
 
 R O M Â N I A     

JUDEŢUL TIMIŞ            
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 PREŞEDINTE 

 

 
 
 

DISPOZIŢIA 
privind convocarea Consiliului Judeţean Timiş în şedinţă extraordinară 

 

 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 

  În temeiul prevederilor art. 94 şi art. 106 din Legea  administraţiei  publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

 Articol unic.  –  Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în 
data de 20 septembrie 2017, ora 12,00, în sala consiliului din Palatul Administrativ situat 
în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea  
 

ORDINE DE ZI    
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 142/31.08.2015 privind încadrarea în categoria drumurilor 
judeţene a sectorului de drum comunal DC 46 Săcălaz (DN 59A) – Dudeştii Noi 
(DC 45) cuprins între km 0+000 şi km 7+200. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr. 120/31.05.2016 privind propunerea de încadrare în categoria drumurilor 
judeţene a drumului comunal DC 147  sector Recaş (DN 6) – Bazoş şi DC 148 
Bazoşu Nou (DJ 609F) – Bazoş (DC 147). 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizarii traseului „Timişoara – Dudeştii Noi - 
Becicherecu Mic” din cadrul Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport 
Timişoara”. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.135/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din 
domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al Judeţului 
Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul 

public al Comunei Moşniţa Nouă şi din administrarea Consiliului Local, în 
domeniul public al Judeţului Timiş. 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul 
public al Municipiului Timişoara şi din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, în domeniul public al Judeţului Timiş. 
 
 
 
 



 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii anexei la Hotărârea Consiliului 
Judetean Timis nr.188/30.08.2017 privind aprobarea promovării proiectului 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale 
din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a 
eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei 
din surse regenerabile”, cod proiect 116274,  precum şi a documentaţiei tehnico-
economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico- economici în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o  economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - 
Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1). 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 
2017. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii completării Inventarului domeniului 

public al Judeţului Timiş. 
 
 
 
 
 

 
 
                  PREŞEDINTE                                                         Avizat  
              Călin-Ionel DOBRA                                SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
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Timişoara, la 19.09.2017 
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