
 
 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 07 martie 2017, ora 10,00, în sala consiliului din Palatul Administrativ situat în 
Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea  
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 si 
estimări pe anii 2018, 2019 şi 2020. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA 
pentru  drumurile judeţene si comunale pe anul 2017 si estimări pe anii 2018, 
2019 şi 2020. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii 
„Modernizare DJ 572 Lucareţ - Brestovăţ - lim. jud. Arad, km 94+670 - 102+500”. 
 

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Asfaltare DJ 
588B Rovinița Mare - Percosova - Gherman, L=13,5 km”. 
 

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Asfaltare DJ 
591C DN 6 - Săcălaz, L=5,015 km”. 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Lărgirea la 
4 benzi de circulație a DJ 592 Timişoara - Moşnița Nouă”. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Asfaltare DJ 
592B Şipet - Folea, km 34+030 - 38+170, L=4,14 km”. 
 
 
 
 



 
8. Proiect  de  hotărâre privind  privind aprobarea propunerii de includere în 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii 
„Asfaltare DJ 593A Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar, km 8+150 - 
13+180, L=5,03 km”. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Asfaltare DJ 
609 Valea Lungă Română - Cliciova, L=5,0 km”. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Sporire 
capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura de ocolire Timişoara - Aeroport”. 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Asfaltare DJ 
609F Bazoşu Nou - Bazoş, L=5,3 km”. 
 

12. Proiect de hotarare privind privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii 
„Modernizare DJ 693 Seceani - Fibiş, L=8,5 km”. 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiţii „Centru de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi Speranţa” unitate de învăţământ special 
preunivesitar.   
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Timişoara, la 06.03.2017 
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