ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului judetean Timis

Consiliul judetean Timis,
Având în vedere raportul Comisiei speciala de analiza si avi zare a
proiectului de hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean Timis,
În conformitate cu prevederile art. 85 alin (3) din Legea privind Statutul
alesilor locali nr. 393/2004 si art. 1 si 2 din Hotarârea CJT nr. 66/2004 privind
stabilirea unor masuri pentru modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean Timis,
În temeiul prevederilor art. 104 alin (1), lit. b) si art. 109 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, adopta prezenta

H O T A R Â R E:
Art. I – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean Timis
– denumit în continuare Regulament – aprobat prin Hotarârea CJT
nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, republicat în
Monitorul Oficial al judetului Timis nr. 3/2004, se modifica si
completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul
cuprins:
„ (2) Consilierii validati dupa sedinta de constituire a consiliului judetean
intra în exercitiul mandatului dupa depunerea juramântului “
2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 12-(1) La sedinta urmatoare celei de constituire a consiliului
judetean se constituie grupurile de consilieri. Fiecare grup de consilieri
este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor
grupului.
(2) Liderul grupului prezinta denumirea acestuia, precum si
componenta numerica si nominala. Succesiunea prezentarilor se
stabileste de presedintele consiliului judetean în ordinea marimii
grupurilor de consilieri.”
3. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul
cuprins:
„ (3) În cazul fuzionarii a doua sau mai multe partide care sunt
reprezentate în consiliul judetean sau care au deja constituite grupuri
se poate constitui un grup de consilieri distinct.”
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4. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
„ (2) Daca nici dupa al doilea tur de scrutin nici unul dintre candidati nu
a întrunit majoritatea, sedinta se suspenda pe timpul necesar
consultarii între consilierii judeteni “
5. Articolul 18 se revoca.
6. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 19 – (1) Presedintele si vicepresedintii întra în exercitarea
mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, iar exercitarea
mandatului înceteaza la data expirarii mandatului consiliului judetean.
(2) Presedintele si vicepresedintii îsi pastreaza calitatea de
consilier judetean. Încetarea mandatului de consilier are ca
efect încetarea de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de
presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean “
7. La articolul 27, alineatul (1), lit. e), teza finala „ ordinea publica si
gardienii publici “ se înlocuieste cu teza „ ordinea publica; analizarea si
stabilirea gravitatii abaterilor savârsite de consilierii judeteni “.
8. Alineatul (1) al art. 38 va avea urmatorul cuprins:
„ (1) Consiliul judetean se întruneste în sedinte ordinare o data la doua
luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean, de regula, în
ultima decada a lunii “.
9. La alineatul (2) al articolului 39 se adauga urmatorul text:
„ La înmânarea documentelor consilierii vor semna ca au primit
dispozitia de convocare la sedinta “.
10. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 52 – (1) Presedintele, vicepresedintii si consilierii judeteni sunt
obligati sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu
foloseasca în cuvântul lor expresii injurioase, ofensatoare sau
calomnioase.
(2) În sala de sedinta este interzis fumatul si utilizarea
telefoanelor mobile.
(3) Obligatiile si interdictiile prevazute la alin (1) si (2) sunt
valabile si pentru functionarii publici, persoanele invitate sau prezente
în sala de sedinta din proprie initiativa, precum si pentru reprezentantii
mass-media.
(4) În cazul în care desfasurarea sedintei este perturbata
de persoanele prevazute la alin (3) , presedintele întrerupe sedinta si
propune consiliului judetean eliminarea lor din sala de sedinta.”
11. Articolul 53 se revoca.
12. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
„ (2) Fiecare comisie de specialitate se întruneste în 2 sedinte,
organizate la interval de doua luni, respectiv în luna în care este
organizata sedinta ordinara a consiliului judetean. “
13. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins :
„ Art. 56- (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre
presedintele acesteia, prin intermediul referentului sau inspectorului de
specialitate de pe lânga comisie ori, în cazul absentei acestora, prin
referentul pentru relatia cu consilierii, de regula, cu 3 zile înainte de
sedinta.
(2) Proiectul ordinei de zi cuprinde proiecte de hotarâri si
propuneri ale presedintelui comisiei si membrilor acesteia.
(3) Proiectul ordinei de zi se aduce la cunostinta presedintelui
consiliului judetean care poate include unele probleme în functie de
prioritatile si urgentele activitatii consiliului judetean.
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(4)
În vederea informarii directe asupra problemelor
colectivitatilor locale, comisiile de specialitate îsi pot desfasura
sedintele si în localitatile judetului Timis.”
14. Articolul 57 se revoca.
15. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 69 – (1) Consilierii judeteni nu pot lua parte la deliberarea si
adoptarea de hotarâri daca au un interes personal în problema supusa
dezbaterii.
(2) Consilierii judeteni au un interes personal într-o anumita
problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca adoptarea unei
hotarâri ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine
sau pentru sot, sotie, rude sau afini pâna la gradul al doilea inclusiv,
precum si pentru orice persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 75
din Legea
nr. 393/2004.
(3) In situatiile prevazute la alin (2) consilierii judeteni sunt
obligati sa anunte la începutul dezbaterilor interesul personal si
abtinerea de la vot care se consemneaza în mod obligatoriu în
procesul-verbal al sedintei.
(4) Hotarârile adoptate cu nerespectarea prevederilor alin
(3) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios
administrativ, urmare actiunii introduse de orice persoana interesata.”
16. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 77 – (1) Consilierii judeteni îsi exercita mandatul la data declararii
ca legal constituit a consiliului judetean si pâna la data declararii ca
legal constituit a noului consiliu judetean.
(2) Durata mandatului de consilier judetean înceteaza de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-un alt judet;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare
consecutive ale consiliului judetean;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai
mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
f) condamnarea, prin hotarâre judecatoreasca ramasa
definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) deces.
(3) Prevederile alin (2), lit. f) – h) devin aplicabile numai dupa
ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti.”
17. Dupa articolul 77 se introduc articolele 77¹ si 77² care vor avea
urmatorul cuprins:
„ Art. 77¹ - (1) În toate situa tiile de încetare a mandatului înainte de
expirarea duratei normale a acestuia, consiliul judetean adopta o
hotarâre, la propunerea presedintelui sau a oricarui consilier judetean,
prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul
consilierului în cauza.
(2) Hotarârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat
constatator semnat de presedintele consiliului judetean si de secretarul
general al judetului. Referatul va fi însotit de acte justificative.
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(3) În cazurile prevazute la art. 77, alin (2), lit. c) – e)
hotarârea poate fi atacata de consilierul judetean la instanta de
contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.
Procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotarârea primei
instante este definitiva si irevocabila.”
„ Art. 77² - (1) În caz de vacanta a mandatelor unor consilieri alesi pe
liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante în
ordinea în care au fost înscrisi în liste daca, pâna la validarea pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice sau, dupa caz, aliantele
politice ori aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii
confirma în scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor
politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit aliante
politice sau aliante electorale, ca supleantii fac parte din partidul politic
respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit aliantele
politice sau aliantele electorale.
(2) În caz de vacanta a mandatului unui consilier independent
sau a unui consilier apartinând unui partid politic, unei aliante politice
sau aliante electorale, care nu mai are supleanti pe lista, precum si în
cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, în
conditiile legii, din registrul partidelor politice, locul devenit vacant este
ocupat de primul supleant de pe lista care a obtinut cel mai mare
numar de voturi valabil exprimate. “
18. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 78 – (1) Consilierii judeteni sunt obligati ca, în exercitarea
mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru,
întâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte comisiei de
specialitate din care fac parte o informare privind problemele ridicate la
întâlnirea cu cetatenii. Problemele deosebite se vor prezenta în plenul
consiliului judetean.
(2) Fiecare consilier si comisie de specialitate sunt obligati
sa prezinte consiliului judetean un raport de activitate la sfârsitul
fiecarui an calendaristic, în termen de 30 de zile, care va fi facut public
prin grija secretarului general al judetului, în modalitatea stabilita de
consiliul judetean “.
19. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 79 – În exercitarea mandatului consilierii judeteni au urmatoarele
obligatii si interdictii:
a) Obligatii:
- de a participa la îndeplinirea atributiilor consiliului judetean
cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si colectivitatea
judeteana;
- sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si prevederile
Regulamentului;
- sa mentioneze expres situatiile în care interesele lor
personale contravin intereselor generale ale consiliului
judetean;
- sa manifeste probitate si discretie profesionala si sa dea
dovada de cinste si corectitudine;
- sa aduca la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele
administrative care intereseaza colectivitatea pe care o
reprezinta;
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-

sa-si perfectioneze pregatirea în domeniul administratiei
publice prin studiu individual si participarea la cursurile de
pregatire, formare si perfectionare organizate în acest scop.
b) Interdictii:
- sa pretinda pentru sine sau pentru altul bani, foloase
materiale sau alte avantaje;
- sa foloseasca sau sa permita folosirea numelui si calitatii de
consilier judetean, a imaginii publice, vocii sau semnaturii
pentru orice forma de publicitate a unui agent economic
român sau strain privitoare la o activitate care aduce profit,
cu exceptia publicitatii gratuite pentru scopuri caritabile;
- sa foloseasca sau sa exploateze direct sau indirect
informatiile care nu sunt publice, obtinute în legatura cu
exercitarea mandatului, în scopul obtinerii de avantaje în
interes personal sau pentru altii. “
20. Dupa articolul 79 se introduc articolele 79¹ si 79² care vor avea
urmatorul cuprins:
„Art. 79¹ - (1) Consilierii judeteni sunt obligati sa îsi faca publice
interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere,
depusa în dublu exemplar la secretarul general al judetului, din care
un exemplar se pastreaza într-un dosar special, denumit „ registru de
interese”, iar un exemplar se transmite secretarului general al
prefecturii care le va pastra într-un dosar special, denumit „ registru
general de interese. ”
(2) Declaratia privind interesele personale se depune în
termen de 15 zile de la data declararii consiliului judetean ca legal
constituit si se reactualizeaza la începutul fiecarui an, dar nu mai
târziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata
de declaratia anterioara.
(3) Nerespectarea termenului prevazut la alin (2) atrage
suspendarea de drept a mandatului pâna la depunerea declaratiei, iar
refuzul depunerii declaratiei atrage încetarea de drept a mandatului.
Suspendarea sau încetarea mandatului se constata prin hotarâre a
consiliului judetean. “
„ Art. 79² - (1) Consilierii judeteni sunt obligati sa depuna în termen de
15 zile de la începerea si respectiv încetarea mandatului declaratia
de avere, în conditiile si cu respectarea prevederilor Legii nr.
115/1996, Legii nr. 161/2003 si Ordonantei de urgenta nr. 24/2004.
(2) Declaratia de avere se depune la secretarul general al
judetului care este obligat sa o primeasca si sa o pastreze eliberând
depunatorului o dovada de primire si, totodata, sa ia masuri pentru
asigurarea publicarii pe pagina de Internet a consiliului judetean.
(3) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean
depun declaratia de avere, în termen de 10 zile de la alegere, si la
Ministerul Administratiei si Internelor.
(4) Presedintele, vicepresedintii si consilierii judeteni au
obligatia ca, anual, în cazul în care dobândesc bunuri de natura celor
care fac obiectul declaratiei sa îsi actualizeze declaratia de avere.
(5) Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la alin (1)-(4)
conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control a averii. “
21. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
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„ Art. 80 – (1) Dupa începerea mandatului consilierilor judeteni li se
elibereaza legitimatii si semne distinctive, potrivit modelului stabilit
prin hotarâre a Guvernului.
(2) În caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a
semnelor distinctive sau legitimatiilor, consilierii vor solicita în scris
presedintelui eliberarea unei noi legitimatii, respectiv a unui nou semn
distinctiv. Eliberarea unei noi legitimatii se face numai dupa
declararea nulitatii ei de catre consilierul în cauza într-un ziar local.
(3) Este interzisa folosirea legitimatiilor si semnelor
distinctive în alte situatii decât cele privind exercitarea mandatului.
Legitimatiile si semnele distinctive se pot pastra dupa încetarea
mandatului, cu titlu evocativ. “
22. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 81 – (1) Pentru participarea la sedintele ordinare ale consiliului
judetean si ale comisiilor de specialitate potrivit art. 54 alin (2) din
Regulament, consilierii judeteni au dreptul la o indemnizatie de
sedinta în cuantum de 5 % din indemnizatia lunara a presedintelui
consiliului judetean.
(2) Plata indemnizatiilor se efectueaza exclusiv din
veniturile proprii ale bugetului judetului, în baza registrului de
prezenta la sedintele consiliului judetean si ale fiselor de prezenta la
sedintele comisiilor de specialitate, avizate de secretarul general si
aprobate de presedintele consiliului judetean.
(3) Pentru participarea la sedintele extraordinare ale
consiliului judetean si sedintele comisiilor de specialitate organizate
în alte conditii decât cele prevazute la alin (1), consilierii judeteni nu
au dreptul la indemnizatie de sedinta.
(4) Indemnizatia de sedinta poate fi cumulata cu pensia sau
cu alte venituri, în conditiile legii. “
23. Dupa articolul 81 se introduce articolul 81¹ care va avea urmatorul
cuprins:
„ Art. 81¹ - (1) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean au
dreptul la o indemnizatie lunara care este unica forma de remunerare
a activitatii corespunzatoare functiei, stabilita potrivit legii, precum si
la decontarea în conditiile legii a cheltuielilor legate de exercitarea
mandatului.
(2) Presedintele si vicepresedintii au dreptul la concedii de
odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii
platite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit
Ordonantei Guvernului nr. 80/2003.
(3) Pentru a beneficia de concediile prevazute la alin (2)
presedintele va informa în prealabil sau, în cazuri de urgenta, ulterior
consiliul judetean, iar vicepresedintii vor solicita aprobarea
presedintelui consiliul judetean.
(4) Durata exercitarii mandatului de presedinte si
vicepresedinte constituie vechime în munca si în specialitate, în
conditiile legii, si se ia în considerare la calcularea si recalcularea
pensiei. “
24. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 82 – (1) Consilierii judeteni au dreptul la decontarea cheltuielilor
pe care le-au facut în exercitarea mandatului, în conditiile legii, pe
baza delegatiei si documentelor justificative.
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(2) În situatia deplasarii programate în cadrul judetului,
consiliul judetean va pune la dispozitia consilierilor un mijloc de
transport.
(3) Consiliul judetean va pune la dispozitia exclusiva a
consilierilor o încapere, dotata corespunzator, pentru organizarea
întâlnirilor cu cetatenii si acordarea audientelor.
(4) Consilierii care folosesc autoturismul proprietate
personala sau mijloace de transport în comun pentru a se deplasa
din localitatea în care domiciliaza în localitatea în care se desfasoara
sedinta consiliului judetean sau a comisiei de specialitate au dreptul
la contravaloarea transportului, în baza documentelor justificative.
(5) Consilierii beneficiaza, în cursul mandatului, de plata
cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala
organizate de institutiile specializate, conform hotarârii consiliului
judetean.”
25. Dupa articolul 83 se introduc articolele 83¹ si 83² care vor avea
urmatorul cuprins :
„ Art. 83¹ - (1) În perioada mandatului, consilierii judeteni sunt în
serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege si, totodata, se considera în
exercitiul autoritatii publice bucurându-se de protectia prevazuta de
legea penala.
(2) Organele care au dispus retinerea, arestarea sau
trimiterea în judecata penala sau contraventionala a consilierilor au
obligatia sa aduca la cunostinta consiliului judetean si prefectului, în
termen de cel mult 24 de ore, masurile dispuse si faptele savârsite
care au determinat luarea masurilor.
(3) Membrii familiei consilierului – sot, sotie si copii – se
bucura de protectia prevazuta de legea penala în cazul procedurii
unor agresiuni împotriva acestora daca se urmareste nemijlocit
exercitarea de presiuni în legatura cu exercitarea mandatului. “
„ Art. 83² - (1) Consilierilor judeteni le este garantata libertatea de
opinie si de actiune în exercitarea mandatului.
(2) Consilierii nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.”
26. Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul IV va avea urmatorul cuprins:
„ Absente, demisii si incompatibilitati “
27. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 85 – (1) Lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare
consecutive ale consiliului judetean conduce la încetarea de drept a
mandatului de consilier judetean.
(2) Pentru lipsa nemotivata de la 3 sedinte ordinare
consecutive ale consiliului judetean sau 3 sedinte consecutive ale
comisiilor de specialitate se poate aplica o sanctiune disciplinara.”
28. Dupa articolul 85 se introduce articolul articolul 85¹ care va avea
urmatorul cuprins:
„ Art. 85¹ - (1) Nu se considera lipsa nemotivata situatia în care
consilierul judetean a fost însarcinat de catre consiliul judetean sau,
dupa caz, de catre Guvern sau Parlament cu exercitarea unei misiuni
în tara sau strainatate. Pe durata misiunii încredintate exercitarea
mandatului se suspenda.
(2) În cazul în care consilierul a fost însarcinat de consiliul
judetean cu îndeplinirea unei misiuni în tara sau strainatate este
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obligat sa prezinte un raport în termen de 45 de zile de la încheierea
misiunii, în caz contrar urmând sa suporte cheltuielile deplasarii.
(3) Însarcinarile pe care consilierul le primeste pe linie
politica din partea partidului din care face parte sau pe linie
profesionala la locul de munca nu se considera lipsa nemotivata daca
sunt motivate potrivit art. 84 alin (3). “
29. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
„ (1) Demisia din functia de consilier judetean se face prin cerere scrisa
adresata presedintelui consiliului judetean. Presedintele propune
consiliului judetean adoptarea unei hotarâri prin care se ia act de
demisie si se declara locul vacant. “
30. Dupa articolul 87 se introduc articolele 87¹ si 87² care vor avea
urmatorul cuprins:
„ Art. 87¹ - (1) Presedintele, vicepresedintii si consilierii judeteni se afla
în stare de incompatibilitate în situatiile prevazute la art. 87-89 (cartea
I, titlul IV, capitolul III, sectiunea a 4-a) din Legea nr. 161/2003 privind
unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea
demnitatilor si functiilor publice.
(2) Starea de incompatibilitate intervine numai dupa
validarea mandatului, respectiv dupa numirea sau angajarea, ulterior
validarii mandatului, într-o functie incompatibila cu cea de consilier
judetean.
(3) Consilierul judetean poate renunta la functia detinuta
înainte de-a fi numit sau ales în functia care atrage starea de
incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în
aceasta functie.
(4) În situatia în care consilierul judetean aflat în stare de
incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii
incompatibile în termenul prevazut la alin (3), prefectul va emite un
ordin prin care se constata încetarea de drept a mandatului de
consilier judetean, la propunerea secretarului general al judetului.
(5) Ordinul emis de prefect poate fi atacat la instanta de
contencios administrativ competenta.
(6) Prevederile alin (2) – (5) se aplica în mod
corespunzator si presedintelui si vicepresedintilor consiliului
judetean.”
Art. 87² - (1) La începutul mandatului consilierii judeteni, presedintele
si vicepresedintii consiliului judetean au obligatia sa depuna la
secretarul general al judetului o declaratie de incompatibilitate în
termen de cel mult 15 zile de la validarea mandatului, respectiv
alegerea în functie.
(2) Orice persoana poate sesiza secretarul general al
judetului asupra existentei starii de incompatibilitate.”
31. Titlul Sectiunii a 3-a din Capitolul IV va avea urmatorul cuprins:
„ Raspunderi si sanctiuni “
32. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 88 – (1) Consilierii judeteni raspund în conditiile legii,
administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savârsite în
exercitarea atributiilor.
(2) Consilierii raspund, în nume propriu pentru activitatea
desfasurata în exercitarea mandatului, precum si solidar pentru
activitatea consiliului judetean si pentru hotarârile pe care le-au votat.
“
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33. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 89 – (1) Încalcarea de catre consilierii judeteni a prevederilor
Legii administratiei publice locale si Legii privind Statutul alesilor
locali, precum si a prevederilor prezentului Regulament, constituie
abatere si atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului judetean si ale
comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin (1), lit. a) – d) se aplica de
catre presedintele consiliului judetean sau presedintele comisiei de
specialitate în exercitarea atributiilor ce le revin privind conducerea
sedintelor consiliului judetean, respectiv sedintelor comisiei de
specialitate.
(3) Sanctiunile prevazute la alin (1), lit. e) si f) se aplica de
consiliul judetean, prin hotarâre, la propunerea, dupa caz, a
presedintelui consiliului judetean sau presedintelui comisiei de
specialitate.
(4) La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea,
frecventa si conditiile producerii abaterilor. “
34. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 90 – (1) Aplicarea prevederilor art. 89 alin (2) se face în
urmatoarea succesiune:
a) se atrage atentia consilierului în culpa care este avertizat;
b) daca se nesocoteste avertismentul sau se încalca grav
prevederile Regulamentului, chiar pentru prima data, consilierul în
cauza va fi chemat la ordine; înainte de-a fi chemat la ordine,
consilierul este invitat sa îsi retraga sau sa îsi explice cuvântul ori
expresiile care au generat incidentul, iar daca explicatiile date
sunt apreciate ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica;
c) daca se continua abaterile i se retrage cuvântul, iar daca persista,
consilierul va fi eliminat din sala de sedinta; eliminarea din sala
echivaleaza cu absenta nemotivata la sedinta.
(2) Sanctiunile aplicate potrivit art. 89 alin (1) lit. b) – d)
se înscriu în procesul-verbal al sedintei. “
35. Dupa articolul 90 se introduc articolele 90 1− 5 care vor avea urmatorul
cuprins:
„ Art. 90¹ - (1) În cazul unor abateri grave, savârsite în mod repetat,
sau a unor abateri deosebit de grave, consiliul judetean poate aplica
sanctiunea excluderii temporare a consilierului judetean de la
lucrarile consiliului sau ale comisiei de specialitate, precum si
sanctiunea retragerii indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
(2) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin (1)
presedintele consiliului judetean sau presedintele comisiei de
specialitate va sesiza în scris Comisia pentru administratia publica
locala care va stabili gravitatea abaterii, în termen de cel mult 10 zile
de la sesizare, si va prezenta un raport în baza cercetarilor efectuate,
inclusiv a explicatiilor furnizate de consilierul judetean în culpa.
(3) Presedintele consiliului judetean sau presedintele
comisiei de specialitate va prezenta raportul, însotit de propunerile
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corespunzatoare de sanctionare, plenului consiliului judetean la
proxima sedinta ordinara.
(4) Sanctiunile se aplica prin hotarâre adoptata de consiliul
judetean, cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul
consilierilor în functie. “
„ Art. 90² - (1) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului judetean
si ale comisiei de specialitate nu poate depasi doua sedinte
consecutive si are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de
sedinta pe perioada respectiva.
(2) În situatia aplicarii sanctiunii retragerii indemnizatiei de
sedinta pentru 1-2 sedinte, consilierul judetean are obligatia de a
participa la sedintele, dupa caz, consiliului judetean sau comisiei de
specialitate. “
„ Art. 903 - (1) Sanctiunile prevazute la art. 89 alin (1), lit. a) - c) se pot
aplica si presedintelui sau vicepresedintilor consiliului judetean,
pentru abaterile savârsite în calitate de consilier judetean.
(2) În cazul vicepresedintilor sanctiunea se aplica de
presedinte, iar în cazul presedintelui de catre consiliul judetean prin
votul deschis al majoritatii consilierilor în functie. “
„ Art. 904 – (1) Pentru abateri grave si repetate, savârsite în
exercitarea mandatului de presedinte sau de vicepresedinte al
consiliului judetean, se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10 % pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin (1) se aplica, prin hotarâre
a consiliului judetean, în cazul vicepresedintilor la propunerea
motivata a presedintelui, iar în cazul presedintelui la propunerea
motivata facuta de cel putin o treime din numarul consilierilor în
functie. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi
aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile înaintea sedintei.
(3) În cazul sanctiunilor prevazute la alin (1), lit. a) si b)
hotarârea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor în
functie, iar în cazul sanctiunilor prevazute la alin (1), lit. c) si d) cu
votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor în functie.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin (1), lit. c) si d)
poate fi facuta numai daca se face dovada ca presedintele sau
vicepresedintii consiliului judetean au încalcat Constitutia si celelalte
legi ale tarii sau au prejudiciat interesele tarii, ale judetului Timis sau
ale locuitorilor din judetul Timis.
(5) La eliberarea din functie se aplica în mod
corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare. ”
„ Art. 905 - (1) Împotriva sanctiunilor prevazute la art. 904 alin (1), lit.
c) si d) presedintele si vicepresedintii consiliului judetean se pot
adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura
prealabila nu este obligatorie.
(2) Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 alin (1), lit.
a) - c), presedintelui si vicepresedintilor în calitatea acestora de
consilieri judeteni, nu au nici un efect asupra exercitarii mandatului
de presedinte, respectiv vicepresedinte.
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(3) Aplicarea sanctiunii prevazute la art. 904 alin (1), lit. d)
nu are nici un efect asupra mandatului de consilier judetean al
presedintelui sau vicepresedintilor consiliului judetean. “
36. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 94 – (1) Dreptul consilierilor judeteni de a avea acces la orice
informatie de interes public nu poate fi îngradit.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale,
institutiile si serviciile publice, precum si persoanele juridice de
drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a
consilierilor judeteni, potrivit competentelor care le revin, asupra
treburilor publice si asupra problemelor de interes judetean.
(3) Consilierii judeteni pot solicita si primii informatii de la
compartimentele de resort din aparatul propriu, precum si de la
institutiile si serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului
judetean.
(4) Informatiile solicitate potrivit alin (3) nu pot fi valorificate
decât în interesul exercitarii mandatului si nu pot fi folosite împotriva
intereselor judetului Timis si consiliului judetean. “
37. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 100 – Prevederile prezentului Regulament se completeaza, de
drept, cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei în exercitarea demnitatilor si functiilor publice si Legii
privind Statutul alesilor locali nr. 393/2004. “
Art. II – În cuprinsul Regulamentului, expresia „ reprezentantii grupurilor de
consilieri “ se înlocuieste cu expresia „ liderii grupurilor de
consilieri”.
Art. III - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean
Timis, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre,
va fi republicat în Monitorul Oficial al judetului Timis, dându-se
textelor o noua numerotare.

PRESEDINTE,
Constantin Ostaficiuc
Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL,
Petrisor Nadastean

Timisoara, la 25.01.2005
Nr. 23
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