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ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ APROB, 
CONSILIUL  JUDEŢEAN prezentarea în comisiile   
Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare de specialitate 

Nr. 12.669/16.09.2016                Preşedinte, 
                    Sorin Mihai GRINDEANU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind propunerea de aprobare a structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Timiş ca urmare a reorganizării prin preluarea  
Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi a  

Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, care se desfiinţează 
 
 
 
Structura organizatorică şi de personal a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Timiş a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 193/10.10.2014 
privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Timiş, anexele nr. 1 şi 2. 

Structura organizatorică şi de personal a Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiş a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 225/2015 privind aprobarea 
modificării şi completării structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, anexele nr. 1, 2 şi 3 . 

Structura organizatorică şi de personal a Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi 
Podurilor Judeţene Timiş a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 212/2014 
privind aprobarea structurii organizatorice a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, 
anexele nr. 3a şi 3b, iar Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin anexa 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 66/2001 privind înfiinţarea Direcţiei pentru 
Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene – Timiş. 

 
În urma analizelor efectuate cu privire la activităţile desfăşurate de către direcţiile, 

serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş, precum şi de serviciile publice din subordine, respectiv cu privire la 
organigramele şi statele de funcţii ale acestora, s-au constatat următoarele : 

 necesitatea stabilirii şi coordonării atribuţiilor în mod unitar, eliminarea discontinuităţilor, a 
suprapunerilor și/sau a paralelismelor în mai multe structuri organizatorice;  

 rezultatele slabe obţinute în accesarea de fonduri externe nerambursabile; 

 organizarea şi funcţionarea activităţii privind drumurile judeţene a rămas la nivelul anului 
2001 ; 

 necesitatea îmbunătăţirii şi eficientizării activităţilor privind funcţionarea aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean şi a serviciilor publice de interes judeţean, prin crearea 
unor structuri cu atribuţii unitare şi complementare, precum şi asigurarea unui nivel de 
decizie unitar şi consecvent; 

 necesitatea creării unor structuri distincte de monitorizare şi control care să asigure punerea 
în aplicare cât mai fidelă a activităţilor desfăşurate. 
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Având în vedere prerogativele preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş de a formula 

propuneri cu privire la organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialiatate al 
Consiliului Judeţean Timiş, precum şi ale serviciilor publice din subordine, prevăzute art.104 
alin. (1) lit. a), e) şi f), alin. (2) lit. a) si alin. (6) lit. a) și b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a celor constatate 
se propune reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş şi aprobarea 
noii structuri organizatorice, prin :   

a. Preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului Direcţiei pentru Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi a Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiş, servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, cu personalitate juridică, 
care se desfiinţează; 

b. Reorganizarea unor direcţii, servicii, birouri şi compartimente existente şi înfiinţarea unor 
structuri noi, în cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Timiş.    
 

  La întocmirea propunerii privind noua structură organizatorică a Consiliului Judeţean 
Timiş, au fost avute în vedere prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, conform cărora structura 
organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de 
execuţie; 

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de 
execuţie; 

c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de 
execuţie; 

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de 
posturi de execuţie. 

 
În noua structură organizatorică, structura posturilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Timiş se menţine în continuare pe cele două categorii de funcţii: 
a) funcţii publice – pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor funcţionale 

care implică exercitarea prerogativelor de putere publică prevăzute de Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) funcţii contractuale – pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor 
funcţionale care implică relaţii de muncă pe baza contractelor individuale de muncă 
prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice. 

  
În prezent, în total numărul şi structura posturilor aprobate prin Hotărâri ale C.J.T. pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş,  pentru Direcţia pentru Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi pentru Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiş, este următoarea : 

Nr. 
crt. 

Categoria funcţiilor/ Număr posturi Aparat de 
specialitate 

DADPJT ADETIM TOTAL 

1 funcţii de demnitate publică; 3   3 

2 funcţii publice de conducere 23   23 

3 funcţii contractuale de conducere; 2 4 5 11 

4 funcţii publice de execuţie; 130   130 

5 funcţii contractuale de execuţie 38 21 21 80 

6 TOTAL 196 25 26 247 
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Totodată, numărul şi structura posturilor suplimentare aprobate prin Hotărâri ale C.J.T. în 

vederea implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş,  pentru Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi 
Podurilor Judeţene Timiş şi pentru Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, este 
următoarea : 

Nr. 
crt. 

Posturi suplimentare/ Categoria funcţiilor 
/ Număr posturi 

Aparat de 
specialitate 

ADETIM DADPJT TOTAL 

1 funcţii contractuale de execuţie 2 3 - 5 

 
 
Prin reorganizarea celor două servicii publice şi a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Timiş, intervin următoarele modificări: 

 Reorganizarea activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş prin 
preluarea activităţii,  patrimoniului şi personalului serviciilor publice desfiinţate în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, în condiţiile legii; 

 Personalul din cele două servicii desfiinţate se preia în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş, conform atribuţiilor avute, pe funcţii corespunzătoare, de 
acelaşi nivel, în limita numărului maxim de posturi aprobat, în urma reorganizării, în 
condiţiile legii; 

 Personalul preluat din structurile desfiinţate care desfăşoară activităţi de natura celor 
care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, va fi încadrat pe funcţii 
publice corespunzătoare, în condiţiile legii; 

 Reorganizarea structurilor existente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş, înfiinţarea de noi structuri, precum şi modificarea numărului de posturi în 
vederea preluării activităţii şi a personalului din cele două servicii desfiinţate; 

 Reducerea unor posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, ca 
urmare a reducerii atribuţiilor corespunzatoare posturilor respective; 

 Înfiintarea de noi posturi în structurile reorganizate sau nou înfiinţate în aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, în vederea îndeplinirii noilor atribuţii stabilite; 

 Stabilirea, în condiţiile legii, de funcţii publice pentru posturile de natură contractuală pe 
baza activităţilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;  

 Transformarea unor posturi (vacante sau ca urmare a promovării titularilor acestora în 
clasă, grade/trepte profesionale); 

 Încadrarea personalului pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente 
se realizează prin dispozitia preşedintelui, cu respectarea termenelor şi a procedurilor 
stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii; 

 Salarizarea personalului preluat se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărei 
categorii de funcţii, în cadrul aparatului de specialitate; 

 Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru încadrarea în noile funcţii sau care 
refuză să fie încadrate, se concediază/eliberează din funcţie, în condiţiile legii.  
 

          Pentru funcţiile publice, modificările intervenite au fost efectuate în temeiul Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 

 în temeiul art. 13 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, au fost stabilite funcţii de director 
general; conform acestui text de lege aceste funcţii se pot stabili şi în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 
de posturi; 

 în temeiul art. 100 alin. (1) lit. a), b), c) şi d), alin.(2) şi (3), funcţionarii publici vor fi numiţi 
în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente ca urmare a schimbărilor 
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intervenite în structura compartimentelor respective şi/sau a atribuţiilor/cerinţelor 
specifice aferente funcţiilor respective;  

 stabilirea de noi funcţii publice, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3); 

 modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1), astfel posturile de natură 
contractuală, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. 
(3), se stabilesc ca funcţii publice în condiţiile art. 107; 

 persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în 
posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice vor fi 
numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi 
condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului 
profesional ale funcţiei publice, conform art. 111 alin.(3); 

 drepturile salariale ale persoanelor care au ocupat posturi de natură contractuală şi care 
sunt numite pe funcţii publice, se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au 
fost numite, conform art. 111 alin.(4); 

 reducerea unor funcţii publice în temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5); 

 eliberare din funcţia publică ca urmare a reorganizarii activităţii, prin reducerea postului 
ocupat de către funcţionarul public, conform art. 99, alin. (1) lit. b), alin. (2),(3),(4),(5),(6) 
şi (7); 

 numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate, cu 
excepţia funcţiilor publice de secretar al judetului, este de maximum 12% din numărul 
total al posturilor aprobate, conform art. 112 alin.(1). 

 

         Arătăm că modificările intervenite pentru funcţiile contractuale vor fi efectuate în temeiul 
 Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 Modificarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, conform art.41; 

 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, încetarea contractului 
individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, 
conform art. art. 58, 60, 65 şi 75. 

 

          Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a hotărârii . 
 
     Patrimoniul celor două servicii publice desfiinţate se preia, pe baza situaţiilor financiare 
întocmite la data încetării activităţii, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 
60 de zile de la aprobarea hotararii Consiliului Judeţean Timiş de reorganizare, în conditiile legii. 
Preluarea patrimoniului se va efectua de către o comisie desemnată de preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, prin dispoziţie. 
     

Bugetul aparatului de specialitate va fi structurat în funcţie de modificările ce decurg din 
desfiinţarea celor două servicii publice şi conform noii structuri organizatorice a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş. 

 
 
 
Ca urmare a desfiinţării celor două servicii publice şi preluarii activităţii acestora în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, în urma reorganizării, structura 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, reorganizată, se prezintă astfel: 
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A. Compartimente organizate în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Timiş : 

1. Administrator public – 1 post, funcţie contractuală de conducere. 
 

2. Cabinet Preşedinte – se păstrează structura avută - 4 posturi, funcţii contractuale de 
execuţie; 

 
3. Biroul Audit Public Intern  – se păstrează structura avută – 7 posturi (1 funcţie publică 

de conducere şef birou + 6 funcţii publice de execuţie); 
 

4. Serviciul Relaţii Externe – activitatea de relaţie cu Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România, fiind o activitate de relaţii interne trece la  Direcția Administrație 
Publică Locală. 

 Posturi avute: 9 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 7 funcţii 
publice de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie);  

 Posturi propuse: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 6 funcţii 
publice de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie); 
- se păstrează  funcția de Șef serviciu ocupată de Andreaș Eva ID 426065; 
- se păstrează 2 funcții publice de execuție consilier I superior ocupate de Kardos 

Agneta ID 252418 și Chiriac Atena ID 252421; 
- se păstrează o funcție publică de execuție inspector I superior ocupată de Sinca 

Mirela Carina ID 252420 
- se păstrează o funcție publică de execuție consilier I asistent ocupată de Ghiran 

Băla Adrian ID 252416; 
- se păstrează o funcție contractuală de execuție inspector de specialitate IA 

ocupată; 
- se păstrează o funcție publică de execuție inspector I principal vacantă ID 252419; 
-  se desființeaza 2 funcţii publice de execuţie vacante: consilier I superior ID – 

252417 și consilier I debutant  ID – 437163, în temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5);  
- se stabilește 1 funcție publică de execuție de consilier I superior  pe care se 

numește o persoană preluată de la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiş, Miatov Adriana Cristina care ocupă funcție contractuală, pe baza 
activităților care implică exercitarea  prerogativelor de putere publică, în 
conformitate cu art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Total: 8 posturi (1fpc+6fpe+1fce); 
Total posturi la compartimentele din subordinea directă a preşedintelui – 19 posturi 
(2fpc+16fpe+1fce). 

 
5. DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI CONTROL - structură nou înfiinţată, având următoarele 

servicii şi compartimente în subordine: 
a. Serviciul Organizare – serviciu nou înfiinţat prin preluarea unor atribuţii din cadrul 

Serviciului Resurse Umane, Organizare, Salarizare, precum şi stabilirea de noi atribuţii, 
dupa cum urmează: gestionarea și coordonarea în mod unitar a modului de organizare şi 
funcţionare atât a aparatului de specialitate cât şi a instituţiilor şi serviciilor publice 
organizate în subordinea Consiliului Judetean Timis (asigurarea structurilor organizatorice, 
elaborare și actualizare Regulamentelor de Organizare si Functionare, a Regulamentului 
Intern al aparatului de specialitate, salarizarea și gestionarea procesului de elaborare a 
fişelor posturilor pentru conducătorii instituțiilor subordonate, a procesului de evaluare a 
performantelor profesionale individuale ale conducătorilor instituțiilor din subordine, 
organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori), gestionarea 
managementului instituţiilor de cultură (întocmirea contractelor de management, 
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organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de manageri, evaluarea managerilor), 
elaborarea documentatiilor necesare pentru înfiinţarea sau desfiinţarea de instituţii şi servicii 
publice), asigurarea organizării şi desfăşurării activităţii la cabinetele preşedintelui si 
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Timiş :                 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 8 posturi - (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 3 funcţii 
publice de execuţie + 4 funcții contractuale de execuție): 

- se preiau 2 funcții publice de execuție de consilier I superior ocupate de la 
Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare (Polen Lilia şi Crişan Florica, ID 
– 252424 și 426066), care se numesc în temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) și alin.(2) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- se stabileşte 1 funcție publică de execuție pe care se numește o persoană 
preluată de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene 
Timiş, Reuţ Lăcrămioara, care ocupă funcție contractuală, pe baza activităților 
care implică exercitarea  prerogativelor de putere publică - inspector I asistent, în 
conformitate cu art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se înființează 4 functii contractuale de executie de inspector de specialitate, pentru 
activitatea de secretariat de la cabinetele preşedintelui şi vicepreşedinţilor;  

- se înfiinţeaza 1 funcţie publică de conducere şef serviciu. 

 Total: 8 posturi (1fpc+3fpe+4fce).  
 

b. Serviciul Resurse Umane, Salarizare – structura actuală este Serviciul Resurse Umane, 
Organizare, Salarizare care îşi schimbă denumirea ca urmare a trecerii activităţii de 
organizare în cadrul Serviciului Organizare; preia activitatea de resurse umane de la cele 
două servicii publice desfiinţate. 

  Posturi avute : 9 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 8 funcţii publice 
de execuţie); 

  Posturi propuse: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 7 funcţii 
publice de execuţie);  

- se păstrează funcția publică de conducere Șef serviciu pe care se numește 
Petrișor Lăcrămioara Elena, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. a), 
b) și c), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 3 funcții publice consilier I superior ocupate de Mitrică Mărăcine 
Mirela ID 252425, Mărgan Corina ID 252428, Bâzu Sorin Gabriel ID 252426 și 1 
funcție publică inspector I superior ocupată de Popescu Gabriela ID 252427, 
persoane care se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și 
c), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 2 funcții publice Consilier I superior vacante ID 252423 și ID 437164;  
- se înfiinţeaza 1 funcţie publică de execuție de consilier I asistent;  
- se transferă 2 funcții publice de execuție ocupate de consilier I superior de la 

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare (Polen Lilia şi Crişan Florica, ID 
– 252424 și 426066) la Serviciul Organizare;  

 Total: 8 posturi (1fpc+7fpe). 
 

c. Compartimentul Control Managerial Intern - se propune înfiinţarea unui nou 
compartiment care va avea ca atribuţii exercitarea controlului managerial intern, conform 
prevederilor legale specifice – format din 1 post funcţie publică de execuţie de consilier I 
principal  
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 Posturi avute :0;  

 Posturi propuse: se înființează 1 funcție publică de execuție de consilier I principal; 

 Total: 1 post (1fpe). 
 

d. Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă  - se propune înfiinţarea unui nou 
compartiment care va avea atribuţii în domeniul protecţiei muncii, a situaţiilor de urgenţă, 
prevenirii şi stingerii incendiilor și a controlului medical al salariaților – format din 1 post - 
funcţie publică de execuţie de inspector I superior.  

 Posturi avute :0;  

 Posturi propuse:  
-  1 funcție publică de execuție inspector I superior ocupată de Iosim Radovan, ID – 

252405 (preluată cu atribuții de la Serviciul Cultură, Învățământ și Sport) care se 
numește în noua structură în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) 
alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

  
Total: 1 post(1fpe). 

 
e.  Compartimentul Corp de Control – având ca atribuţii activităţile de control dispuse de 
catre preşedinte. 

 Posturi avute : 3 posturi - funcții publice de execuție; 

 Posturi propuse: 4 funcții publice de execuție (se înfiinţeză 1 funcţie publică de 
execuţie de consilier I superior);  

 Total: 4 posturi (4fpe); 
 

Se înființează 1 funcție publică de conducere de director executiv al Direcţiei Organizare şi 
Control. 
 
Total posturi la Direcția Organizare şi Control – 23 posturi (3fpc+16fpe+4fce). 
 
 

6. DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE  
 
Structură nou înfiinţată prin reorganizarea Direcției Investiții și Managementul Proiectelor şi 
preluarea atribuţiilor specifice, respectiv a personalului aferent din cadrul ADETIM, având 
Direcția de Investiții și Managementul Proiectelor în subordine și următoarele servicii şi 
compartimente: 

 1)Direcția de Investiții și Managementul Proiectelor, unde se păstrează funcția publică 
de conducere de director executiv, care are în subordine Serviciul Strategii și Managementul 
Proiectelor și Serviciul Investiții, pe care se numește dl. Borlea Mugurel Valentin, (ID – 
252486), în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. a), b), c) și d), alin. (2) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

a. Serviciul Strategii și Managementul Proiectelor – serviciu nou înfiinţat prin preluarea 
atribuţiilor de strategii şi programe de dezvoltare, management şi implementare proiecte din 
cadrul Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş si prin reroganizarea Serviciului 
Managementul Proiectelor şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Investiţii şi Managementul 
Proiectelor, având în principal următoarele atribuţii : elaborează strategia şi programul de 
dezvoltare, identifică sursele de finanţare, redactează cererile de finanţare şi asigură 
completarea întregii documentații necesare, depune cererile de finanţare, participă la 
evaluarea cererii de către finanţator, face modificările solicitate de finanţator, după 
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aprobarea cererilor se ocupă de semnarea contractelor de finanaţare, face propuneri privind 
echipa de implemnatre a proiectelor conform ghidului de finanţare; managerii de proiect 
împreună cu membrii echipei de implementare a proiectului urmăresc execuţia lucrărilor, 
asigură achitarea lucrărilor, întocmesc rapoartele către finanţator, răspund direct de 
cheltuirea fondurilor în conformitate cu cerinţele finanţatorului, fac recepţiile finale la 
terminarea lucrărilor, predau în administrare, exploatare obiectivele, monitorizează 
respectarea condiţiilor postimplementare pe perioada stabilită în ghidul de implementare si 
întocmesc rapoarte în acest sens. 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 12 posturi   
- se preiau 3 funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Managementul 
Proiectelor şi Achiziţii Publice (1 inspector I superior – Glăman Angela, ID 252497 
și 2 consilier I superior – Bărbulescu Daniela şi Oprea Georgeta, ID 252495 și ID 
252496), care se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și 
c), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
- se stabilesc 8 funcții publice de execuție pentru persoanele preluate de la 

Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş (Bălașa Sergiu, Lăbuneț Gabriela, 
Viţălaru Ion, Franţiu Delia Doina, Pătruică Lucia Ileana, Mihăescu Bogdan George, Juşcă 
Corina, Borzan Iulia Teodora) care ocupă funcții contractuale, pe baza activităților care 
implică exercitarea  prerogativelor de putere publică - 7 consilier I superior și 1 consilier I 
asistent, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- se înființează 1 funcție publică de conducere de șef serviciu; 

 Total: 12 posturi (1fpc+11fpe). 
 

b. Serviciul Investiţii rezultat prin reorganizarea Serviciului Investiții și Monitorizarea 
Activităților de Utilități Publice, având ca atribuţii realizarea investiţiilor, conform  programului 
de investiţii aprobat. 

 Posturi avute : 11 posturi (1 funcţie publica de conducere + 10 funcţii publice de 
execuţie);  

 Posturi propuse: 8 posturi, din care:  
- se păstrează 1 funcție publică de conducere de șef serviciu pe care se numește 

Lupu Ninel - ID 426068 în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. a), b) și 
c), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 6 funcţii publice de execuţie – 5 consilier I superior:  
- 3 posturi consilier I superior ocupate de către Sisak Csaba - ID 252498, Paveloiu 

Ion –ID 252488 și Andrițoi Marius Liviu - ID 426069, care se numesc în 
conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și c), alin.(2) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- 2 posturi consilier I superior vacante – ID 252491 și  ID 252493  
și 1 post consilier I debutant vacant - ID 437184;  

- se stabilește 1 funcție publică de execuție consilier I superior pentru o persoană 
preluată de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene 
Timiş, Tocănel Valeria Virginia, care ocupă funcție contractuală, pe baza 
activităților care implică exercitarea  prerogativelor de putere publică, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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3 posturi: 1 consilier I superior ocupat de Ciuferesu Nicu Eugen ID – 426070, 1 
consilier I asistent, vacant, ID – 437185 și 1 consilier I principal, vacant, ID - 
437186 cu activitate de monitorizare a activităților de utilități publice, trec la 
Direcția Generală Tehnică – Biroul Urmărire Lucrări Investiţii şi Monitorizarea 
Activităţilor de Utilităţi Publice, se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 
alin. (1) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
1 post consilier I superior – ocupat de către Păduraru Dan, ID – 252.490 trece la 

Compartimentul Gestionarea Patrimoniului  și se numește în conformitate cu 
prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Total: 8 posturi (1fpc+7fpe). 
 

c. Compartimentul Monitorizarea Implementării Proiectelor – compartiment nou înfiinţat 
având ca atribuții monitorizarea modului de  implementare a proiectelor.  

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse:  se înființează 2 funcții publice de execuție de consilier I superior; 

 Total: 2 posturi (2fpe). 
 

d. Manager public – 1 funcţie publică specifică de execuţie – manager public I principal 
ocupată de către Lupuț Adrian – ID 252.499. 
 

 
e. Serviciul Achiziţii Publice rezultat prin reorganizarea Serviciului Managementul Proiectelor 

și Achiziții Publice şi preluarea atribuţiilor specifice de la serviciile publice desfiinţate: 

 Posturi avute: 11 posturi (1 funcţie publica de conducere + 10 funcţii publice de 
execuţie);  

 Posturi propuse: 8 posturi  
-  se păstrează 1 funcție publică de conducere - șef serviciu pe care se numește 

Marossy Zoltan Gheorghe - ID 252494, în conformitate cu prevederile art. 100 
alin. (1) lit. a), b) și c), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 5 funcţii publice de execuţie, 2 funcții consilier I superior ocupate de 
Goia Daniela - ID 252502 și Prisecaru Georgeta - ID 426071, 2 funcții inspector I 
superior ocupate de Martinov Rodica - ID 252454 și Ojoga Gabriela – ID 252501, , 
care se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și c), alin.(2) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 1 funcție consilier I principal vacantă - ID 437189 
- se stabilesc 2 funcții publice de execuție – consilier I superior pentru persoane 

preluate, una de la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, Grunfeld 
Corina şi una de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene 
Timiş, Ramis Alina, care ocupă funcții contractuale, pe baza activităților care 
implică exercitarea  prerogativelor de putere publică, în conformitate cu 
prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  3 posturi - 1 inspector I superior ocupat de Glăman Angela - ID 252497 și 2 
consilier I superior ocupate de  Bărbulescu Daniela - ID 252495 şi Oprea 
Georgeta - 252496), trec la Direcția Generală de Dezvoltare – Serviciul Strategii, 
Proiecte, Programe, și se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) 
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lit. b) și c), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier I asistent ID – 
437188 și 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier I debutant ID – 
437187, în temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5);  
Total: 8 posturi (1fpc+7fpe). 

 
 Se înființează 1 funcție publică de conducere de director general al Direcţiei Generale 
de Dezvoltare. 
      
Total posturi la Direcția Generală de Dezvoltare – 32 posturi (5fpc+28fpe). 

 
 
 
 
B. Compartimente organizate în subordinea directă a vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Timiş: 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ, INFORMATIZARE – înființată prin reorganizarea 
Direcției Buget Finanțe, având Direcția Buget - Finanțe în subordine și următoarele servicii 
şi compartimente: 

 1) Direcția Buget – Finanțe, unde se păstrează funcția publică de conducere de director 
executiv pe care se numește dl. Marcu Marcel (ID – 252436), care are în subordine Serviciul 
Financiar – Contabilitate și Compartimentul Buget, în conformitate cu prevederile art. 100 
alin. (1) lit. a), b), c) și d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

a. Serviciul Financiar - Contabilitate – se preiau şi atribuţiile specifice de la serviciile publice 
desfiinţate 

 Posturi avute : 11 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 10 funcţii 
publice de execuţie). 

 Posturi propuse: 14 posturi  
- se păstrează 11 funcții publice:  
- se păstrează 1 funcţie publică de conducere (ocupată de Borza Petru suspendat  în 
conformitate cu art 94 lit. m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcție ocupată actualmente prin 
promovare temporară, de către Medvighi Ioana Nicoleta, conform art. 92 alin. (1), (4) și 
(5);  

- se păstrează 10 funcţii publice de execuție avute, respectiv:  
- 6 funcții publice consilier I superior ocupate (Cioban Violeta – ID 252.446, Simion 

Daniela – ID 252.447, Fenichiu Dănuț Stelian – 252.448, Spinean Mirela – ID 252.449, 
Stana Maria – ID 252.450, Alexa Oana – 252.414 – suspendată în conformitate cu 
prevederile art.95 alin. (1) lit. a) 

- 3 funcții publice inspector I superior ocupate (Chitonescu Liliana – ID 252.500, 
Harcău Mariana – ID 252.452, Roșu Elena – ID 252.453) 

- 1 funcție publică inspector I principal ocupată de Văcaru Anca Marina – ID 
252.455 
- se stabilesc 2 funcție publice de execuție - consilier I superior, pentru 2 persoane 

preluate de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş, 
Ceauşescu Iuliana Simona și Iacob Ionela Claudia, care ocupă funcții contractuale, pe 
baza activităților care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind 
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Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; D-na 
Iacob Ionela Claudia va fi numită în funcție publică la data încetării concediului pentru 
creșterea copilului.  

- se preia 1 funcție contractuală de execuție de la Direcţia pentru Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş de referent IA, Bleau Angela cu atribuții de 
casier. 

Total: 14 posturi (1fpc+12fpe+1fce); 
 

b.Compartimentul Buget – prin reorganizarea  Biroului Buget  
Posturi avute : 6 posturi (1 funcţie publică de conducere + 5 funcţii publice de execuţie);  
Posturi propuse: 5 - funcţii publice de execuţie 

 - se desființează 1 funcție publică de conducere șef birou – ID – 437.748, în temeiul art. 
99 alin.(1) lit. b. și se va ține cont de prevederile art. 100 alin. (5) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - D-nei Vancea Marcela, care a ocupat funcția de Șef birou i se vor aplica prevederile 
art. 99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - se păstrează 1 funcție publică de execuție vacantă consilier I superior  ID 252.439, 1 
funcție publică de consilier I superior vacantă temporar (prin promovarea temporară pe 
funcția de Șef Serviciu la Serviciul Financiar – Contabilitate), a D-nei Medvighi Ioana 
Nicoleta (ID – 252.438), 2 funcții inspector I superior ocupate de Mirel Adina (ID – 252.440) 
și Reuț Maria (ID – 252.441) și o funcție de inspector I asistent ocupată de Dobîndă Larisa 
Loredana (ID – 252.429), care se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. 
d), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
  
c.   Biroul Venituri – se păstrează structura avută – 6 posturi (1 funcţie publică de 
conducere şef birou + 5 funcţii publice de execuţie); 
d.  Compartimentul Informatică – trece de la Direcția Administrație Publică Locală la 
Direcția Generală Economică, Informatizare în vederea asigurării specialiştilor necesari 
pentru implementarea şi utilizarea programelor informatice, în vederea informatizării 
activităţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş. 

 Posturi avute : 5 posturi - funcţii publice de execuţie; 

 Posturi propuse: 4 posturi :  

- se păstrează 2 funcții publice de execuție consilier I superior ocupate de Vladu 
Dan Doru (ID – 252410) și Ieșan Viorel (ID – 437202), și o funcție publică  
consilier I superior vacantă (ID – 437201);  

- se păstrează 1 funcție publică de execuție consilier I superior ID 437201, vacantă; 

- se stabilește 1 funcție publică de execuție, consilier I principal, pentru o persoană 
preluată de la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, Tuce Adrian 
Ovidiu care ocupă funcție contractuală, pe baza activităților care implică 
exercitarea  prerogativelor de putere publică în conformitate cu prevederile art. 
111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- 2 posturi -1 consilier I superior Păun Elena, ID - 252415 și 1 referent III superior 
Brânzan Mariana, ID - 252413 trec la Direcția Administrație Publică Locală – 
Serviciul Monitorizare şi Transparenţă Decizională, respectiv Compartimentul 
Comunicare şi Monitorul Oficial, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. 
d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
Total: 4 posturi (4fpe). 
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Se înființează 1 funcție publică de conducere de director general al Direcţiei Generale 
Economică, Informatizare. 

 
Total posturi la Direcția Generală Economică, Informatizare – 31 posturi 

(4fpc+26fpe+1fce). 
 

DIRECȚIA GENERALĂ DE PATRIMONIU – înființată prin reorganizarea Direcției 
Administrarea Patrimoniului şi  preluarea Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara, având 
Direcția Administrarea Patrimoniului în subordine și următoarele servicii şi compartimente: 

1) Direcția de Administrarea Patrimoniului unde se păstrează funcția publică de conducere 
director executiv al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, pe care se numește dl. 
Şerban Radu Virgil (ID – 252456), care are în subordine Serviciul Administrarea 
Patrimoniului și Compartimentul Gestionarea Patrimoniului, în conformitate cu 
prevederile art. 100 alin. (1) lit. a), b), c) și d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
a. Serviciul Administrarea Patrimoniului - preia şi atribuţiile specifice privind 

administrarea Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara, iar activitatea de încheiere a  
contractelor de mentenanţă, trece la Compartimentul Gestionarea Patrimoniului. 

 Posturi avute: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 6 funcţii 
publice de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie);  

 Posturi propuse: 11 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 10 funcţii 
publice de execuţie );  

- se păstrează funcția publică de conducere de șef serviciu, ocupată de Stângaciu 
Darius ID – 426063;  

- se păstrează 5 funcții publice de execuție și anume : 4 funcții consilier I superior 
ocupate de Kysilka Daniel Petru (ID – 252457), Murar Diana (ID – 426060), Belu 
Bianca Olivia (ID – 252461), Popa Miliana (ID – 437170), și 1 consilier I asistent 
ocupat de Lera Ioan (ID – 252459);  

- se stabilesc 3 funcții publice de execuție pentru persoane preluate de la Agenţia 
de Dezvoltare Economico-Socială Timiş (Tisu Nicoleta Rodica, Milotin Roxana şi 
Muntean Simona) care ocupă funcții contractuale, pe baza activităților care implică 
exercitarea  prerogativelor de putere publică de consilier I superior, în conformitate 
cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- se înființează 2 funcții publice de execuție de consilier I superior;  

- 1 funcție de inspector I superior ocupată de Simion Sorin Gheorghe - ID 252460 și 
1 funcție contractuală de administrator I ocupată de  Moisescu Dănuţ Adrian, trec 
la Compartimentul Gestionarea Patrimoniului, în conformitate cu prevederile art. 
100 alin. (1) lit. d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Total: 11 posturi (1fpc+10fpe); 
 

b. Compartimentul Gestionarea Patrimoniului – compartiment nou înființat prin preluarea 
activităților de gestionare a patrimoniului, a gestiunilor de la Servicul Logistic, precum și a 
activităţii de încheiere a tuturor contractelor de mentenanță. 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 10 posturi (6 funcţii publice de execuţie + 4 funcţii contractuale de 
execuţie);  
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- se preiau 2 funcții publice de execuție ocupate: 1 inspector I superior de la 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Simion Sorin Gheorghe, ID – 252460 și 1 
consilier I superior de la Serviciul Investiţii şi Monitorizarea Activităţilor de Utilităţi 
Publice, Păduraru Dan, ID – 252490, care se numesc în conformitate cu 
prevederile art. 100 alin. (1) lit. d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se înființează 3 funcții publice de execuție de consilier I superior;  

- se stabilește 1 funcție publică de execuție pentru persoană preluată de la Serviciul 
Logistic (Pupşa Iudita) care ocupă funcție contractuală, pe baza activităților care 
implică exercitarea  prerogativelor de putere publică de consilier I superior, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

- se preiau 4 funcții contractuale de execuție cu atribuţii de gestionare a 
patrimoniului: Seiman Emil, Moisescu Dănuţ Adrian, Tudor Simona, Ghenie 
Felicia. 

 Total: 10 posturi (6fpe+4fce); 
 

c. Serviciul Întreţinere şi Parc Auto - înființat prin reorganizarea Serviciului Logistic, ca 
urmare a trecerii atribuţiilor de administrare a Palatului administrativ la Compartimentul 
Gestionarea Patrimoniului, şi preluarea activităţilor de întreţinere a patrimoniului preluat 
de la cele două servicii publice desfiinţate. 

 Posturi avute : 22 posturi (1 funcţie contractuală de conducere  + 21 funcţii 
contractuale de execuţie);  

 Posturi propuse: 21 posturi (1 funcţie contractuală de conducere şef serviciu + 20 
funcţii contractuale de execuţie ); 4 funcții contractuale de execuție trec la Serviciul 
Gestionarea Patrimoniului (Seiman Emil, Moisescu Dănuţ Adrian, Tudor Simona, 
Ghenie Felicia); se înființează 1 funcție contractuală de execuție de referent IA; se 
preiau 3 funcții contractuale de execuție din alte structuri (2 șoferi de la Direcţia 
pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş, 1 muncitor calificat de 
la Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş); se desființează 1 post de șofer 
vacant . 

 Total: 21 posturi (1fcc+20fce). 
  

Se înființează 1 funcție publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de 
Patrimoniu. 
Total posturi la Direcția Generală de Patrimoniu – 44 posturi (3fpc+1fcc+16fpe+24fce). 

 
1. DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ - Structură nou înfiinţată prin preluarea activităților de  

administrare, control drumuri şi urmărire lucrări drumuri şi poduri, autoritatea judeţeană de 
transport, precum şi stabilirea de noi atribuţii, având următoarele servicii şi compartimente în 
subordine: 
 

a. Biroul  Urmărire Lucrări Investiţii și Monitorizarea Activităților de Utilități Publice -  
structură nou înfiinţată pentru urmărirea tuturor lucrărilor de investiţii şi prin preluarea 
atribuţiilor de monitorizare a activităţilor de utilităţi publice din cadrul Serviciului de Investiţii 
şi Monitorizarea Activităţilor de Utilităţi Publice. 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 6 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 5 funcţii publice 
de execuţie);  

- se preiau 3 funcții publice de execuție de la Serviciul de Investiţii şi Monitorizarea 
Activităţilor de Utilităţi Publice - 1 consilier I superior ocupată Ciuferescu Nicu 
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Eugen, ID – 426070, care se numește în conformitate cu prevederile art. 100 alin. 
(1) lit. b) și c), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 1 consilier I asistent vacant 
ID – 437185 și 1 consilier principal vacant ID - 437186; 

- se stabilește 1 funcție publică de execuție consilier I superior pentru o persoană 
preluată de la Direcția  pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene 
Timiş (Tătar Gheorghe) care ocupă funcție contractuală, pe baza activităților care 
implică exercitarea  prerogativelor de putere publică de consilier I superior, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

- se înființează 1 funcție publică de conducere de șef birou şi 1 funcții publice de 
consilier I superior. 

 Total: 6 posturi (1fpc+5fpe); 
 
b. Biroul Administrare, Urmărire Lucrări Drumuri şi Poduri preia atribuţiile specifice din 
cadrul Direcţiei de Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş. 

 Posturi avute : 0 

  Posturi propuse: 7 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 6 funcţii publice 
de execuţie );  

- se înființează 1 funcție publică de conducere de șef birou;  

- se stabilesc 6 funcții publice de execuție pentru persoane care ocupă funcții 
contractuale, preluate de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor 
Judeţene Timiş, după cum urmează: 

 4 funcții publice de execuție consilier I superior (Tudor Viluş, Ignatoni Florin, 
Oltean Zeno, Rădoi Dan Cătălin), 1 funcție publică consilier I asistent (Stan 
Ancuţa Codruţa) și o funcție publică referent de specialitate II superior 
(Mânzat Nicolae), pe baza activităților care implică exercitarea  
prerogativelor de putere publică,  în conformitate cu prevederile art. 111 
alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Total: 7 posturi (1fpc+6fpe); 
 

c.Compartimentul Autoritatea Judeţeana de Transport: reorganizat din Biroul Autoritatea 
Județeană de Transport prin reducerea numărului de posturi ca urmare a volumului mic de 
activitate.  

 Posturi avute: 6 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 5 funcţii publice de 
execuţie);  

 Posturi propuse: 4 posturi  (4 funcţii publice de execuţie );  

- se desființeaza 1 funcţie publică de conducere de șef birou la Biroul Autoritatea 
Județeană de Transport, în temeiul art. 99 alin.(1) lit. b. și se va ține cont de 
prevederile art. 100 alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- D-nei Isar Petrovici Pepita, care a ocupat funcția de Șef birou i se vor aplica 
prevederile art. 99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 2 funcții publice de execuție: consilier I superior ocupată de Mirciov 
Simona Iudith ID 437179, și respectiv inspector I debutant ocupată de Serafin 
Tiberiu Mihai ID 426061, care se numesc în conformitate cu prevederile art. 100 
alin. (1) lit. d), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- se păstrează 2 funcții publice de execuție vacante consilier I superior ID 252462, 
respectiv ID 252463; 

- se desființează 1 funcție publică de execuție vacantă consilier I superior ID – 
437180, în temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5).  

 Total: 4 posturi (4fpe); 
d. Biroul Control Drumuri – structură nou înființată care va avea ca principal obiectiv 
controlul prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfaşurat 
între localităţile judeţului și activitatea de cântărire a autovehiculelor. 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 6 (1 funcţie publică de conducere şef birou + 5 funcţii publice de 
execuţie );  
- se înființează 1 funcție publică de conducere  șef birou;  
-  se preia 1 funcție publică de execuție consilier I superior de la Compartimentul de 

Verificare și Control al Serviciilor de Transport, ocupată de Serafin Gabriel, ID – 
437181, care se numește în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. d), alin.(2) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- se preiau 2 funcții publice vacante consilier I superior ID-437182 și 437183 de la 
Compartimentul de Verificare și Control al Serviciilor de Transport;  
-  se stabilește 1 funcție publică de execuție consilier I superior pentru o persoană 
preluată de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş, 
Costan Adrian, care ocupă funcție contractuală, pe baza activităților care implică 
exercitarea  prerogativelor de putere publică, ,  în conformitate cu prevederile art. 111 
alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
- se înființează 1 funcție publică de execuție de consilier I principal.   

 Total: 6posturi (1fpc+5fpe); 
 

- e.Compartimentul Protecţia Mediului şi Energii Neconvenţionale –  

- se preia de la Arhitect șef cu 2 posturi - funcţii publice de execuţie – 1 consilier I superior 
ocupată de Pavel Valeria – ID 252481, suspendată temporar în conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare și art. 54 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, 
republicată cu modificările și completarile ulterioare și 1 inspector I asistent ocupată de Savu 
Natalia ID 426064. 

 

f.Compartimentul Centrul Multifuncțional Bastion - se preia de la Agenția de Dezvoltare 

Economico Socială Timiș având atribuții în promovarea turismului în județul Timiș. 

 Posturi avute : 0 

- Posturi propuse: 3 posturi  (3 funcţii publice de execuţie);  

- se stabilesc 3 funcții publice de execuție pentru persoane preluate de la Agenţia 
de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, 1 consilier I superior pentru Adam 
Ruxandra Maria, 1 consilier I principal pentru Şoflău Bogdan Cătălin, 1 consilier I 
asistent pentru Cristian Simona Adelina care ocupă funcții contractuale, pe baza 
activităților care implică exercitarea  prerogativelor de putere publică, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

 Total: 3 posturi (3fpe); 
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Se înființează 1 funcție publică de conducere de director general al Direcţiei Generale Tehnice. 
 
Total posturi la Direcția Generală Tehnică – 29 posturi (4fpc+25fpe). 

 
 

 
4.ARHITECT ŞEF 
  

a. Biroul Avizare, Autorizare – se reorganizează Serviciul Avizare, Autorizare ca urmare a 
reducerii activităţii datorită crearii unor structuri organizatorice proprii pentru „Arhitect Şef” 
în localităţile cu peste 1500 de locuitori. 

 Posturi avute : 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 7 funcţii 
publice de execuţie);  

 Posturi propuse: 6 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 5 funcţii 
publice de execuţie );  

- se desființează 1 funcţie publică de conducere de șef serviciu la Serviciul Avizare, 
Autorizare, ocupată de dl. Brebe Liviu (ID – 252467), în temeiul art. 100 alin. (4) şi 
alin.(5). 

- se înființează funcția publică de conducere Șef birou pe care se numește d-nul 
Brebe Liviu, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

-  se desființează 2 funcții publice de execuție vacante - 1 inspector I superior ID – 
252470 și 1 referent de specialitate II superior ID – 252474, în temeiul art. 100 
alin. (4) şi alin.(5)  

- se păstrează 3 funcții publice de execuție avute: 2 consilier I superior ocupate de 
Stroe Ilie ID 252471 și Mărculescu Grațiela ID 252475, 1 referent de specialitate II 
superior ocupată de Ciocârlie Vasile ID 252473, care se numesc în conformitate 
cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 2 funcții publice de execuție vacante 1 consilier I superior ID 252468 
și 1 consilier I asistent ID 437191. 

 Total: 6 posturi (1fpc+5fpe) 
 

b. Compartimentul Disciplina în Construcții se reorganizează din Serviciul Disciplina în 
Construcții ca urmare a reducerii activității  
Posturi avute - 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 6 funcţii publice 
de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie);  
Posturi propuse – 6 posturi (funcții publice de execuție) 

- se desființează funcția publică de conducere Șef serviciu vacantă ID 437192, în 
temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5) 

- se desființează funcția contractuală de execuție Inspector de specialitate debutant. 

- se păstrează 4 funcții publice de execuție: 2 consilier I superior  ocupate de Petcu 
Radu Mirel ID 252472 și David Mariana Vivi ID 437193, 1 consilier I principal 
ocupată de Vonica Maria Nicoleta ID 426072 și 1 consilier I debutant ocupată de 
Carebia Beatrice Ioana ID 437196, care se numesc în conformitate cu prevederile 
art. 100 alin. (1) lit. b) și d), alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 2 funcții publice vacante: 1 consilier I asistent ID 437194 și 1 
consilier I debutant ID 437195 

  Total: 6 posturi (1fpc+5fpe) 



17 

 

 
c. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - 8 posturi – se păstrează structura 

avută  (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 6 funcţii publice de execuţie + 1 
funcţie contractuală de executie) 
 

d. Compartimentul Cadastru şi Gestiunea Localităţilor – 2 posturi – se păstrează 
structura avută - 2 funcţii publice de execuţie. 
 
Total posturi la Arhitect șef – 23 posturi (3fpc+19fpe+1fce). 

 
C.Compartimente organizate în subordinea directă a secretarului judeţului Timiş 

 
1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ  

 
a. Biroul Informare şi Relaţii Publice – activitatea de comunicare trece la Compartimentul 

Comunicare și Monitorul Oficial. 

 Posturi avute : 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 3 funcţii publice 
de execuţie + 4 funcţii contractuale de execuţie);  

 Posturi propuse: 7 posturi (1 funcţie publică de conducere şef birou + 2 funcţii 
publice de execuţie + 4 funcţii contractuale de execuţie);  

- trece 1 funcție publică de execuție consilier I superior ocupată de Lavrits Jana, ID 
252402 la Compartimentul Comunicare și Monitorul Oficial, și se numește în noua 
structură în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și alin.(2) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- se păstrează  funcția de șef birou ocupată de Borda Elena Daniela ID 252510 

- se păstrează 2 funcții publice de execuție: 1 inspector I superior ocupată de 
Lupulescu Simona ID 252515 și 1 consilier I asistent ocupată de Bihoi Ana ID 
437200 

- se păstrează 4 funcții contractuale de execuție.  

 Total: 7 posturi (1fpc+2fpe+4fce); 
 

b. Serviciul Monitorizare şi Transparenţă Decizională  

 Posturi avute: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 7 funcţii 
publice de execuţie);  

 Posturi propuse: 9 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 8 funcţii 
publice de execuţie); 

- se suplimentează structura cu un post prin preluarea unei funcții publice de 
execuție de consilier I superior ocupat de Păun Elena, ID – 252415 de la 
Compartimentul Informatică, pentru utilizare programe informatice şi de operare 
bază de date, și se numește în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b), 
alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- se păstrează funcția de șef serviciu vacantă ID 437199; 

- se păstrează 4 funcții publice de execuție consilier I superior ocupate de Simina 
Maria ID 252514, Nădăștean Bogdan ID 426062, Cioban Aurel ID 252400 și 
Paraipan Cornelia Mihaela ID 252511Ș 

- se păstrează o funcție publică de execuție inspector I superior ocupată de 
Dumitrașc Nicoleta ID 252465 

- se păstrează o funcție publică de execuție consilier I principal ocupată de Donos 
Daniela Marioara ID 252404 
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- se păstrează o funcție publică de execuție inspector I superior vacantă ID 252512 

 Total: 9 posturi (1fpc+8fpe); 
 

c. Compartimentul Comunicare și Monitorul Oficial – structură nou înființată cu atribuţii 
de comunicare, redactarea Monitorului Oficial şi a suplimentului Monitorului Oficial – 
revista C.J.T., precum şi gestionarea site - ului Consiliului Judeţean Timiş. 

 Posturi avute : 0 

 Posturi propuse: 4 posturi (2 funcţii publice de execuție + 2  funcţii contractuale de 
execuţie);  

- se preiau 2 funcții publice de execuție - consilier I superior ocupat de Lavrits Jana, 
ID – 252402 de la  Biroul Informare și Relații Publice și 1 referent III superior 
ocupat de Brânzan Mariana, ID – 252413 de la Compartimentul Informatică pentru 
utilizare programe informatice şi de operare bază de date, care se numesc în 
noua structură în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

- se înființează 2 funcții contractuale de execuție inspector de specialitate IA. 

 Total: 4 posturi (2fpe+2fce); 
 

d. Serviciul Cultură, Învăţământ, Minorități şi Sport – atribuţiile de sănatate şi securitate 
în muncă trec în cadrul Direcţiei Organizare şi Control, activitatea de redactare a 
suplimentului Monitorului Oficial al Consiliului Judeţean Timiş trece la Compartimentul 
Comunicare și Monitorul Oficial; preia atribuţii de punere în aplicare a politicii de 
guvernare referitoare la minorităţi.  

 Posturi avute : 10 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 7 funcţii 
publice de execuţie + 2 funcţii contractuale de execuţie);  

 Posturi propuse: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 5 funcţii 
publice de execuţie + 2 funcţii contractuale de execuţie);  

- se păstrează 1 funcție publică de conducere șef serviciu ocupată de Popa Adela 
ID 426073, care se numește în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. c) 
și alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

- se păstrează 4 funcții publice de execuție: 1 consilier I superior ocupată de Crista 
Mihai Ștefan ID 252403, 3 inspector I superior ocupate de Cârjoi Valentina ID 
252406, Pepa Daniela ID 252407 (suspendată în conformitate cu art 94 lit. m) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) și Mladin Maria ID 252409;  

- se păstrează 1 funcție publică de execuție consilier I superior ID 252401 vacantă; 

- se păstrează 2 funcții contractuale de execuție;  

- se desființeaza 1 funcţie publica de execuţie vacantă consilier I principal ID - 
437190), în temeiul art. 100 alin. (4) şi alin.(5).  

- 1 funcție publică de execuție de inspector I superior ocupată de Iosim Radovan ID 
– 252405 trece la Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, și se numește 
în noua structură în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și alin.(2) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Total: 8 posturi (1fpc+5fpe+2fce); 
 
Total posturi la Direcția Administrație Publică Locală – 29 posturi 
(4fpc+17fpe+8fce). 
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2. Serviciul Juridic şi Contencios  

 Posturi avute: 8 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 6 funcţii 
publice de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie);  

 Posturi propuse: 10 posturi (1 funcţie publică de conducere şef serviciu + 8 funcţii 
publice de execuţie + 1 funcţie contractuală de execuţie);  

- se  păstrează 1 funcție publică de conducere de șef serviciu ocupată de Ursoiu 
Maria ID 252503 

- se păstrează 4 funcții publice de execuție consilier juridic I superior ocupate de 
Lasuschevici Miriana Mirela ID 252507, Chira Sorin ID 252506, Ene Flavius Iulian 
ID 252505 și Cioroabă Corina ID 252508; 

- se păstrează 2 funcții publice de execuție vacante: consilier juridic I superior ID 
252504 și consilier juridic I principal ID 252509; 

- se păstrează 1 funcție contractuală de execuție 

- se stabilește 1 funcție publică de execuție consilier juridic I superior pentru o 
persoană preluată de la Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor 
Judeţene Timiş, Tăutu Lavinia, care ocupă funcție contractuală, pe baza 
activităților care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

- se înființează 1 funcție publică de execuție de consilier juridic I superior. 

  Total: 10 posturi (1fpc+8fpe+1fce); 
 

C.Compartimente organizate în coordonarea secretarului judeţului Timiş 
 
3 Compartimentul Asistenţă Juridică Consilieri Judeţeni – 

 Posturi avute: 2 posturi (2 funcţii contractuale de execuţie);  

 Posturi propuse: 1 post (1 funcţie contractuală de execuţie ); se reduce 1 funcție 
contractuală de execuție de consilier juridic I ; 

 Total: 1 posturi (1fce). 
 

Numărul posturilor aprobate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile conform O.U.G. nr. 63/2010 - întrucât în prezent nu mai sunt astfel de 
proiecte - se desfiinţează,  astfel vor putea fi stabilite noi posturi numai după aprobarea de noi 
proiecte la nivelul Consiliului Judeţean Timiş. 
 
          Numărul şi categoria funcţiilor propuse pentru noua structură organizatorică a aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, inclusiv posturile preluate de la cele doua instituţii 
desfiinţate, comparativ cu situaţia actuală este următoarea: 

Nr. 
crt 

Categoria funcţiilor Numărul 
actual  

Numărul 
propus  

Diferenţe 

1 Funcţii de demnitate publică 3 3 0 

2 Funcţii publice de conducere 23 30 +7 

3 Funcţii publice de execuţie 130 167 +37 

4 Funcţii contractuale de conducere 11 2 -9 

5 Funcţii contractuale de execuţie 80 45 -35 

6 Număr total de posturi  247 247 0 

 *Numar posturi pentru proiecte 5 0 -5 
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Numărul total al funcţiilor publice de conducere respectă prevederile articolul 112, 
aliniatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, (29 < 29,64) astfel: 

 numărul total posturi propuse, inclusiv funcţiile de demnitate publică: 247; 

 maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate: 12% x 247 = 29,64; 

 funcţii publice de conducere propuse, cu excepţia funcţiei publice de secretar al 
judeţului: 29. 

 
Prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Timiş, ne încadrăm în numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2016 pentru 
Consiliul Judeţean Timiş ca  unitate administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul 
capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele 
locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare şi comunicat 
de Instituţia prefectului - judeţul Timiş prin adresa nr. 3649/S3/08.02.2016, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Din totalul salariaţilor celor trei structuri, 5 salariaţi vor fi concediaţi, în condiţiile legii, 
astfel: 

 5 salariaţi care ocupă funcţii contractuale de execuţie, din care: 1 detaşat, 2 cumul 
funcţie şi 2 cumul pensie; 

iar, celor 2 funcționari publici de conducere li se vor aplica prevederile art. 99 din din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

    Organigrama şi Statul de funcţii propuse sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la proiectul 
de hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit.a), d) şi f), alin. (2) lit. b) şi c) , alin. (5) lit. 
a), pct. 12 şi 14 şi şi art. 97 , precum art.104 alin. (1) lit. a), e) şi f), alin. (2) lit. a) si alin. (6) lit. a) 
si b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avand in vedere cele prezentate mai sus supunem spre analiză şi 
aprobare proiectul de Hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu, 
Lăcrămioara PETRIȘOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


