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HOTĂRÂREA nr.133/27.06.2018 

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la 

informaţiile de interes public, transparenţei decizionale şi editării  
Monitorului Oficial al Judeţului Timiş 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Timiş,  
 Având în vedere Expunerea de motive nr.10257/05.06.2018 a Președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul Călin-Ionel Dobra și Raportul nr.10258/06.06.2018 al 
Direcţiei Administrație Publică Locală, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru 
asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, transparenţei decizionale şi 
editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş, respectiv a art.1, Capitolul I - Asigurarea 
liberului acces la informațiile de interes public,  
 Având în vedere prevederile  Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, actualizată, dispoziţiile Hotararii de Guvern nr.123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, actualizată, Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
nr.37/2015, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, 

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.44-45 şi de art.94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Timiş,   
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a) şi lit.f) şi art.97 alin.1 din Legea 
Administraţiei publice locale nr.215/200, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adopta prezenta 
      

H O T Ă R Â R E 
 

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la 
informaţiile de interes public, transparenţei decizionale şi editării Monitorului Oficial al 
Judeţului Timiş, respectiv a Art.1, Capitolul I - Asigurarea liberului acces la informațiile de 
interes public, după cum urmează: 
 
         "Art.1. (1) Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se realizează din 
oficiu sau la cerere, în principal, prin intermediul Direcţiei Administraţie Publică Locală, 
Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartimentul Comunicare și Monitor Oficial, precum 
şi prin celelalte direcţii, servicii, birouri şi compartimente - denumite în continuare 
compartimente - din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, potrivit atribuţiilor 
specifice. 
 
 
 

 



 
 
                     (2) De la data adoptării prezentei hotărâri, Instituțiilor și Serviciilor publice 
subordonate Consiliului Județean Timiș le revine obligativitatea, în toate cazurile, de 
reproducere a siglei Consiliului Județean Timiș pe prima pagină a actelor administrative  
emise(ordine,  decizii și dispoziții), pe corespondență,  pe pagini de internet și conturi pe 
rețelele sociale asumate instituțional ale instituției sau serviciului public respectiv  
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.), pe toate filmările realizate în spațiile instituției și 
serviciilor subordonate, precum și pe alte imprimate(invitații, pliante, broșuri, anunțuri, 
bannere și alte materiale publicitare sau de promovare, atât pe suport letric, cât și în 
format electronic, etc.) și pe publicații proprii. 
                    (3) Responsabilitatea implementării măsurilor prevăzute la alin.2 revine 
managerilor și conducătorilor  instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului 
Județean Timiș." 
 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.68/30.03.2016 
privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes 
public, transparenţei decizionale şi editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş, rămân în 
vigoare. 
 Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția 
Administrație Publică Locală, precum și instituțiile și serviciile publice subordonate 
Consiliului Județean Timiș. 
 Art.iv. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe 
site-ul propriu şi, totodată, se comunică: 
 -   Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
 - Direcţiilor, Serviciilor și Compartimentelor funcționale din cadrul Consiliului 
Județean Timiș; 
            - Instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean Timiș, 
                                                                  
   
             
                  

             PREŞEDINTE   
                    Călin – Ionel Dobra  
         
                   

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Ioan-Dănuţ Ardelean 
 
 
 
                     
 


