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DISPOZIŢIE 

privind modificarea și completarea Dispoziției nr.129/06.04.2015 privind stabilirea 
unor măsuri pentru îmbunătățirea activității de relații cu publicul 

 
          Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
          Având în vedere Referatul nr.5768/25.03.2020 al Direcției Administrație Publică 
Locală, Compartimentul Monitorizare, Monitorul Oficial și Transparență Decizională,  prin 
care se propune emiterea unei dispoziții privind modificarea și completarea Dispoziției 
nr.129/06.04.2015 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea activității de relații 
cu publicul; 
          Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 
Timiș nr.147/24.03.2020 privind efectuarea muncii la domiciliu pentru angajații din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și Planul de măsuri pentru 
prevenirea răspândirii infectării cu coronavirus a funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Timiș nr. 115/12.03.2020; 
           Ținând cont de prevederile H.G nr.1487/2005 pentru modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul; 

            În baza Avizului cu nr.R5775/26.03.2020 al Serviciului Consultanță și 

Avizare Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, 

întocmit în conformitate cu prevederile art.12 lit.e) din Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Timiș nr.65/17.02.2020 privind aprobarea Regulamentelor 

privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri ale Consiliului Județean Timiș și a dispozițiilor Președintelui Consiliului 

Județean Timiș 
           În conformitate cu dispozițiile Decretului Prezidențial nr.195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României și a Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3/2020 
privind măsuri de prevenire a COVID-19; 

În temeiul  prevederilor art. 191 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite prezenta 

 
 

D I S P O Z I Ț I E: 
 
           Art.I. –  Se modifică și completează Dispoziția nr.129/06.04.2015 privind stabilirea 
unor măsuri pentru îmbunătățirea activității de relații cu publicul, după cum urmează. 
                               (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de relații cu 
publicul la Registratura Consiliului Județean Timiș. 



                               (2) Programul de lucru la Registratura Consiliului Județean Timiș va fi 
următorul: luni, marți, miercuri, joi între 08,00-16,30 și vineri, între 08,00-14,00 și va fi 
efectuat, prin rotație,  de către un angajat din cadrul Biroului Informare și Relații cu 
Publicul, astfel asigurându-se permanența pentru această activitate. 
 
 Art.II. – Prezenta  intră în vigoare la data de 26.03.2020, cu aplicabilitate pe 
perioada stării de urgență. 
 
           Art.III.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se desemnează 
Direcția Administrație Publică Locală-Biroul Informare și Relații Publice. 
 
          Art.IV - Prezenta dispoziţie poate fi contestată pe cale judecătorească în condiţiile 
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Art.V – Prezenta dispoziţie se comunică la:  
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Direcţia Administraţie Publică Locală;  
- Tuturor compartimentelor funcționale din cadrul Consiliului Județean Timiș; 
- D-nei Borda Elena-Daniela; 
- D-nei Cojocaru Ana; 
- D-nei Caraghiaur Ioana; 
- D-nei Lupulescu Simona; 
- D-nei  Pop Cristina; 
- D-nei Popescu-Tănăsie Loredana; 
 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ: 

Călin-Ionel DOBRA SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ, 

 Ioan-Dănuţ ARDELEAN 

 

 

 

 

 

 

 

Timişoara, la 25.03. 2020 
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