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JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi  

funcţionare a Consiliului judeţean Timiş 
 
 

 
 Consiliul judeţean Timiş,  
 Având în vedere Raportul Comisiei speciale pentru analizarea şi avizarea 
proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Timiş, constituită prin Hotărârea CJT nr. 
87/2008,  
 În temeiul prevederilor art. 91 alin (2), lit. c) şi art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 
 Art. I  -  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Timiş, 
aprobat prin Hotărârea CJT nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  
republicat în Monitorul Oficial al judeţului Timiş în anul 2006, 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.  
     (3) Consiliul judeţean Timiş se alege pentru un mandat de 4 ani, care 
poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă, şi îşi 
exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit 
a consiliului nou ales.” 

  
2) – Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art. 2 – (1) Consiliul  judeţean Timiş se constituie în termen de 3 zile de la data 
depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea 
consilierilor judeţeni declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către 
preşedinte prin dispoziţie.  
                (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi 
din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această 
majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste două zile, iar dacă 
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nici la a doua convocare şedinţa nu este legal constituită se va proceda la o nouă 
convocare, peste alte două zile, în aceleaşi condiţii.  
      (3)  În situaţia în care Consiliul judeţean Timiş nu se poate constitui nici 
la a treia convocare, preşedintele va declara vacante, prin dispoziţie, locurile 
consilierilor judeţeni aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări 
anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi şi continuată procedura 
prevăzută la alin. (2).  
               (4) Dispoziţia preşedintelui prin care se declară vacante locurile 
consilierilor judeţeni care au absentat nemotivat poate fi atacată de cei în cauză 
la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. 
Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.  
     (5) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este 
considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei 
boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa, a unei deplasări 
în străinătate în interes  de serviciu ori a unor evenimente de forţă majoră.  
    (6) În cazul în care locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţii 
înscrişi pe listele de candidaţi respective, se va proceda la organizarea alegerilor 
pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”.  

 
3) – Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele 
consiliului judeţean cu asistenţa de specialitate a secretarului judeţului Timiş.  
              (2) Pentru validarea mandatelor se alege prin vot deschis, pe întreaga 
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din  3 – 5 consilieri judeţeni 
aleşi care examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune 
consiliului judeţean validarea sau invalidarea mandatelor.  
     (3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier 
judeţean numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate 
sau dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală 
constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale.  
    (4) Apartenenţa consilierilor judeţeni la partidul politic, alianţa politică 
sau alianţa electorală pe a cărei listă au fost aleşi, constituie o condiţie de 
eligibilitate pentru validarea mandatului.  
    (5)  În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat 
înainte de validare, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista 
partidului, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la 
validarea mandatului se confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a 
partidului sau alianţei, apartenenţa candidatului supleant la partidul, respectiv la 
partidele care au constituit alianţele.” 

 
4) – Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
„Art. 4 – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. 
Consilierul judeţean al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu 
participă la vot.  
      (2)Consiliul judeţean Timiş, întrunit în şedinţa de constituire, constată 
prin hotărâre validarea sau invalidarea mandatelor, realizată potrivit alin. (1).  



 3

      (3) Hotărârea de validare sau invalidare  a mandatelor poate fi atacată 
de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la 
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. În acest caz, 
procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe, care se 
pronunţă în cel mult 15 zile, este definitivă şi irevocabilă.” 
 

 5) – Articolul 5 se revocă.  
 
 6) – Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 – (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în 
şedinţa de constituire, următorul   jurământ  în  limba română: „Jur să respect 
Constituţia şi legile  ţării  şi  să  fac,  cu  bună – credinţă,  tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!” 

(2) Pentru depunerea jurământul primul consilier judeţean în ordine 
alfabetică va da citire jurământului, după care consilierii judeţeni validaţi, în 
ordine alfabetică, vor pune mâna pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie şi vor 
pronunţa cuvântul „JUR”, după care vor semna jurământul care este imprimat pe 
un formular special, în două exemplare.  Un exemplar se păstrează la dosarul de 
constituire al Consiliului judeţean Timiş, iar la doilea exemplar se înmânează 
fiecărui consilier judeţean.  

(3) Consilierii judeţeni care se declară atei sau au o altă credinţă decât 
cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz 
jurământul va fi imprimat pe formularul special în mod corespunzător.” 

 
 7) – Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

„Art. 7 -  (1) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 
demisionaţi de drept.  
                 (2) În cazul în care consilierul judeţean refuză să depună jurământul 
se va supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, 
alianţei politice sau alianţei electorale respective, potrivit art. 3, alin (5).  
       (3) Consilierii judeţeni validaţi în absenţă de la şedinţa de constituire şi 
cei validaţi după şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Timiş intră în 
exerciţiul mandatului după depunerea jurământului.” 
 
8) – Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
„Art. 8 –  Consiliul judeţean Timiş se declară legal constituit dacă majoritatea 
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea se face prin 
hotărâre adoptată  cu votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni validaţi.”  
 

 9) – Articolul 9 se revocă.  
 
 10 – La capitolul II, secţiunea a 2-a, va avea următorul cuprins:   
                  „Preşedintele consiliului judeţean” 
 
 11) – Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

„Art. 14 – (1) Preşedintele consiliului judeţean este autoritate a administraţiei 
publice locale. Preşedintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi 



 4

liber exprimat, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale.  

    (2)  Este declarat ales preşedinte candidatul care a întrunit cel mai 
mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.  
     (3) Pentru validarea alegerii Biroul Electoral de Circumscripţie 
Judeţeană Timiş comunică Tribunalului Timiş dosarul alegerii, împreună cu 
certificatul doveditor al alegerii preşedintelui.” 
 

           12) – Articolul 15  va avea următorul cuprins:  
„Art. 15 - (1) Validarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se face în 
termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a 
Tribunalului Timiş, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, 
după publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, de către Autoritatea 
Electorală Permanentă a raportului veniturilor şi cheltuielilor electorale, în 
condiţiile prevăzute de Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.  
                (2) Hotărârea de validare sau invalidare a alegerii preşedintelui se 
aduce la cunoştinţă publică şi poate fi atacată de cei interesaţi la Curtea de Apel 
Timişoara în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă publică.  
           (3) Curtea  de Apel Timişoara se pronunţă în termen de două zile de la  
sesizare, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.  

 
13) – Articolul 16  va avea următorul cuprins: 
„Art. 16 – (1) În termen de două zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a 
hotărârii de validare a alegerii, preşedintele Consiliului judeţean Timiş depune în 
faţa preşedintelui Tribunalului Timiş şi prefectului judeţului Timiş, în şedinţă 
publică, jurământul prevăzut de Legea administraţiei publice locale.  
        (2) La depunerea jurământului preşedintele consiliului judeţean va 
purta obligatoriu eşarfa în culorile drapelului naţional al României.  
        (3) În situaţia în care preşedintele refuză să depună jurământul este 
considerat demisionat de drept.  
        (4) În caz de invalidare a alegerii preşedintelui, Guvernul României va 
stabili, la propunerea prefectului data alegerilor, în condiţiile legii.” 
 
14) – Articolul  17 va avea următorul cuprins: 
„Art. 17– (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani şi se exercită până la 
depunerea jurământului de către preşedintele nou ales. Mandatul poate fi 
prelungit prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau 
sinistru deosebit de grav. 
      (2)  Preşedintele face parte din Consiliul judeţean Timiş, are drept de 
vot şi conduce şedinţele acestuia în condiţiile legii şi a prezentului regulament.  
      (3) Prevederile din Legea Statutului aleşilor locali şi Legea 
administraţiei publice locale cu privire la încetarea şi suspendarea mandatului 
primarului se aplică în mod corespunzător şi pentru încetarea şi suspendarea 
mandatului preşedintelui consiliului judeţean.”  
 
15) – Articolul  18  se revocă.  
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16) – Articolul  19 va avea următorul cuprins: 
„Art. 19 – (1) Preşedintele consiliului judeţean exercită, pe întreaga durată a 
mandatului, atribuţiile stabilite de Legea administraţiei publice locale şi alte acte 
normative în vigoare.  
                  (2) În caz de vacanţă a funcţiei sau de suspendare din funcţie a 
preşedintelui atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţii 
consiliului judeţean, desemnat prin hotărâre de Consiliul judeţean Timiş cu votul 
secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.  

       (3) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui, atribuţiile vor fi 
exercitate, în numele său, de unul dintre vicepreşedinţi desemnat prin dispoziţie 
a preşedintelui.” 

 
17) – Articolul   20 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 20 – (1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul Timiş în relaţiile 
cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, 
precum şi în justiţie.  
         (2) Preşedintele asigură în organizarea şi desfăşurarea activităţii 
Consiliului judeţean Timiş şi a aparatului de specialitate al acestuia, respectarea 
prevederilor Constituţiei României şi punerea în aplicare a legilor, decretelor 
Preşedintelui României, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor 
consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.  
                   (3) Preşedintele conduce, controlează şi răspunde de buna 
funcţionare a aparatului de specialitate. 
 
18) – Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins: 
„Art. 21 – (1) Preşedintele răspunde în faţa alegătorilor din judeţul Timiş de buna 
funcţionare a administraţiei publice judeţene.” 
 
19) – La Capitol II, după Secţiunea a 2 –a se introduce Secţiunea 21 , cu 
articolele 211-4, care vor avea  următorul cuprins:  
 

Secţiunea 21 

Vicepreşedinţii consiliului judeţean 
 

Art. 211 – (1)  După constituire, în cadrul aceleaşi şedinţe, Consiliul judeţean 
Timiş alege dintre membrii săi, doi vicepreşedinţi.  
        (2)  Oricare dintre consilierii judeţeni poate fi propus ori îşi poate 
depune candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte. Consilierii judeţeni propuşi 
vor declara în faţa consiliului judeţean dacă acceptă să candideze pentru funcţia 
de vicepreşedinte.  
        (3) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor 
judeţeni în funcţie. Exercitarea votului se face prin buletine de vot, în cabine 
special amenajate. 
 
Art. 212  - (1) În raport cu modalitatea stabilită de Consiliul judeţean Timiş pentru 
alegerea vicepreşedinţilor, prin înscrierea tuturor candidaţilor în buletinul de vot 
sau înscrierea separată pentru fiecare funcţie, după numărarea voturilor valabil 
exprimate se declară aleşi candidaţii care au întrunit majoritatea prevăzută de art. 
211 alin. (3).  
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         (2) În situaţia în care nici unul dintre candidaţi sau numai unul dintre 
candidaţi a întrunit majoritatea legală, şedinţa se suspendă pe timpul necesar 
consultării între partidele reprezentante în consiliul judeţean, respectiv între 
consilierii judeţeni.  
         (3)  După consultări se organizează noi tururi de scrutin până la 
alegerea vicepreşedinţilor, în condiţiile legii.  
         (4) Vicepreşedinţii aleşi depun şi semnează, în această calitate, 
jurământul prevăzut la art. 6 pe un formular adaptat în mod corespunzător.  
 
Art. 213 – (1) Vicepreşedinţii intră în exercitarea mandatului după declararea lor 
ca legal aleşi, iar exercitarea mandatului încetează, după caz, la încetarea 
mandatului Consiliului judeţean Timiş sau, înainte de termen, la data eliberării lor 
din funcţie.  
        (2) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor se face cu votul secret al 
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din 
numărul acestora. Eliberarea din funcţie nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului judeţean.  
        (3) Vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni. 
Încetarea mandatului de consilier judeţean are ca efect încetarea de drept, pe 
aceeaşi dată, şi a mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean.  
 
Art. 214-   (1) Vicepreşedinţii coordonează unele compartimente din aparatul de 
specialitate, potrivit organigramei aprobate de Consiliului judeţean Timiş. 
        (2) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedinte şi 
îndeplinesc sarcinile stabilite prin hotărâre de Consiliul judeţean Timiş. 
        (3) Vicepreşedinţii analizează şi avizează informările, referatele, 
rapoartele şi documentaţiile prezentate de către compartimentele pe care le 
coordonează.  
 
20) – La articolul 25, alineatul (1) litera f) va avea următorul cuprins: 
„ f)  Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă” 
 
21) – Articolul 26 va avea următorul cuprins: 
„Art. 26 – Toate comisiile de specialitate dezbat, analizează şi avizează în 
domeniile de activitate cu privire la strategiile şi programele de dezvoltare, 
cooperările şi asocierile  interne şi internaţionale, precum şi cu privire la bugetul 
şi investiţiile proprii ale judeţului Timiş.” 
 
22) -  Articolul 30 va avea următorul cuprins: 
„Art. 30 – Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii: 
a) analizează şi dezbat informările, referatele şi rapoartele, respectiv dezbat şi 
avizează documentaţiile care i se prezintă, potrivit domeniului de activitate; 
b) analizează, dezbat şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, 
potrivit domeniului de activitate.” 
 
23) – Alineatul (1) al articolului 47 va avea următorul cuprins: 
„Art. 47 – (1) Consilierii judeţeni pot lua cuvântul de cel mult două ori la fiecare 
problemă înscrisă pe ordinea de zi”. 
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24) La articolul 54 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„Art. 54 – (5) Două sau mai multe comisii de specialitate se pot reuni în şedinţă 
comună pentru analiza şi dezbaterea unor proiecte de hotărâri, însă, avizarea se 
face de fiecare comisie, potrivit domeniului de activitate”. 
 
25) – Capitolul V va avea următorul cuprins: 
         „Exercitarea mandatului” 
 
26) Alineatul (3) al articolului 74 va avea următorul cuprins:  
„ Articolul 74 – (3) Prevederile alin (2), lit. f), g) şi h) devin aplicabile numai după 
rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti”. 
 
27) -  Alineatul (2) al articolului 76 se revocă. 
 
28) – Articolul 79 va avea următorul cuprins: 
„Art. 79 – (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să 
depună la funcţionarul public desemnat prin dispoziţia preşedintelui declaraţiile 
de avere şi interese.  
      (2) Declaraţiile de avere şi interese se depun în termen de 15 zile de la 
începerea sau încetarea mandatului şi se actualizează anual, cel mai târziu la 
data de 31 mai, pentru anul fiscal anterior.  
      (3) Publicarea, verificarea şi stabilirea răspunderii în legătură cu averile 
şi conflictele de interese se face în  condiţiile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.”  
 
29) Articolul 80 se revocă.   
  
30) Alineatul (3) al articolului 90 va avea următorul cuprins: 
„Art. 90 – (3) Absenţele consilierilor se motivează anterior sau ulterior şedinţelor, 
cu documente justificative la propunerea secretarului judeţului şi cu aprobarea 
preşedintelui consiliului judeţean.” 
 
31) Articolul 94 va avea următorul cuprins: 
„Art. 94 – Demisia din funcţie a vicepreşedinţilor se face prin cerere scrisă 
adresată consiliului judeţean care constată prin hotărâre demisia şi organizează 
alegeri pentru funcţiile respective.” 
 
32) Articolul 102 va avea următorul cuprins: 
„Art. 102 – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 98 alin. (1), lit. a) – c)  se pot aplica şi 
vicepreşedinţilor consiliului judeţean pentru abaterile săvârşite în calitate de 
consilieri judeţeni.  
         (2) Pentru abaterile grave şi repetate, săvârşite în exercitarea 
mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean se pot aplica sancţiuni 
disciplinare în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul  
aleşilor locali.” 
 
33) Articolul 103 şi articolul 104 se revocă. 
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34) Articolul 116 va avea următorul cuprins: 
„Art. 116 – Prevederile prezentului Regulament se completează de drept, cu 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 Art. II – 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 29.01.2009 
Nr. 08  


