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 HOTĂRÂREA 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 Raportul nr. 2978/14.03.2016 al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală prin care se propune stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la 

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

Judeţului Timiş, 

  Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 93/11.12.2013 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes 

public, transparenţei decizionale şi editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş, adoptat prin 

Hotararea Consiliului Judetean Timis nr.41/26.02.2002, modificat şi completat prin 

Hotărârea nr.69/26.03.2014, art.66-67, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, actualizată, cu dispoziţiile H.G nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, actualizată,de Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.37/2015, ale Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale O.G nr. 75/2003 
privind organizarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale, actualizată, 
           Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională, 

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, aproba urmatoarea  

                                                  
H O T Ă R Â R E 

 
           Art.1. Se aprobă  măsurile pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de 
interes public, transparenţei decizionale şi editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş, 
prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
                                                                                                                            

           Art.2. De la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare 

se abrogă. 

 

           Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia 

pentru Administratie Publica Locala din cadrul Consiliului Judetean Timis. 

 



 
           Art.4. 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 si Compartimentelor funcţionale din cadrul Consiliului 
Judeţean Timiş; 
 -   Instituţiilor şi serviciilor publice subordonate.                                                                                                                                                                          
 

 
                                                          

 
  

                PREŞEDINTE                                                         Contrasemneaza                          

                                                                              Secretar al Judetului Timis 

                  Titu BOJIN                                                       Ioan Dănuţ ARDELEAN 

 

 

 

 
 
            


