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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA 
privind cuprinsul raportului – cadru prezentat anual de consilierii judeţeni 

 
 
 
 Consiliul judeţean Timiş, 
 Având în vedere Raportul nr. 12548/2011 privind propunerea de aprobare a 
cuprinsului raportului – cadru prezentat anual de consilierii judeţeni, 
 În conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale             nr. 
215/2001, republicată, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean 
Timiş care conţin norme privind exercitarea mandatului de către consilierii judeţeni, 
 În temeiul prevederilor 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. 1 – (1) Se aprobă cuprinsul raportului – cadru prezentat anual de consilierii judeţeni, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2012. 
 
Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Timiş şi pe site-ul 

propriu şi, totodată, se comunică: 
- Direcţiei Cooperare şi Informatică; 
- Serviciului Relaţii Publice prin grija căruia se aduce la cunoştinţa consilierilor 

judeţeni; 
- Ligii Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiş. 

 
 
        PREŞEDINTE, 
Constantin OSTAFICIUC                                                    Contrasemnează: 
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ, 
                                                                                        Petrişor NĂDĂŞTEAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la 31.10.2011 
Nr. 146 
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                                                                                             ANEXA 
                                                                            la Hotărârea CJT nr. 146/31.10.2011 

 
 

 
CUPRINSUL RAPORTULUI – CADRU  

PREZENTAT ANUAL DE CONSILIERII JUDEŢENI 
 
 

a) Prezenţa la şedinţele în plen şi ale comisiilor de specialitate (număr, procent 
prezenţă); 

b) Exercitarea dreptului de iniţiativă privind proiectele de hotărâri (proiectele iniţiate, 
din care proiecte aprobate de consiliul judeţean); 

c) Întrebări şi interpelări adresate preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului 
şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate (număr întrebări şi 
interpelări); 

d) Amendamente propuse proiectelor de hotărâri în şedinţele comisiilor de specialitate 
şi în plenul consiliului (număr amendamente, din care însuşite prin hotărârile 
adoptate); 

e) Participarea la şedinţele consiliilor locale şi întâlnirile cu cetăţenii şi aducerea la 
cunoştinţă a activităţilor, acţiunilor şi actelor administrative care interesează 
colectivităţile locale (număr întâlniri, localităţi, probleme principale abordate şi 
ridicate la întâlnirile cu cetăţenii prezentate în şedinţele comisiilor de specialitate şi 
în plenul consiliului); 

f) Audienţe acordate la sediul consiliului judeţean şi în teritoriu (număr audienţe, 
problematica principală); 

g) Cursuri de formare şi perfecţionare în domeniul administraţiei publice la care a 
participat în calitate de consilier judeţean (organizator, denumirea cursului, 
perioada); 

h) Delegaţii şi vizite de schimb de experienţă în ţară şi străinătate (nominalizare, 
perioada, rapoarte prezentate la încheierea misiunii); 

i) Participarea la evenimente de interes public organizate de consiliul judeţean, 
consiliile locale şi organizaţii ale societăţii civile (autorităţi şi instituţii organizatoare, 
tema evenimentului, data). 

 
Notă:  

Prevederile cuprinse în raportul – cadru au caracter orientativ. Fiecare consilier 
judeţean are latitudinea de-a prezenta informaţiile pe care le consideră necesare şi 
relevante în legătură cu activitatea desfăşurată în perioada de referinţă din mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


