ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului judeţean Timiş
Consiliul judeţean Timiş,
Având în vedere Hotărârea CJT nr. 75/2006 privind constituirea Comisiei
speciale pentru analiza şi avizarea proiectului de modificare şi completare a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Timiş,
Ţinând cont de raportul nr. 14781/2006 privind propunerea de modificare şi
completare a Regulamentului şi raportul Comisiei speciale,
În temeiul prevederilor art. 104 alin (2), lit. c) şi art. 109 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea
nr. 286/2006, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. I – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Timiş,
republicat în Monitorul Oficial al judeţului Timiş nr. 1/2005, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ 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 consilieri judeţeni, aleşi
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile
legii.”
2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1¹ şi 1², cu următorul
cuprins:
„ Art. 1¹ - (1) Validarea alegerii consilierilor judeţeni se face de Tribunalul Timiş, de
către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de
validare a consilierilor judeţeni se depune în termen de 3 zile de la
data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii.
(2) Cererea introdusă potrivit alin (1) se judecă în şedinţă publică, fără
citarea părţilor, de urgenţă şi cu precădere, în termen de 10 zile de la
data depunerii, prin hotărâre executorie.
(3) Hotărârea prevăzută la alin (2) este supusă căilor de atac prevăzute
în cadrul procedurii contencioase, instanţa pronunţându-se în termen
de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, după
caz.
(4) Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este
aplicabilă aceeaşi procedură. Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi
supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului că sunt înscrişi în
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partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au
candidat în alegeri.”
„Art. 1² - (1) Consiliul judeţean Timiş se constituie în termen de 25 zile de la data
desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor judeţeni aleşi şi
validaţi în funcţie se face de către prefect, în maximum de 5 zile de la
pronunţarea hotărârii de validare de către Tribunalul Timiş.
(2) Şedinţa de constituire se desfăşoară în condiţii legale dacă participă
cel puţin majoritatea consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi. 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 şedinţa nu se va putea desfăşura în condiţii
legale, se va proceda la o nouă convocare, peste alte 3 zile, în
aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care Consiliul judeţean Timiş nu se poate constitui nici la
a treia convocare din cauza absenţei nemotivate a consilierilor
judeţeni, Tribunalul Timiş va declara vacante, prin hotărâre, locurile
consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi care au lipsit nemotivat la oricare
dintre cele trei convocări. Sesizarea Tribunalului Timiş se va face de
către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza
procesului – verbal al şedinţei, întocmit de secretarul judeţului Timiş.
(4) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire se consideră
motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei
boli sau a unor evenimente de forţă majoră care au făcut imposibilă
prezenţa acestora.
(5) Hotărârea Tribunalului Timiş se pronunţă în maximum 3 zile de la
primirea sesizării din partea prefectului, potrivit alin (3), şi poate fi
atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile
declarate vacante nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de
candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale
pentru completare, în termen de 90 de zile.”
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ Art. 2 – La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său.
Lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier judeţean
în calitate de preşedinte de vârstă, ajutat de cei mai tineri doi consilieri
judeţeni, cu asistenţa de specialitate a secretarului judeţului Timiş prin
grija căruia se întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.”
4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 – Secretarul judeţului Timiş va prezenta preşedintelui de vârstă dosarele
consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi, aşa cum au fost primite de la Biroul
electoral de circumscripţie şi Tribunalul Timiş. Dosarele pot fi însoţite de
opţiunile scrise ale consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi care ocupă funcţii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier judeţean.”
5. Articolele 4, 5 şi 6 se revocă.
6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:
„Art. 7 – (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în şedinţa
de constituire a Consiliului judeţean Timiş, următorul jurământ în
limba română: „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu
2

bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
(3) Jurământul va fi imprimat pe un formular special şi se semnează în
două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de constituire
a Consiliului judeţean Timiş, iar al doilea exemplar se înmânează
consilierului judeţean”.
7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8 – (1) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept.
(2) În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat
înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune
validării mandatul primului supleant în scris pe lista partidului politic,
a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, potrivit art. 1¹,
alin (4)”
8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„ Art. 9 – (1) Consiliul judeţean Timiş se declară legal constituit dacă majoritatea
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea se
face prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni
validaţi.
(2) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a Consiliului judeţean
Timiş intră în exerciţiul mandatului după depunerea jurământului.”
9. Alineatul (1) al articolului 13 se revocă.
10. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15 – (2) Oricare dintre consilierii judeţeni în funcţie poate fi propus ori îşi poate
depune candidatura pentru funcţia de preşedinte şi/sau vicepreşedinte.
Consilierii judeţeni propuşi vor declara în faţa Consiliului judeţean
Timiş dacă acceptă să candideze pentru funcţiile respective”.
11. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
„Art. 18 – (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii intră în exercitarea mandatului după
alegerea lor în funcţiile respective, iar exercitarea mandatului
încetează, după caz, la data expirării mandatului Consiliului
judeţean Timiş, sau înainte de termen, la data eliberării lor din
funcţie.
12. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce alineatul (3), cu următorul
cuprins:
„Art. 18 – (3) Prevederile din Legea administraţiei publice locale cu privire la
încetarea de drept a mandatului, respectiv suspendarea de drept
a mandatului primarului se aplică în mod corespunzător şi
preşedintelui consiliului judeţean”.
13. După articolul 18 se introduce art. 18¹, cu următorul cuprins:
„Art. 18¹ - (1) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor se face cu
votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea a cel
puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a
preşedintelui sau a vicepreşedinţilor nu se poate face în ultimele 6
luni ale mandatului consiliului judeţean.
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(2) Prevederile alin (1) se aplică după alegerile pentru Consiliul judeţean
Timiş din anul 2008.
(3) În mandatul 2004 – 2008 eliberarea din funcţie a preşedintelui se
face cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor
în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul
acestora, dacă a emis, în decurs de 3 luni, cel puţin 3 dispoziţii care
au fost anulate irevocabil de instanţa de judecată întrucât au
contravenit intereselor generale ale statului ori ale judeţului sau au
încălcat Constituţia şi legile ţării. Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din
funcţie, în aceleaşi condiţii, numai dacă s-a constatat prin hotărâre
judecătorească irevocabilă că aceştia au contravenit, în exercitarea
sarcinilor ce le-au revenit, intereselor generale ale statului sau ale
judeţului ori au încălcat Constituţia şi legile ţării.”
14. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:
„Art. 20 – (2) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat
preşedintelui care conduce, controlează şi răspunde de buna
funcţionare a acestuia.
(3) Coordonarea unor compartimente din aparatul specialitate este
delegată vicepreşedinţilor, potrivit organigramei aprobate de
Consiliul judeţean Timiş”.
15. Art. 30 va avea următorul cuprins:
„Art. 30 – (1) Comisiile de specialitate îşi aleg la prima şedinţă, convocată de
preşedintele consiliului judeţean, câte un preşedinte şi secretar.
(2) Candidaturile se depun în scris de către liderii grupurilor de consilieri
judeţeni, cu acceptul consilierului propus, iar consilierii judeţeni
independenţi în mod individual.
(3) Preşedintele şi secretarul se aleg prin vot secret, cu majoritatea
membrilor comisiei, pe perioada mandatului consiliului judeţean.
Calitatea de preşedinte sau secretar încetează înainte de expirarea
duratei mandatului la propunerea scrisă a liderului grupului de
consilieri judeţeni care a depus candidatura în condiţiile alin (2), cu
votul secret al majorităţii membrilor comisiei de specialitate.”
16. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:
„Secţiunea a 3-a
Secretarul judeţului Timiş”
17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22 – (1) Secretarul judeţului Timiş este funcţionar public de conducere, cu
studii superioare juridice sau administrative.
(2) Secretarul judeţului Timiş se bucură de stabilitate în funcţie şi nu
poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din
funcţie.
(3) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor
de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului judeţului Timiş se
fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică
şi funcţionarii publici.”
18. Articolul 23 se revocă.
4

19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
„Art. 24 – (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 pentru legalitate a proiectelor
de dispoziţii ale preşedintelui şi hotărâri 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”.
20. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
„Art. 25 – Secretarul judeţului Timiş îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legea
administraţiei publice locale şi alte acte normative, precum şi
însărcinările stabilite de Consiliul judeţean Timiş sau de preşedintele
acestuia, după caz”.
21. Alineatul (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins :
„Art. 37 – (1) Consiliul judeţean Timiş se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare
lună la convocarea preşedintelui consiliului judeţean, de regulă, în
ultima decadă a lunii”
22. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:
„Art. 40 – (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 reprezintă cel puţin o cincime din numărul total al
consilierilor judeţeni în funcţie, la şedinţe se poate folosi şi limba
maternă asigurându-se traducerea în limba română.
23. După articolul 40 se introduce art. 40¹, cu următorul cuprins:
„Art. 40¹ - (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului judeţean, precum şi modul în care
şi-a exercitat votul fiecare consilier judeţean se consemnează întrun proces-verbal semnat de preşedinte şi secretarul judeţului Timiş
care îşi asumă responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(2) La începutul fiecărei şedinţe se supune spre aprobare procesulverbal 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.”
24. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
„Art. 42 – (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
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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 rapoartele compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
precum şi de rapoartele a cel puţin două comisii de specialitate, cu
excepţia cazurilor în care consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe
extraordinare, potrivit prevederilor art. 37 alin (2).”
25. Alineatul (2) al articolului 52 va avea următorul cuprins:
„Art. 52 – (2) Fiecare comisie de specialitate se întruneşte în 2 şedinţe organizate
lunar, de regulă, în primele două decade ale lunii”.
26. Alineatul (4) al articolului 55 va avea următorul cuprins:
„Art. 55 – (4) Raportul comisiei de specialitate va cuprinde, cu motivarea necesară,
avizul favorabil sau nefavorabil asupra proiectului de hotărâre,
precum şi amendamentele propuse. Raportul se înscrie ca parte
distinctă în raportul compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean sau se întocmeşte separat şi se
înmânează consilierilor judeţeni, o dată cu celelalte documente
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean”.
27. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
„Art. 61 – (1) Rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate,
însoţite de proiectele de hotărâri se vor prezenta spre verificare şi
avizare secretarului 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 şi, după caz, vicepreşedinţilor
de resort, care vor aproba în termen de cel mult 5 zile, prezentarea
în comisiile de specialitate, potrivit domeniului şi obiectului de
activitate ale acestora.”
28. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:
„Art. 62 – (1) După îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 61, compartimentele
care au redactat rapoartele şi proiectele de hotărâri vor transmite
întreaga documentaţie referenţilor sau inspectorilor de specialitate
de pe lângă comisiile de specialitate în vederea prezentării către
preşedinţii comisiilor şi includerii în proiectul ordinei de zi a
şedinţelor.”
29. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:
„Art. 65 – (2) Proiectele de hotărâri privind bugetul, contractarea de împrumuturi,
stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor, participarea la programe de
dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare
transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea
teritoriului şi asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu
persoane juridice române sau străine, se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie.
(3) Proiectele de hotărâri privind patrimoniul se adoptă cu votul a două
treimi din numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie.”
6

30. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
„Art. 67 – (1) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se
contrasemnează de secretarul judeţului.
(2) Secretarul judeţului 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.”
31. La articolul 74, alineatul (2), după lit. h) se introduce litera h¹, cu următorul
cuprins:
„h¹) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales.”
32. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 82 vor avea următorul cuprins:
„Art. 82 – (1) Pentru participarea la şedinţele ordinare ale consiliului judeţean şi ale
comisiilor de specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5 % 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 de consiliu judeţean şi
două şedinţe ale comisiilor de specialitate pe lună”.
33. După alineatul (1) al articolului 83 se introduce alin (1¹), cu următorul cuprins:
„Art. 83 – (1¹) 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 muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.”
34. După articolul 84 se introduce articolul 84¹, cu următorul cuprins:
„Art. 84¹ - (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.
(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.”
35. După articolul 86 se introduce articolul 86¹, cu următorul cuprins:
„Art. 86¹ - (1) Mandatul de consilier judeţean se suspendă de drept numai în cazul în
care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se
comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care,
prin ordin, constată suspendarea mandatului.
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(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. ”
36. Alineatul (2) al articolului 89 va avea următorul cuprins:
„Art. 89 - (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”.
37. Articolul 110 va avea următorul cuprins:
„Art. 110 – (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.
38. După articolul 110 se introduc articolele 110¹ şi 110², cu următorul cuprins:
„Art. 110¹ - (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 20 % 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 jumătate plus unul 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.
Art. 110² - (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.
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Art. II -

Art. III -

În cuprinsul Regulamentului denumirile „aparat propriu al consiliului
judeţean” şi „secretar general” se înlocuiesc cu denumirile „aparat
de specialitate al consiliului judeţean”, respectiv „secretarul
judeţului Timiş”.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean
Timiş, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre,
va fi republicat în Monitorul Oficial al judeţului Timiş, dându-se
textelor o nouă numerotare.

PREŞEDINTE,
Constantin OSTAFICIUC

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Petrişor NĂDĂŞTEAN

Timişoara, la 21.12.2006
Nr. 110
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