precum şi de la instituţiile şi 

serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean. 

                  (4) Informaţiile solicitate potrivit alin (3) nu pot fi valorificate decât în 

interesul exercitării mandatului şi nu pot fi folosite împotriva intereselor judeţului 

Timiş şi consiliului judeţean. 

 

Art. 108 - (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului judeţean. 

Petiţiile se înregistrează, repartizează şi soluţionează potrivit reglementărilor legale în 

vigoare. 

                 (2) Răspunsurile la petiţii se semnează de către preşedinte şi secretarul 

judeţului şi se contrasemnează după caz, de directorul sau şeful compartimentului 

care a redactat răspunsul, după care se aplică ştampila consiliului judeţean. 

 

Art. 109 - (1) Petiţiile adresate direct comisiilor de specialitate sau repartizate 

acestora de către preşedintele consiliului judeţean se analizează de către comisii, iar 

răspunsul sau concluziile se comunică, după caz, direct petenţilor ori 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate,  pentru redactarea 

răspunsului. 

                  (2) Răspunsurile directe se semnează de preşedintele şi secretarul 

comisiei, folosindu-se în antet obligatoriu denumirea comisiei de specialitate. 

                  (3) Este interzisă purtarea corespondenţei de către comisiile de 

specialitate cu petiţionarii sau pentru exercitarea atribuţiilor specifice, în numele şi pe 

seama consiliului judeţean, precum şi folosirea ştampilei acestuia. 

 

Art. 110 - Consiliul judeţean va analiza anual, sau ori de câte ori se solicită de către 

majoritatea consilierilor, modul de soluţionare a petiţiilor. 

 

 

 

Capitolul VII      DISPOZIŢII FINALE 
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Art. 111 – (1) Consiliul Judeţean Timiş se dizolvă de drept în cazul în care nu se 

întruneşte timp de două luni consecutive, sau în cazul în care nu a adoptat în trei 

şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul 

consilierilor judeţeni se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin 

supleanţi. 

                    (2) Sesizarea instanţei de contencios administrativ cu privire la existenţa 

cazurilor prevăzute la alin (1) se face de către secretarul  judeţului, sau orice altă 

persoană interesată. 

                    (3) După analizarea situaţiei de fapt, instanţa se pronunţă cu privire la 

dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică 

prefectului. 

 

Art. 112 - (1) Consiliul Judeţean Timiş poate fi dizolvat prin referendum judeţean, 

organizat în condiţiile legii, ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului, de cel 

puţin 25 % din numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale 

judeţului Timiş. 

                   (2) Referendumul judeţean este organizat de o comisie compusă din 

prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin hotărâre a consiliului 

judeţean şi un judecător de la Tribunalul Timiş. Cheltuielile pentru organizarea 

referendumului se suportă din bugetul judeţului Timiş, iar secretariatul comisiei se 

asigură de instituţia prefectului. 

                   (3) Referendumul judeţean este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 

30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea Consiliului Judeţean 

Timiş încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate 

plus unul din numărul total al voturilor valabil exprimate iar rezultatul referendumului 

a fost validat in conditiile legii. 

 

Art. 113- (1)  Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se 

face de către Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de 

maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi revocabilă a hotărârii judecătoreşti 

prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la validarea 

rezultatului referendumului judeţean.  

                 (2) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale 

administraţiei judeţului Timiş vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei 

împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

 

Art. 114 - (1) Prezentul regulament se aprobă cu votul majoritatii absolute din 

numărul consilierilor în funcţie. 

                   (2) Modificarea şi completarea regulamentului se face cu respectarea 

procedurii de aprobare.  

                   (3) Propunerile de modificare şi completare se pot face de către 

preşedinte sau cel puţin o treime din numărul consilierilor judeţeni în funcţie. 
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Art. 115 - Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu 

prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali şi cu prevederile Legii nr. 32/2017.  

 

 

 

 


