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ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                    
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
 

 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului judeţean 
Timiş 
 

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. 

Administraţia publică în judeţul Timiş, precum şi în municipiile, oraşele şi comunele din 
judeţul Timiş, este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, 
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităților locale, legalităţii şi al consultării 
cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes deosebit. 

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Timiş este reglementată de Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (republicată), cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 41/26.02.2002, republicat, modificat şi completat prin Hotărârile 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 23/25.01.2005, nr. 82/22.07.2005, nr. 110/21.12.2006, nr. 
8/29.01.2009, nr. 78/26.06.2013, nr. 69/26.03.2014, nr. 91/20.04.2016, nr. 223/27.09.2018 și 
nr. 196/25.09.2019. 
 
Structura organizatorică şi atribuţiile structurilor de specialitate 
 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 224/30.10.2019. 

Atribuţiile structurilor de specialitate au fost stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş cu nr. 14/29.01.2019. 
 
Programul de funcţionare  
Luni, marți, miercuri, joi – 8,00 – 16,30 
Vineri - 8,00 – 14,00 
 
Programul de relații cu publicul: 
Luni, marţi, joi şi vineri – 8,00 – 16,30 
Miercuri – 8,00 – 18,30 
 
Programul de audienţe: 

Funcţia Numele şi 

prenumele 

Ziua şi 

intervalul 

orar 

Locul 

desfăşurării 

Înscrieri 

PREŞEDINTE Călin Ionel 

DOBRA 

MARȚI 

10,00 – 

12,00 

Cabinet 

președinte,  

et. I 

În săptămâna anterioară 

desfăşurării audienţei, 

la Registratura 

Consiliului Judeţean 

http://www.cjtimis.ro/consiliul-judetean/regulamentul-de-organizare-si.html#main-menu
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=224&p_3465_from=30.10.2019&p_3465_to=07.11.2019
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=14&p_3465_from=27.01.2019&p_3465_to=05.02.2019
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=14&p_3465_from=27.01.2019&p_3465_to=05.02.2019
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Timiş 

Telefon: 0256 - 406413 

VICEPREŞEDINTE Nicolae 

OPREA 

JOI 

10,00 – 

12,00 

Cabinet 

vicepreședinte, 

et. II, camera 

206 

În ziua desfăşurării 

audienţei, 

între orele 8,00 – 10,00, 

la Registratura 

Consiliului Judeţean 

Timiş 

Telefon: 0256 - 406413 

VICEPREŞEDINTE Valentin 

TUDORICĂ 

MIERCURI 

10,00 – 

12,00 

Cabinet 

vicepreședinte, 

et. II, camera 

208 

În ziua anterioară 

desfășurării audienței, la 

cabinet vicepreședinte, 

Telefon: 0256 - 406333 

SECRETAR AL 

JUDEŢULUI 

Ioan Dănuț 

ARDELEAN 

VINERI 

11,00 – 

14,00 

Cabinet 

secretar, 

et. II, camera 

201 

În ziua desfăşurării 

audienţei, 

între orele 8,00 – 10,00, 

la Registratura 

Consiliului Judeţean 

Timiş 

Telefon: 0256 - 406413 

* Programarea audienţelor se poate face şi on-line pe pagina www.cjtimis.ro la Secţiunea  
Servicii on-line/Programare audienţe. 
 
Asigurarea transparentei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes 
public  
 

Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public 
se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003, precum şi a 
măsurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 68/30.03.2016, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 133/27.06.2018. 
 

Purtător de cuvânt Lavrits Jana Consilier superior Biroul Comunicare  

Responsabil cu difuzarea 
informaţiilor de interes public 

Lupulescu Lavinia 
Simona 

Inspector superior Biroul Informare şi 
Relaţii Publice 

Responsabil pentru relaţia cu 
societatea civilă privind 
transparenţa decizională 

Coadă Cornelia 
Mihaela 

Consilier superior Compartimentul 
Monitorizare, 
Monitorul Oficial şi 
Transparenţă 
Decizională 

 
Conducerea Consiliului Judeţean Timiş 
 
Conducerea executivă: 
 

DOBRA IONEL CĂLIN - preşedinte 
OPREA NICOLAE - vicepreşedinte 
TUDORICĂ VALENTIN - vicepreşedinte 
ARDELEAN DĂNUŢ IOAN - secretar al judeţului Timiş 

            

http://www.cjtimis.ro/
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=68&p_3465_from=30.03.2016&p_3465_to=30.03.2016
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=133&p_3465_from=27.06.2018&p_3465_to=27.06.2018
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Administrator public: LUCACI ANDREI CĂLIN   
 
Comisiile de specialitate: 
 
Comisia economică  

- RITIVOIU Mihai – preşedinte  
- BĂDINA Nicu – secretar 
- AVRAM Nicolaie – membru 
- CUTU Dorin – Pompiliu – membru 
- TÎRPE-Manasia Roxana – Andreea – membru 
- POPESCU Marin – membru 
- BOJIN Mihăiță – membru 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului  
- CÂNDEA Iosif Dorin – preşedinte 
- GEANĂ Nistor Pavel – secretar 
- GAVRILAȘ Marius – Dan – membru 
- PLAVOȘIN Deian – Dan – membru 
- GRIGOROIU Eugeniu – membru 
- COCEAN Liviu – Marius – membru 
- POPESCU Marin – membru 

Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport  
- JUMANCA Romanița – Adina – Delia – preşedinte 
- BITEA Nicolae – Florin – secretar 
- LUPUȚ Florica – membru 
- DOLECEK Cristian – membru 
- BLAGA Lucian – membru 

Comisia pentru sănătate şi protecţie socială 
- POENARU Dan – preşedinte  
- TÎRPE-Manasia Roxana – Andreea – secretar 
- STRĂIN Petru – Claudiu – membru 
- CIURLEA Sorina – Alexandra – membru 
- BORHA Liviu – membru 

Comisia pentru administraţie publică locală  
- COIFAN Viorel Gheorghe – preşedinte  
- IOVESCU Alexandru Adrian – secretar 
- MATEI Viorel – membru 
- CIURLEA Sorina – Alexandra – membru 
- BOJIN Titu – membru 

Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă 
- COSTA Cosmin – Lăscuț – preşedinte  
- LUPUȚ Florica – secretar 
- JUMANCA Romanița – Adina – Delia – membru 
- SARMEȘ Dan – Ion – membru 
- ȘTEF Adrian – Ioan – membru 

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
- BOBIC Narcis – Adrian – președinte 
- BUBOI Ligius – Cosmin – secretar 
- CLAIN Romică – Adrian – membru 
- LELESCU Tiberiu – Procopie – membru 
- MATEI Viorel – membru 

 

http://www.cjtimis.ro/com_spec.php
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Coordonatele de contact 
 
Palatul Administrativ – 300034 Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, judeţul Timiş 

Funcţia Numele şi 
prenumele 

Telefon Fax E-mail 

Preşedinte DOBRA 
IONEL 
CĂLIN 

0256-406328 0256-406301 calin.dobra@cjtimis.ro 

Vicepreşedinte  TUDORICĂ 
VALENTIN 

0256/406333 0256/406303 valentin.tudorica@cjtimis.ro 

Vicepreşedinte  OPREA 
NICOLAE 

0256-406334 0256-406418 nicolae.oprea@cjtimis.ro 

Secretar al 
Judeţului 
Timiş 

ARDELEAN 
DĂNUȚ IOAN 

0256-406324 0256-406302 danut.ardelean@cjtimis.ro 

Administrator 
public 

LUCACI 
ANDREI 
CĂLIN 

0256-406319  andrei.lucaci@cjtimis.ro 

 
Centrala telefonică: 0256/406300, 0256/406400, 0256/406500; 
Fax: 0256/406306 
Telefonul cetăţeanului: 0256/406406 
Pagina WEB a Consiliului Judeţean Timiş: http://www.cjtimis.ro 
 
Bugetul şi bilanţul contabil 

 
Bugetul judeţului Timiş pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Timiş  nr. 67/24.04.2019. 
Bilanţul contabil este disponibil pe pagina WEB a Consiliului Judeţean Timiş - 

www.cjtimis.ro - la secţiunea Informaţii Publice/Situaţii financiare. 
 
Programele şi strategiile proprii 
 

Programul Strategic Multianual de dezvoltare economico - socială a județului Timiș 2015 
- 2023, precum şi Planul de Acțiune al județului Timiș pentru perioada 2017 – 2020, pentru 
pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții, aferent Strategiei de 
Dezvoltare Economico – Socială 2015 - 2020/(2023) a judeţului Timiş, au fost aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 164/30.08.2017, acestea fiind disponibile pe pagina 
WEB a Consiliului Judeţean Timiş - www.cjtimis.ro - la secţiunea Activitate/Strategii. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 este disponibil pe pagina WEB a 
Consiliului Judeţean Timiş - www.cjtimis.ro - la secţiunea Informaţii publice/Achiziţii publice. 
 
Lista documentelor de interes public 
 

Corpul de control al președintelui  Raportul anual de activitate al  Corpul de Control al 
Președintelui 

Biroul Audit Public Intern Carta Auditului Public Intern 
Raport de activitate anual 
Norme metodologice proprii privind exercitarea 
auditului public intern 
Proceduri Operaționale aferente Biroului Audit Public 
Intern 

mailto:calin.dobra@cjtimis.ro
mailto:valentin.tudorica@cjtimis.ro
mailto:nicolae.oprea@cjtimis.ro
mailto:danut.ardelean@cjtimis.ro
mailto:andrei.lucaci@cjtimis.ro
http://www.cjtimis.ro/
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=67&p_3659=privind%20aprobarea%20bugetului%20propriu%20al%20Jude%c5%a3ului%20Timi%c5%9f%20pe%20anul%202019%20%c8%99i%20estim%c4%83rile%20pentru%20anii%202020-2022
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=67&p_3659=privind%20aprobarea%20bugetului%20propriu%20al%20Jude%c5%a3ului%20Timi%c5%9f%20pe%20anul%202019%20%c8%99i%20estim%c4%83rile%20pentru%20anii%202020-2022
http://www.cjtimis.ro/
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=164&p_3659=2023
http://www.cjtimis.ro/
http://www.cjtimis.ro/informatii-publice/achizitii-publice.html#main-menu
http://www.cjtimis.ro/
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Serviciul Achiziții Publice Programul anual al achizițiilor publice 
Contractele de achiziții publice încheiate 

Serviciul Relații Externe și Protocol Acorduri și protocoale de parteneriat 
Proiecte bilaterale și multilaterale 
Sinteze Relații Externe 
Rapoarte anuale de activitate ale Serviciului 

Compartimentul Județean de 
Turism, Promovare și Evenimente 

Acorduri și protocoale de parteneriat 
Proiecte bilaterale și multilaterale 
Sinteze Compartimentul Județean de Turism, 
Promovare și Evenimente 
Rapoarte anuale de activitate ale Compartimentului 

Direcția Control Intern Managerial, Comunicare și Relații Interinstituționale 

Biroul Control Intern Managerial Hotărâri, proiecte de hotărâri, dispoziții 
Rapoartele anuale de activitate 

Biroul Comunicare Hotărâri, proiecte de hotărâri, dispoziții 
Rapoartele anuale de activitate 
Comunicate de presă 
Revista presei Consiliului Județean Timiș 
Publicația lunară ,,Agendă a Consiliului Județean 
Timiș”  

Biroul Strategii, Relații Instituții 
Publice și Mediul de Afaceri 

Hotărâri, proiecte de hotărâri, dispoziții 
Rapoartele anuale de activitate 
Documentele care atestă implementarea H.G nr. 
583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de 
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 
verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor 
de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public 

Manager Public Hotărâri, proiecte de hotărâri, dispoziții 
Rapoartele anuale de activitate 

Direcția Administrație Publică Locală 

Biroul Informare și Relații Publice Rapoarte anuale privind liberul acces la informaţiile de 
interes public conform Legii nr. 544/2001 
Buletine informative privind informaţiile de interes 
public ce se comunică din oficiu 

Compartimentul Monitorizare, 
Monitorul Oficial și Transparență 
Decizională 

Proiecte de hotărâri 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Timiş 
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională 
Rapoarte anuale ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Timiş 
Monitorul Oficial al Judeţului Timiş 
Calendarul Pieţelor şi Târgurilor din judeţul Timiş 
Situaţii privind datele de contact ale primăriilor din 
judeţul Timiş 

Serviciul Cultură, Învățământ, 
Minorități, Sport și Culte 

Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi de 
tineret ale judeţului Timiş 
Agenda sportivă a județului Timiș 
Calendarul rugilor din judeţul Timiş 

Compartimentul Strategia Ghidul solicitantului privind Acordarea Ajutorului  
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Județeană de Sănătate Publică și 
Politici Sociale 

Financiar FEGA  în cadrul ”Programului pentru Şcoli al 
României”  
Situații lunare privind livrarea produselor de panificație, 
lapte și mere în unitățile de învățământ de la nivelul 
județului Timiș 

Direcția Resurse Umane, Organizare, Salarizare 

Serviciul Resurse Umane, 
Organizare, Salarizare 

Actele normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş 
Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Timiș 
Codul de conduită al angajaților aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș 
Structura organizatorică - organigrama, stat de funcții 
Anunțuri concursuri de recrutare/promovare/transfer la 
cerere posturi vacante din cadrul aparatului de 
specialitate și rezultatele acestora 
Anunțuri concursuri proiecte de management la 
instituțiile publice de cultură 
Rezultatele concursurilor de proiecte de management, 
precum și rezultatele anuale la evaluarea managerilor 
instituțiilor publice de cultură 
Declarații de avere și declarații de interese 
Lista tuturor funcţiilor din Consiliul Județean Timiș care 
intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, 
cuprinzând următoarele: 

- salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul 
funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau 
indemnizaţia lunară, după caz 

- tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea 
brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, 
primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare 
funcţie, precum şi baza legală a acordării 
acestora 

- valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care 
urmează să fie acordate pentru o perioadă 
lucrată de un an, precum şi baza legală a 
acordării acestora 

- valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care 
urmează să fie acordată pentru o perioadă 
lucrată de un an, precum şi baza legală a 
acordării acesteia 

- orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă 
este cazul, precum şi baza legală a acordării 
acestora 

- orice informaţii cu privire la posibile limitări ale 
venitului salarial, precum şi baza legală a 
acestora 

Serviciul Intern de Prevenire și 
Protecție 

Contracte privind prevenirea și stingerea incendiilor 
Contract privind sănătatea și securitatea în muncă 

Direcția Investiții și Managementul Proiectelor 

Serviciul Investiții ale Consiliului Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi 
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Județean și Subordonate serviciilor publice de interes judeţean, finanţate din 
bugetul Consiliului Judeţean Timiş 

Serviciul Strategii și Managementul 
Proiectelor 

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului 
Timiș 
Informații generale privind proiectele în conformitate cu 
clauzele de confidențialitate ale contractelor de 
finanțare 

Compartimentul Monitorizarea 
Activităților de Utilități Publice 

Date statistice privind lungimea reţelelor de alimentare 
cu apă, canalizare şi alimentare cu gaze naturale 
realizate în judeţul Timiş 
Sumele cu care participă Consiliul Judeţean Timiş şi 
UAT-urile beneficiare la cofinanţarea proiectelor 
privind infrastructura de alimentare cu apă şi 
canalizare realizate în judeţul Timiş prin programe cu 
finanţare externă  

Direcția Buget – Finanțe, Informatizare 

Serviciul Financiar, Contabilitate Bilanțul contabil 

Compartimentul Buget Bugetul județului 

Biroul Venituri Tarifele pentru unele servicii de interes județean 
Taxele județene 
Normele de venit pentru contribuabilii care realizează 
venituri comerciale 
Prețurile medii ale unor produse agricole 

Compartimentul Executări Silite Rapoarte privind activitatea Compartimentului 
Executări Silite 
Fişa de atribuţii a compartimentului 
Informări privind activitatea compartimentului 
Documente privind anunţul licitaţiilor publice de 
vânzare a bunurilor mobile sau imobile 

Compartimentul Informatică Caiete de sarcini 
Procese-verbale de recepție 
Contracte 

Direcția Administrarea Patrimoniului 

Serviciul Administrarea 
Patrimoniului 

Raport de specialitate ce stă la baza întocmirii unui 
proiect de hotărâre 
Proiect de hotărâre, hotărâre de consiliu județean 
Contracte de concesiune, închiriere, administrare, 
privind bunurile imobiliare din proprietatea 
publică/privată a județului Timiş 
Contracte de achiziție publică 

Compartimentul Guvernanță 
Corporativă, Societăți și Asociații 

Raportul anual privitor la întreprinderile publice aflate 
în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în 
portofoliul Judeţului Timiş şi la care Consiliul Judeţean 
Timiş exercită competenţele de autoritate publică 
tutelară 
Anunțul privind selecţia membrilor consiliului de 
administratie la societătile la care procedura de 
selecţie se derulează în conformitate cu prevederile 
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 
Scrisoarea de aşteptări, parte din setul de documente 
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obligatorii cu care începe procesul de selecţie a 
membrilor consiliului de administrație pentru 
întreprinderile publice 

Direcția Tehnică  

Serviciul Administrare și Control 
Drumuri 

Cartea tehnică a construcției (obiective finalizate) 
Documentaţii  proiecte (expertize, studii, SF, DALI, 
proiecte tehnice) neexecutate 
Dosarul de execuție: 
- documentația întocmită în vederea atribuirii; 
- contract de execuție lucrări, cu anexe; 
Dosar contracte de servicii: 
- documentația întocmită în vederea atribuirii; 
- contract, cu anexe  
Acorduri prealabile racord drum, cu documentațiile 
aferente   
Autorizații de amplasare în zona drumului, cu 
documentațiile aferente 
Registru de acorduri, de autorizații 
Autorizații speciale de transport, cu documentațiile 
aferente  
Registru autorizații speciale de transport 
Procese-verbale de control (stabilire contravenții, după 
caz; inclusiv dosar control) 
Programe anuale de lucrări 

Biroul Urmărire Lucrări Drumuri Dosarul de execuție: 
- documentația întocmită în vederea atriburii 
- contract de execuție lucrări, cu anexe 
Dosar contracte de servicii: 
- documentația întocmită în vederea atriburii 
- contract, cu anexe 
Documente aferente Listei de investiții (inclusiv: 
propuneri, note de fundamentare, referate, solicitări de 
rectificare, fișele obiectivelor de investiții  ș.a.) 

Compartimentul Autoritatea 
Județeană de Transport 

Program transport judeţean de persoane prin curse 
regulate  
Contracte de delegare a serviciilor de transport 
persoane  
Licenţe de traseu pentru servicii de transport persoane 
prin curse regulate (emitere, retragere) 
Caiete de sarcini 

Compartimentul Protecția Mediului 
și Energii Neconvenționale 

Documentaţie privind derularea proiectelor finanţate 
din bugetul Consiliului Judeţean Timiş sau/şi surse 
guvernamentale, europene  

Arhitect-șef 

Serviciul Avizare, Autorizare Lista  certificatelor de urbanism 
Lista autorizaţiilor de construire/desființare 
Lista avize ale structurilor de specialitate 
Lista competentelor de autorizare la nivelul județului 
Timiș 
Atribuțiile Serviciului Avizare, Autorizare 
Raport anual de activitate 

Compartimentul Disciplina în Program de control anual la nivelul județului Timiș 
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Construcții Atribuțiile serviciului 
Raport anual de activitate 

Serviciul Urbanism și  
Amenajarea Teritoriului 

Lista avizelor la documentațiile de urbanism de tip 
PUG, PUZ și PUD 
Planurile de amenajare a teritoriului de tip PATJ, 
PATZ, din competența de aprobare a Consiliului 
Județean Timiș 
Lista cu situația PUG-uri la nivelul localităților județului 
Timiș 
Atribuțiile Serviciului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului 
Raport anual de activitate 

Compartimentul Cadastru și 
Gestiunea Localităților 

Atribuțiile compartimentului 
Raport anual de activitate 

Secretarul Județului Timiș 

Serviciul Juridic și Contencios Raportul de activitate al Serviciului juridic şi contencios 
Fişa de atribuții a Serviciului juridic 

Serviciul Consultanță și Avizare 
Juridică 

Raportul de activitate al serviciului 
Fișa de atribuții a serviciului 

Compartimentul Asistență Juridică 
Consilieri Județeni 

Declarații de avere și interese ale consilierilor județeni 
Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni 

 
Lista documentelor produse şi/sau gestionate de compartimentele de specialitate 

 

Corpul de control al președintelui  Programul anual de control 
Ordinul de serviciu 
Declarația de confidențialitate și obiectivitate 
Raportul de control 
Sinteza Raportului de control 
Referatul de informare 
Nota de informare 
Raportul anual de activitate al Corpului de Control al 
Președintelui 
Corespondenţa adresată 
direcţiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş cu referire la 
activitatea lor, instituţiilor publice, serviciilor publice, 
operatorilor economici aflați în subordinea sau sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Timiş, Guvern, 
Administraţia Prezidenţială, ministere, agenţii 
guvernamentale, alte organe alte administraţiei publice 
centrale, Instituţia Prefectului Timiş, servicii publice 
deconcentrate din judeţul Timiş 
Răspunsuri la sesizări ale persoanelor fizice şi juridice 
competente a fi soluţionate de Corpul de Control al 
Președintelui din dispoziţia Preşedintelui 

Biroul Audit Public Intern Norme metodologice proprii privind exercitarea auditului 
public intern 
Carta Auditului Public Intern 
Planul multianual de audit public intern 
Planul anual de audit public intern 
Răspunsuri la corespondență  repartizată Biroului Audit 
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Public Intern 
Raport anual al activităţii de audit public intern 
Procedurile operaționale ale Biroului Audit Public Intern 
Documente întocmite în cadrul misiunilor de audit intern: 

- Ordin de serviciu 
- Declaraţia de independență 
- Notificare privind declanşarea misiunii de audit 

public intern  
- Minuta Şedinţei de deschidere  
- Chestionar de luare la cunoștință 
- Stabilirea punctajului total al riscurilor şi 

ierarhizarea riscurilor 
- Chestionarul de control intern 
- Evaluarea gradului de încredere în controlul intern 

şi stabilirea obiectivelor de audit public intern  
-  Programul misiunii de audit public intern 
-  Chestionar lista de verificare 
-  Teste, Foi de lucru, Liste de control, Note de relaţii  
-  Fisa de identificare si analiza a problemei (FIAP) 
-  Formular de constatare si raportare a 

iregularităţilor (FCRI) 
-  Nota centralizatoare a documentelor de lucru 
-  Minuta şedinţei de închidere 
-  Proiectul Raportului de audit public intern (PRAI) 
-  Minuta reuniunii de conciliere 
-  Raportul de audit public intern (RAPI) 
-  Fişa de urmărire a implementării recomandărilor 

Serviciul Achiziții Publice Anunţuri de intenţie 
Anunţuri de participare/ anunțuri de participare simplificate 
(funcţie de procedura de achiziţie utilizată) 
Documentaţii de atribuire a contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări, inclusiv clarificări solicitate de furnizori, 
executanţi sau prestatori şi răspunsurile aferente 
transmise de autoritatea contractantă 
Caiete de sarcini 
Referate și dispoziţii de numire a comisiilor de evaluare a 
ofertelor 
Procese-verbale întocmite cu ocazia vizualizării ofertelor 
pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, precum și 
procese verbale de evaluare a ofertelor 
Ofertele primite la diferitele proceduri utilizate; 
Liste cuprinzând denumirea și datele de identificare ale 
ofertanţilor transmise către Agenția Națională de 
Integritate 
Rapoarte ale procedurilor de atribuire a contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări 
Notificări privind depunerea contestaţiilor la Consiliul 
Național de Soluționare a Contestațiilor 
Comunicările privind rezultatul procedurilor de atribuire a 
contractelor 
Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
Referate privind achiziţionarea de produse, servicii sau 
lucrări prin cumpărare directă 
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Evaluări 
Corespondenţa cu Organismele Intermediare, respectiv 
Autoritatea de Management a proiectelor cu finanţare 
europeană nerambursabilă, derulate în cadrul 
Programelor de finanţare în ce privește derularea 
procedurilor de achiziție aferente contractelor de finanțare 
Programul anual al achizițiilor publice previzionat și 
realizat 

Serviciul Relații Externe și 
Protocol 

Acorduri și protocoale de parteneriat 
Rapoarte și proiecte de hotărâri privind aceste 
parteneriate  
Proiecte bilaterale și multilaterale 
Rapoarte și proiecte de hotărâri privind aceste proiecte 
Sinteze Relații Externe 
Rapoarte anuale de activitate ale Serviciului 
Discursuri pentru evenimente oficiale  
Materiale de lucru, note informative pentru întâlnirile 
oficiale pe relații externe 
Materiale ale și pentru Comisia pentru relații și cooperare 
internă și externă 
Referate, documente de contabilitate și achiziții publice; 
Note explicative pentru Curtea de Conturi 
Corespondență (intra și interinstituțională) 
Fișele postului, Fișe de evaluare pentru personalul din 
cadrul Serviciului, Fișe de atribuții și obiective ale 
Serviciului 
Fișe de evaluare a obiectivelor Serviciulu; 
Documente pentru organizarea și desfășurarea 
concursurilor: bibliografie, propuneri privind componența 
comisiei, etc. 
Informări și Rapoarte solicitate de instituții la nivel local și 
central (ministere, Instituția Prefectului etc.) 
Proceduri operaționale ale celor mai importante activități 
ale Serviciului 
Documente privind arhivarea dosarelor din cadrul 
serviciului (Inventarele dosarelor predate la arhivă și 
procesele verbale de predare-primire aferente) 
Proiecte cu finanțare europeană (Corespondența cu 
Organismele Intermediare, respectiv Autoritatea de 
Management a proiectelor cu finanțare europeană 
nerambursabilă, derulate în cadrul Programelor de 
finanțare, propuneri de parteneriat,  note conceptuale, 
cereri de finanțare, documente de management ale 
proiectului, rapoarte financiare și de activitate, rapoarte 
intermediare și finale etc)  

Compartimentul Județean de 
Turism, Promovare și 
Evenimente 

Acorduri și protocoale de parteneriat 
Rapoarte și proiecte de hotărâri privind aceste 
parteneriate; 
Proiecte bilaterale și multilaterale 
Rapoarte și proiecte de hotărâri privind aceste proiecte; 
Sinteze Compartimentul Județean de Turism, Promovare 
și Evenimente 
Rapoarte anuale de activitate ale Compartimentului 
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Referate, documente de contabilitate 
Note explicative pentru Curtea de Conturi 
Corespondență 
Fișele postului, Fișe de evaluare pentru personalul din 
cadrul Compartimentului, Fișe de obiective ale 
Compartimentului 
Fișe de evaluare a obiectivelor Compartimentului 
Documente pentru organizarea și desfășurarea 
concursurilor: bibliografie, propuneri privind componența 
comisiei, etc.; 
Informări și rapoarte solicitate de instituții la nivel local și 
central  
Proceduri operaționale ale celor mai importante activități 
ale Compartimentului 
Documente privind arhivarea dosarelor din cadrul 
Compartimentului (Inventarele dosarelor predate la arhivă 
și procesele verbale de predare-primire aferente) 
Corespondența cu Organismele Intermediare, respectiv 
Autoritatea de Management a proiectelor cu finanțare 
europeană nerambursabilă, derulate în cadrul 
Programelor de finanțare 
Rapoarte privind progresul proiectelor cu finanțare 
europeană 
Corespondența specifică organizării de evenimente în 
cadrul proiectului Muzeul Viu al Satului Bănățean, 
Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate" (cod 
proiect HURO/1101/164/2.1.3, acronim LIVMUSECOTM); 
Registru de vizitatori 
Condica de prezență 

Direcția Control Intern Managerial, Comunicare și Relații Interinstituționale 

Biroul Control Intern Managerial Referate, rapoarte, note, informări privind activitatea 
biroului, diverse situații  
Corespondenţă cu ministerele, prefectura, instituţii şi 
servicii de interes județean, primării, persoane fizice şi 
juridice 
Rapoarte și informări rezultate în urma acțiunilor 
organizate 
Documentele care atestă implementarea Sistemului de 
Control Intern Managerial la nivelul Consiliului Județean 
Timiș și la nivelul biroului  
Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern 
Managerial al Consiliului Județean Timiș 
Proceduri de sistem și proceduri operaționale (exemplarul 
original)  
Raportări ale instituțiilor subordonate 
Documente care stau la baza inițierii contractării 
serviciilor/produselor pentru activitatea specifică 
Referate de necesitate 
Ordonanțări de plată, angajamente bugetare individuale, 
propuneri pentru efectuarea unor  cheltuieli 
Fișa de atribuții a biroului 
Fișe de post ale  personalului biroului 
Rapoarte/fișe de evaluare ale  personalului biroului 
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Cereri de concediu 

Biroul Comunicare Comunicate de presă 
Documente privind conferințele de presă (invitații, 
materiale, etc.) 
Mape de presă 
Publicația ”Agenda Consiliului Județean Timiș”  
Raportări ale instituțiilor subordonate 
Documente care stau la baza inițierii contractării 
serviciilor/produselor de tipărire a materialelor 
promoționale 
Referate de necesitate 
Ordonanțări de plată, angajamente bugetare individuale, 
propuneri pentru efectuarea unor  cheltuieli 
Fișa de atribuții a biroului 
Fișe de post ale  personalului biroului 
Rapoarte/fișe de evaluare ale  personalului biroului 
Proceduri operaționale ale biroului 
Informări privind activitatea biroului 

Biroul Strategii, Relații Instituții 
Publice și Mediul de Afaceri 

Referate, rapoarte, note, informări privind activitatea 
biroului, diverse situații 
Corespondenţă cu ministerele, prefectura, instituţii şi 
servicii publice, primării, persoane fizice şi juridice 
Rapoarte și informări rezultate în urma acțiunilor 
organizate 
Documentele care atestă implementarea H.G nr. 
583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020 
Documentele care atestă implementarea Sistemului de 
Control Intern Managerial la nivelul Consiliului Județean 
Timiș și la nivelul biroului, în original  
Documente care stau la baza inițierii contractării 
serviciilor/produselor pentru activitatea specifică 
Referate de necesitate 
Ordonanțări de plată, angajamente bugetare individuale, 
propuneri pentru efectuarea unor  cheltuieli 
Fișa de atribuții a biroului 
Fișe de post ale  personalului biroului 
Rapoarte/fișe de evaluare ale  personalului biroului 
Cereri de concediu 

Manager Public Referate, rapoarte, note, informări privind activitatea, 
diverse situații 
Corespondenţă cu ministerele, prefectura, instituţii şi 
servicii publice, primării, persoane fizice şi juridice 
Rapoarte și informări rezultate în urma acțiunilor 
organizate 
Documente care stau la baza inițierii contractării 
serviciilor/produselor pentru activitatea specifică 
Referate de necesitate 
Ordonanțări de plată, angajamente bugetare individuale, 
propuneri pentru efectuarea unor  cheltuieli 
Fișa de atribuții 
Fișa de post 
Raport de evaluare 
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Cereri de concediu 

Direcția Administrație Publică Locală 

Biroul Informare și Relații 
Publice 

Nomenclatoare arhivistice 
Registre de depozit 
Registre de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor 
arhivistice 
Inventare ale dosarelor predate la arhivă 
Procese-verbale de predare-primire a dosarelor la arhivă 
Documente ale Comisiei de selecționare a documentelor 
(convocatoare, adrese de înaintare a lucrărilor de 
selecționare, corespondență cu compartimentele privind 
selecționarea, inventare și procese-verbale ale Comisiei 
de selecționare a documentelor) 
Registre de intrare-ieşire corespondență 
Borderouri de expediere corespondenţă 
Condici de predare-primire a corespondenței 
Registre audienţe 
Buletine informative privind informaţiile de interes public 
ce se comunică din oficiu 
Registre pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor 
privind accesul la informațiile de interes public  
Rapoarte anuale privind accesul la informaţiile de interes 
public conform Legii nr. 544/2001 
Registre de petiţii 
Corespondenţă (scrisori, petiţii, solicitări eliberare de copii 
după documente existente în arhiva Consiliului Judeţean 
Timiş, cereri de informaţii de interes public şi răspunsurile 
la acestea)  
Rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale privind 
situaţia soluţionării cererilor de informații de interes public, 
petiţiilor şi audienţelor 
Rapoarte anuale privind activitatea Biroului 
Propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
individuale şi ordonanţări de plată  
Referate de necesitate 
Fişa de atribuţii a Biroului 
Rapoarte/fişe de evaluare ale personalului Biroului 
Proceduri operaţionale ale Biroului 
Informări privind activitatea Biroului 
Documente și registre privind gestionarea informațiilor 
clasificate 

Compartimentul Monitorizare, 
Monitorul Oficial și Transparență 
Decizională 

Documente privind şedinţele Consiliului Judeţean Timiş 
Proiecte de hotărâri 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Timiş 
Dispoziţii cu caracter normativ ale preşedintelui Consiliului 
Judeţean Timiş 
Registre de evidenţă a Dispoziţiilor preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş 
Registre de evidenţă a Hotărârilor Consiliului Judeţean 
Timiş 
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională 
Rapoarte anuale ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Timiş 
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Propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
individuale şi ordonanţări de plată 
Monitorul Oficial al Judeţului Timiş 
Calendarul Pieţelor şi Târgurilor din judeţul Timiş 
Situaţii privind datele de contact ale primăriilor din judeţul 
Timiş 
PROCEDURI OPERAȚIONALE  conform OSGG nr. 
400/2015, după cum urmează: 
Procedură operațională privind editarea Monitorului 
Oficial. Asigurarea transparenţei decizionale 

- Procedură operațională privind adoptarea 
Hotărârilor Consiliului Județean Timiș 

- Procedură operațională privind emiterea 
Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean 
Timiș 

- Procedură operațională editarea Raportului anual 
de activitate al Consiliului Judeţean Timiş 

- Procedură operațională privind transparența 
decizională la nivelul Consiliului Județean Timiș 

Registru  pentru evidența acordării "Titlului de Cetățean 
de Onoare" al Județului Timiș 
Registru pentru evidența acordării "Diplomei de 
Excelență" a Județului Timiș 
Registru pentru evidența acordării distincției "Diploma  
Seniorul centenar al Județului Timiș" 
Registru pentru evidența acordării distincției "Diploma 
Mamă de nota 10 a Județului Timiș" 

Serviciul Cultură, Învățământ, 
Minorități, Sport și Culte 

Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi de 
tineret ale judeţului Timiş 
Agenda sportivă a județului Timiș 
Documente de sinteză pentru comisiile de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Timiş 
Situaţia căminelor culturale, Situaţia bibliotecilor, Situația 
monumentelor și operelor comemorative 
Documente privind dezvoltarea culturală, tineret: Strategia 
culturală  a judeţului Timiş, Strategia sportivă 
Adrese şi corespondenţă cu primăriile, instituţiile şi 
serviciile publice 
Fișele de eveniment ale manifestărilor din programul 
minimal al managerilor instituțiilor de cultură subordonate 
Documente privind aprobarea şi  virarea sumelor 
reprezentând contribuţia financiară/cotizaţia plătită  anual 
de Consiliul Judeţean Timiş către Asociaţia Timișoara 
2021 – Capitală Europeană a Culturii în care Judeţul 
Timiş are calitate de membru  cu drepturi depline 
Calendarul rugilor din judeţul Timiş 

Compartimentul Strategia 
Județeană de Sănătate Publică 
și Politici Sociale 

Documentație privind implementarea ”Programului pentru 
școli la nivelul județului Timiș” 
Informări periodice privind implementarea ”Programului 
pentru școli al României” privind acordarea de produse 
lactate, de panificație și de fructe proaspete pentru elevi și 
preșcolari 
Corespondenţă (Inspectoratul școlar, Agenţia de Plăţi şi 
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Intervenţie pentru Agricultură, școli, furnizori, etc.) 
Rapoarte anuale privind activitatea Compartimentului 
Strategia Județeană de Sănătate Publică și Politici 
Sociale 
Fișa de atribuții a Compartimentului 
Propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
individuale şi ordonanţări de plată, Referate de necesitate 
Caiete de sarcini 
Contracte 
Proceduri operaţionale 

Direcția Resurse Umane, Organizare, Salarizare 

Serviciul Resurse Umane, 
Organizare, Salarizare 

Dispoziţii şi referate privind încadrarea, promovarea, 
sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu, 
respectiv a raporturilor de muncă, a funcţionarilor publici 
şi personalului contractual din aparatul de specialitate, 
precum şi a directorilor/managerilor instituţiilor şi 
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Timiş 
Documente privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate, în legătură cu declaraţiile de avere şi 
interese ale funcţiilor de demnitate publică şi ale 
funcţionarilor publici 
Proiecte de hotărâri şi rapoarte privind structura 
organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de 
specialitate şi de la instituţiile şi serviciile publice aflate 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş 
Dispoziţii privind numirea în funcţii publice a personalului 
din aparatul de specialitate 
Dispoziţii privind stabilirea şi modificarea drepturilor de 
salarizare ale personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş şi ale 
directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş 
Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 553/2009 
Raportări privind respectarea normelor de conduită ale 
funcţionarilor publici 
State de funcţii şi state de funcţii nominale ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Timiş şi ale consiliilor locale din județ 
Organigrame ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
sub autoritatea sa 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Timiş 
Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş şi al 
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instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Timiş 
Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş 
Fişele de atribuţii ale compartimentelor şi fişele individuale 
ale postului 
Fişe de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
pentru funcţionarii publici şi personalului contractual 
Documente de evaluare ale managerilor instituţiilor 
publice de cultură de interes judeţean 
Situaţii statistice: ancheta locurilor de muncă – trimestrial, 
date informative privind numărul de personal – semestrial 
Documente privind participarea personalului Consiliului 
Judeţean Timiş la cursuri de perfecţionare şi formare 
profesională 
Dispoziţii componenţă comisii de concurs şi comisii de 
soluţionare a contestaţiilor, precum și documentele privind 
organizarea și desfășurarea concursurilor 
Adrese de participare a personalului din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş în comisii de 
concurs şi în comisii de soluţionare a contestaţiilor la 
consiliile locale din judeţ şi la instituţiile subordonate 
acestora 
Contracte de management ale managerilor instituţiilor 
publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Timiş 
Proiecte de hotărâri privind numirea 
directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean 
Proceduri operaţionale pentru principalele activităţi ale 
serviciului 
Dispoziţii și referate cu personalul care beneficiază de 
deduceri personale 
Registrul de evidenţă al salariaţilor 
Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici 
Dosare de personal 
Dosare profesionale ale funcţionarilor publici 
Adeverinţe de vechime solicitate de foştii angajaţi pentru 
recalcularea pensiei, şi de efectuare a stagiului de 
practică la Consiliul Judeţean Timiş de către studenţi 
Adeverinţe care atestă calitatea de angajat pentru 
persoanele din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş 
Adeverinţe concedii medicale 
Fişe de pontaj – lunare, note de lichidare 
Evidența electronică a prezenței 
Situaţii cu evidenţa militară 
Documente privind arhivarea dosare din cadrul serviciului 
Lista tuturor funcţiilor din Consiliul Județean Timiș care 
intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, în 
lunile martie și septembrie – annual, cuprinzând 
următoarele: 

- salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul 
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funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau 
indemnizaţia lunară, după caz 

- tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea 
brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, 
primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, 
precum şi baza legală a acordării acestora 

- valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care 
urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată 
de un an, precum şi baza legală a acordării 
acestora 

- valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care 
urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată 
de un an, precum şi baza legală a acordării 
acesteia 

- orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă 
este cazul, precum şi baza legală a acordării 
acestora 

- orice informaţii cu privire la posibile limitări ale 
venitului salarial, precum şi baza legală a acestora 

Serviciul Intern de Prevenire și 
Protecție 

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă 
la Consiliul Județean Timiș 
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă din 
cadrul Consiliului Județean Timiș 
Instrucțiuni proprii privind prevenirea și stingerea 
incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență din cadrul 
Consiliului Județean Timiș 
Planul de desfășurare pentru instruirea introductiv 
generală de securitate și securitate în muncă a lucrătorilor 
Planul de desfășurare pentru instruire la locul de muncă 
în domeniul sănătății și securității în muncă a lucrătorilor 
Fișe individuale privind sănătatea și securitatea în muncă 
și a prevenirii și stingerii incendiilor 

Direcția Investiții și Managementul Proiectelor 

Serviciul Investiții ale Consiliului 
Județean și Subordonate 

Liste de investiții pentru bugetul propriu al județului 
Fișele obiectivelor de investiții proprii și anexele conform 
legislației 
Notele de fundamentare privind necesitatea și 
oportunitatea realizării investițiilor 
Referatele de necesitate pentru promovarea și aprobarea 
investiției 
Proiecte de hotărâri privind aprobarea investițiilor 
Corespondența privitoare la inițierea, derularea și 
realizarea proiectării și execuției investițiilor proprii 
Avize CTE 
Avizele și acordurile obținute de la instituțiile specializate, 
în vederea promovării obiectivelor de investiții proprii 
Procesele-verbale de predare a amplasamentelor pentru 
investițiile proprii 
Procesele-verbale pe faze de lucrări pentru investițiile 
proprii 
Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor 
pentru investițiile proprii 
Procesele-verbale de recepție finală 
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Corespondența cu ministerele și organele centrale, cu 
proiectanții, consultanții și executanții implicați în 
realizarea investițiilor proprii ale Consiliului Județean 
Timiș și obținerea fondurilor pentru finanțarea pe 
programe de finanțare externă 
Programul de investiții al Consiliului Județean Timiș la 
începutul anului bugetar și periodic, după fiecare 
rectificare bugetară 
Corespondența cu instituțiile subordonate Consiliului 
Județean Timiș care au alocate fonduri (cheltuieli de 
capital) în vederea derulării unor obiective investiționale   
Informări și rapoarte solicitate de comisiile de specialitate 
ale Consiliului Județean Timiș, respectiv instituții la nivel 
local și central (Direcția de finanțe, Direcția de Statistică, 
ministerele, INS etc.) 
Prognoze privind derularea investițiilor din anul în curs și 
estimări pentru următorii ani 

Serviciul Strategii și 
Managementul Proiectelor 

Avize CTE 
Corespondența cu ministerele și organele centrale, cu 
proiectanții, consultanții și executanții implicați în 
realizarea investițiilor și obținerea fondurilor pentru 
finanțarea pe programe de finanțare externă; 
Rapoarte în vederea rambursării cheltuielilor eligibile ale 
proiectelor cu finanțare externă 
Caiete de sarcini 
Corespondența cu Organismele Intermediare, respectiv 
Autoritatea de Management a proiectelor cu finanțare 
europeană nerambursabilă, derulate în cadrul 
Programelor de finanțare pe perioada 2014-2020 
Sinteza fondurilor alocate în derularea proiectelor 
Rapoarte de progres pentru proiectele finanțate cu fonduri 
externe nerambursabile 
Documentații proiecte 

Compartimentul Monitorizarea 
Activităților de Utilități Publice 

Stadiul realizării investiţiilor de alimentare cu apă şi 
canalizare din judeţul Timiş derulate prin Planul Național 
de Dezvoltare Locală, respectiv prin programe cu 
finanţare externă, în care Consiliul Judeţean Timiş asigură 
cofinanţarea 
Corespondenţa cu ministerele şi organele centrale, cu 
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, cu primăriile din judeţ, 
cu operatorul regional de apă şi canalizare S.C. Aquatim 
SA privind investiţiile de alimentare cu apă şi canalizare;  
Rapoartele şi proiectele de hotărâri vizând implicarea 
Consiliului Judeţean Timiş în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în derularea 
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiș”, respectiv a „Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Timiş, în perioada 2014 – 2020”, finanţate prin 
Programul Operational Infrastructura Mare 
Baza de date la nivelul judeţului Timiş privind situaţia 
sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
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Raportarea trimestrială la Direcţia Regională de Statistică 
Timiş privind realizările la nivel de judeţ în domeniul 
utilităţilor publice (alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale) 
Rapoartele şi proiectele de hotărâri vizând implicarea 
Consiliului Judeţean Timiş în cadrul celor 5 Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş în 
realizarea Planului de dezvoltare a infrastructurii de 
transport gaze naturale în judeţul Timiş 

Direcția Buget – Finanțe, Informatizare 

Serviciul Financiar, Contabilitate Situații financiare (Bilanț contabil și anexe) 
Registru – jurnal 
Registru inventar 
Cartea mare 
Chitanță 
Chitanță pentru operațiuni în valută 
Dispoziție de plată/încasare către casierie 
Registru de casă 
Registru de casă în valută 
Stat de salarii 
Ordin de deplasare (delegație) 
Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 
Notă de contabilitate 
Fisă de cont pentru operațiuni diverse 
Balanță de verificare (cu șase egalități) 
Ordine de plată 
Foi de vărsământ 
Cerere pentru deschiderea de credite bugetare 
Dispoziții bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare 
Dispoziții bugetare de retragere a creditelor bugetare 
Ordin de schimb valutar 
Ordonanțări de plată 
Propuneri de angajare a unei cheltuieli 
Angajament bugetar individual/global 

Compartiment Buget Referate 
Rapoarte 
Notificări bănci 
Notificări Ministerul Finanțelor Publice 
Avizări Ministerul Finanțelor Publice 
Informări către Ministerul Finanțelor Publice 
Note justificative TVA 
Note justificative deschidere credite 
Adrese 
Fundamentări buget 
Detalieri buget 
Contracte finanțare cămine de bătrâni 
Contracte finanțare culte  
Proiecte hotărâri buget 
Proiecte hotărâri de repartizare a unor sume către 
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
(echilibrare, drumuri) 
Hotărâri privind accesarea împrumuturilor de către judeţul 
Timiş 
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Proiecte hotărâri pentru acordarea unui sprijin financiar 
unităţilor de cult şi personalului neclerical din unităţile 
aparţinând cultelor religioase recunoscute în România 
Proiecte hotărâri privind aprobarea asocierii judeţului 
Timiş cu oraşul Jimbolia şi comuna Comloşu Mare în 
vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice 

Biroul Venituri Situația privind realizarea veniturilor proprii ale Consiliului 
Județean Timiș și prognoza pentru anul următor 
Facturi pentru chirii, redevențe, majorări de întârziere și 
recuperare utilități 
Situații privind realizările din cota de 40% din impozitul 
aferent mijloacelor de transport marfă cu masa egală sau 
peste 12 tone 
Notificarea de înștiințare a debitelor restante societăților  
Referate privind acționarea în instanță pentru recuperarea 
debitelor restante 
Referate privind formularea în instanță a cererii de 
înscriere la masa credală cu stabilirea titlului de creanță și 
calculul majorărilor de întârziere până la data deschiderii 
procedurii insolvenței 
Referate privind formularea în instanță a cererii de 
înscriere la masa credală în cazul deschiderii procedurii 
falimentului 
Adrese către toate primăriile din județ cu privire la 
veniturile provenite din impozitul aferent mijloacelor de 
transport marfă cu masa egală sau peste 12 tone 
Hotărâre privind stabilirea taxelor județene aplicabile în 
cazul activităților/acțiunilor Consiliului Județean Timiș și 
pentru instituțiile de artă și cultură subordonate acestuia 
Hotărâre privind stabilirea tarifelor de interes județean 
aplicabile în cazul Consiliului Județean Timiș și pentru 
instituțiile de artă și cultură subordonate acestuia 
Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 
agricole 
Hotărâre privind avizarea normelor anuale de venit pentru 
contribuabilii care realizează venituri din activități 
independente și desfășoară activitate individual 
Referate privind scoaterea din evidența contabilă a 
creanței datorate de societățile radiate la Registrul 
Comerțului 

Compartimentul Executări Silite Titluri executorii 
Somaţii 
Adrese de înfiinţare a măsurii popririi 
Înştiinţări de plată 
Procese-verbale de sechestru 
Procese-verbale de licitaţie 
Procese-verbale de adjudecare 
Corespondenţă cu alte instituţii privind schimbul de 
informaţii 
Rapoarte anuale şi periodice 
Referate de necesitate 

Compartiment Informatică Referate de necesitate 
Note de fundamentare 
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Caiete de sarcini 
Procese - verbale de recepție 
Contracte  
Fişe de solicitare tehnică IT 
Fișe de intervenție tehnică 
Procese-verbale de predare primire 
Note de confirmare 
Fişe de constatare tehnică 
Fişe de lucrări 
Ordonanţare de plată 
Propunere de angajare a unei cheltuieli 
Angajament bugetar individual/global 

Direcția Administrarea Patrimoniului 

Serviciul Administrarea 
Patrimoniului 

Raport de specialitate ce stă la baza întocmirii unui 
proiect de hotărâre 
Proiect de hotărâre 
Referat ce stă la baza întocmirii unei dispoziții 
Proiect de dispoziție 
Contracte de concesiune, închiriere, administrare, privind 
bunurile imobiliare din proprietatea publică/privată a 
județului Timiş 
Adresă răspuns la solicitarea privind 
exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Judeţului Timiş asupra imobilelor cu destinaţia de 
locuinţă monumente istorice 
Răspunsuri petiții/solicitări 
Adrese  către persoane fizice și juridice 
Adrese către autorități publice centrale 
Notificări în caz de expropriere 
Note de fundamentare în vederea promovării unor 
hotărâri de guvern 
Cereri de executare silită imobiliară 
Referate de necesitate în vederea achiziționării de servicii 

Compartimentul Guvernanță 
Corporativă, Societăți și Asociații 

Rapoarte, informări, note, situaţii referitoare la activitatea 
curentă 
Corespondență cu terți (persoane fizice, instituții publice, 
societăți etc.) 
Registru de corespondenţă 
Procese verbale, minute etc. întâlniri cu terţi 
Proiecte de hotărâri de Consiliu Județean însoțite de 
rapoartele de specialitate 
Contracte de mandat ai reprezentanților Consiliului 
Județean Timiș în Consiliile de Administraţie sau în 
Adunările Generale ale societăţilor la care Judeţul Timiş 
deţine acţiuni sau părţi sociale 
Referate de necesitate privitoare la achiziţionarea unor 
diverse servicii; 
Caiete de sarcini şi contracte de prestări servicii privind 
evaluarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute de Judeţul 
Timiş la diverse societăţi 
Proceduri operaţionale 

Serviciul Evidență Patrimoniu și Propuneri pentru efectuarea unor cheltuieli, angajamente 



23 

 

Utilități individuale, globale şi ordonanţări de plată 
Documente gestionare bunuri 
Recepţii materiale, lucrări şi bunuri din donaţii 
Bonuri de consum 
Inventariere bunuri 
Propuneri casări 
Fişe reparaţii auto 
Situaţii consum carburant 
Foi de parcurs şi fişa activităţii zilnice 
Referate, comenzi 
Diverse lucrări de evidenţă (atribuţii ale compartimentului, 
atribuţii ale personalului) 
Procese – verbale de predare primire bunuri 
Deconturi cheltuieli 
Caiete de sarcini pentru lucrări şi achiziţii publice 
Procese – verbale de recepţie parţiale şi finale la   execuţii 
de lucrări 
Situaţii cheltuieli materiale lunare 
Corespondenţă 
Raport de activitate anual 

Serviciul Logistic Propuneri pentru efectuarea unor cheltuieli, angajamente 
individuale, globale şi ordonanţări de plată 
Situaţii consum carburant 
Foi de parcurs şi fişa activităţii zilnice 
Referate, comenzi 
Diverse lucrări de evidenţă (atribuţii ale serviciului, atribuţii 
ale personalului) 
Procese – verbale de predare primire bunuri 
Deconturi cheltuieli 
Situaţii cheltuieli materiale lunare 
Corespondenţă 
Raport de activitate anual 

Direcția Tehnică  

Serviciul Administrare și Control 
Drumuri 

Dosarul de execuție: 
- facturi, situații de lucrări, Procese - verbale, 
corespondență aferentă contractului, avize și acorduri 
Dosar contracte de servicii: 
- rapoarte de activitate, facturi, situații de plată, procese-
verbale, corespondență aferentă derulării contractului 
Registru procese - verbale de control, cu evidența 
programelor aprobate de control 
- propuneri program, referate de necesitate, propuneri 
program anual de achiziții; propuneri pentru lista de 
investiții ș.a. 
Documentații  topo-cadastrale – intabulare drept de 
proprietate pentru drumuri și poduri județene 
(documentații cu viza Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, extrase CF etc.) 

Biroul Urmărire Lucrări Drumuri Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele-
verbale aferente 
Cartea tehnică a construcției (obiective finalizate) 
Documentaţii  proiecte (expertize, studii, SF, DALI, 
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proiecte tehnice) neexecutate 
Dosarul de execuție: 
- facturi, situații de lucrări, Procese - verbale, 
corespondență aferentă contractului, avize și acorduri 
Dosar contracte de servicii: 
- rapoarte de activitate, facturi, situații de plată, procese-
verbale, corespondență aferentă derulării contractului; 
Corespondenţa cu persoane juridice (ministerele şi 
organele centrale, instituții locale, UAT-uri, prestatori şi 
executanţi etc.); 
Corespondenţa cu persoane fizice 
Corespondenţa internă (inclusiv referate, note, propuneri, 
puncte de vedere, rapoarte de activitate  etc.), cu alte 
compartimente ale Consiliului Județean Timiș 
Documente aferente O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Planului Național de Dezvoltare Locală (convenții și 
angajamente legale încheiate între Consiliul Județean 
Timiș și Minister, rapoarte, solicitări, situații 
centralizatoare, date statistice, corespondența etc.) 

Compartimentul Autoritatea 
Județeană de Transport 

Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele-
verbale aferente 
Corespondenţa cu persoane juridice (ministerele şi 
organele centrale, instituții locale, UAT-uri, prestatori etc.);  
Corespondenţa cu persoane fizice 
Corespondenţa internă (inclusiv referate, note, propuneri, 
puncte de vedere, rapoarte de activitate  etc.), cu alte 
compartimente ale Consiliului Județean Timiș 

Compartimentul Protecția 
Mediului și  
Energii Neconvenționale 

Inventarele dosarelor predate la arhivă şi procesele-
verbale aferente 
Corespondenţă, adrese, sesizări, reclamaţii,petiții cu 
persoane fizice, juridice; instituții publice; societăți 
comerciale, etc. 
Informări către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş privind 
acţiunile de prevenire, conştientizare şi menţinere a 
calităţii aerului înconjurător în judeţul Timiş 
Corespondenţa cu Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş/Planul Regional de Acţiune pentru Mediu: Informări, 
puncte de vedere pentru memoriile de prezentare conform 
Legii nr. 292/2018 

Arhitect-șef 

Serviciul Avizare, Autorizare Certificate de urbanism 
Autorizații de construire/desființare 
Avize ale structurii de specialitate pentru CU și AC; 
Avize CTE 
Avizarea documentațiilor înaintate  în baza H.G. nr. 
834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri 
deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, 
în vederea obţinerii titlului de proprietate 
Certificate de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor pentru societățile înființate prin 
decizii ale prefecturilor – Consiliului Județean Timiș/ 
Instituția Prefectului - județul Timiș 
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Procese-verbale de recepţie pe stadii de execuţie la 
terminarea lucrărilor 
Comunicări privind începerea / încheierea execuţiei 
lucrărilor 
Regularizări ale taxei de autorizare în construcţii; 
Certificate de atestare a edificării construcţiilor în 
vederea  intabulării 
Corespondenţă cu ministerele, prefectura, instituţii şi 
servicii publice, primării, persoane fizice şi juridice, 
proiectanţi privind documentațiile depuse  spre  
avizare/autorizare 
Rapoarte şi proiecte de hotărâri 
Rapoarte lunare către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii privind situaţia autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare emise de către Consiliul 
Județean Timiș 
Rapoarte  lunare către Direcţia de Statistică privind 
situaţia autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise 
de către Consiliul Județean Timiș 
Fişe de evaluare a personalului 
Fișa de atribuții a serviciului 
Fişe de post 
Caiete de sarcini/ note conceptuale pentru realizarea 
de lucrări de proiectare/execuţie în domeniul 
construcţiilor civile de complexitate redusă 
Note de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea elaborării unor  proiecte din domeniul 
construcţiilor civile de complexitate redusă, exclusiv 
anexele privind tarifele de proiectare 
Registre (intrare - ieșire, C.U., A.C., avize tehnice, 
corespondență) 
Referate de necesitate 
Deconturi de cheltuieli 
Ordonanţări de plată 
Angajamente bugetare individual/global 
Propuneri de angajare a unei cheltuieli 
Documente pentru organizarea și desfășurarea 
concursurilor: bibliografie, propuneri privind 
componența comisiei, etc. 
Cereri concediu 
Proceduri operaționale ale celor mai importante 
activități ale serviciului 

 

Compartimentul Disciplina în 
Construcții 

Corespondenţă cu ministerele, prefectura, instituţii şi 
servicii publice, primării, persoane fizice şi juridice 

Program de control pe teritoriul administrativ al judeţului 
Timiş, pe semestre, privind disciplina în construcţii 

Corespondenţă privind comunicările aferente disciplinei 
în construcţii 
Notă de constatare în urma controlului cu privire la 
respectarea disciplinei în construcţii, urbanism şi 
amenajarea teritoriului 
Proces - verbal de control cu privire la respectarea 
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disciplinei în construcţii, urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

Referate de necesitate 
Deconturi de cheltuieli 
Ordonanţări de plată 
Angajamente bugetare individual/global 
Propuneri de angajare a unei cheltuieli 
Fişe de evaluare a personalului 
Fișa de atribuții a serviciului 
Fişe de post 
Documente pentru organizarea și desfășurarea 
concursurilor: bibliografie, propuneri privind componența 
comisiei, etc. 
Cereri concediu 
Proceduri operaționale ale celor mai importante activități 
ale serviciului 

 

Serviciul Urbanism și  
Amenajarea Teritoriului 

Avize aferente documentațiilor PUD, PUZ și PUG 
Avize de oportunitate/inițiere; 
Planurile urbanistice de detaliu (PUD), planurile 
urbanistice zonale (PUZ), planurile urbanistice generale 
(PUG), avizate de Consiliul Județean Timiș 
Planuri de amenajare a teritoriului (PATZ, PATJ) 
Rapoarte şi proiecte de hotărâri 
Deconturi justificative privind fundamentarea necesarului 
de alocaţii bugetare pentru elaborarea PUG şi RLU 
Corespondenţă cu  Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice şi alte instituţii publice centrale, regionale, locale, 
persoane fizice şi juridice 
Referate şi proiecte de Dispoziţii 
Note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 
elaborării unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi 
urbanism 
Caiete de sarcini privind elaborarea documentațiilor de 
urbanism și amenajarea teritoriului 
Procese-verbale ale întâlnirilor de lucru privind proiectele 
derulate 
Procese-verbale de predare-primire 
Procese-verbale recepţie documentaţii elaborate 
Referate de necesitate 
Deconturi de cheltuieli 
Ordonanţări de plată 
Angajamente bugetare individual/global 
Propuneri de angajare a unei cheltuieli 
Registre privind avizele documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 
Registre privind avizele de oportunitate/inițiere 
Registre procese-verbale ale Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 
Inventare documente predate la arhivă: Inventare 
Certificate de Urbanism, inventare Autorizații de 
Construire/Desființare; procese-verbale de predare-
primire arhivă 
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Fişe de evaluare a personalului 
Fișa de atribuții a serviciului 
Fişe de post 
Documente pentru organizarea și desfășurarea 
concursurilor: bibliografie, propuneri privind componența 
comisiei, etc. 
Cereri concediu 
Proceduri operaționale / activități ale serviciului 

Compartimentul Cadastru și 
Gestiunea Localităților 

Documentațiile de urbanism ce constituie Banca de Date 
Urbane: Planurile urbanistice de detaliu (PUD), planurile 
urbanistice zonale (PUZ), planurile urbanistice generale 
(PUG),  avizate de Consiliul Județean Timiș  
Corespondenţă cu ministerele,  instituţii şi servicii publice, 
primării, persoane fizice şi juridice 
Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele- 
verbale de predare-primire aferente 
Referate de necesitate 
Deconturi justificative privind fundamentarea necesarului 
de alocaţii bugetare pentru elaborarea lucrărilor de 
cadastru 
Deconturi de cheltuieli pentru deplasări 
Ordonanţări de plată 
Angajamente bugetare individual/global 
Propuneri de angajare a unei cheltuieli 
Cereri concediu 
Proceduri operaționale ale celor mai importante activități 
ale serviciului 

Secretar al Județului Timiș 

Serviciul Juridic și Contencios Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti în primă instanţă 
Registru opis de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti 
Registrul de intrare-ieşire contracte 
Registrul de evidenţă a contractelor şi actelor adiţionale 
prezentate spre avizare 
Dosare şi lucrări referitoare la acţiunile aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti (procese) în care Consiliul 
Judeţean Timiş este parte 
Plângeri penale adresate Parchetelor de pe lângă 
instanţele judecătoreşti în funcţie de competenţă 
Răspunsuri la scrisori, petiţii, cereri adresate de cetăţeni 
şi primării 
Răspunsuri la solicitările adresate de compartimentele de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş, de instituţiile 
subordonate şi de alte instituţii 
Răspunsuri la solicitările adresate de comisiile de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş 
Fişele postului pentru personalul din cadrul Serviciului 
juridic şi contencios şi fişa de atribuţii a compartimentului 
Alte documente privind personalul din cadrul Serviciului 
juridic, propuneri de premiere, programări concedii, etc.  
Rapoarte privind activitatea Serviciului juridic şi 
contencios 
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Serviciul Consultanță și Avizare 
Juridică 

Registrul de evidență a contractelor, actelor adiționale, 
notelor justificative prezentate spre avizare 
Documente privind personalul din cadrul serviciului (fișe 
de post, cereri concedii, propuneri premiere, evaluări 
anuale) 
Registrul de intrare-ieșire 
Răspunsuri la scrisori, petiții, alte cereri (inclusiv puncte 
de vedere, avize, propuneri de modificare a actelor 
normative) 

Compartimentul Asistență 
Juridică Consilieri Județeni 

Rapoarte, referate și expuneri de motive ce însoțesc 
proiectele de hotărâri 
Propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
individuale și ordonanțări de plată 
Documente privind ședințele Consiliului Județean Timiș 
Declarații de avere și interese ale consilierilor județeni 
Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni 

 
 
 
 
 
Modalităţi de contestare 
 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes 
public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la 
cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public. 

În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se 
consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face 
plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Timiş în termen de 30 de zile. 
Hotărârea Tribunalului Timiş este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este 
definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de 
urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. 
 
Notă:  

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere va fi 
suportat de solicitant, în condițiile legii. Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, 
prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare și prin 
intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare.  

Tarifele de copiere/scanare sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 270/16.12.2019 privind aprobarea tarifelor de interes judeţean aplicabile 
în anul fiscal 2020. 

Contul în care se poate efectua plata serviciilor de copiere este:  
RO78TREZ62121360250XXXXX – Trezoreria Municipiului Timișoara, CUI 4358029. 
 
 
 

http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=270&p_3465_from=01.12.2019
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=270&p_3465_from=01.12.2019
http://www.cjtimis.ro/servicii-online/hotarari-ale-consiliului-judetean.html?a=s&p_3466=270&p_3465_from=01.12.2019

