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JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 11562/26.05.2021 
 

 
PROCES VERBAL  

Încheiat în ședința ordinară a plenului  
Consiliului Județean Timiș din 26 mai 2021 

 
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Doamnelor și domnilor, întrucât domnul președinte Alin-Adrian Nica este plecat din țară, 

astăzi,  voi prezida eu ședința ordinară a plenului Consiliului Județean Timiș.  
Prin urmare, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că sunt 

prezenți la ședință in sistem online un număr de 34 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri 
județeni în funcție. Lipsește domnul președinte Alin Adrian Nica și domnii consilieri județeni Sarmeș 
Dan și domnul vicepreședinte Cristian Moș. 

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul 
României, și Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul Administrativ a altor 
persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la ședință participă, în 
calitate de invitați, șefii de compartimente, specialiști din aparatul propriu, și reprezentanți ai 
instituțiilor subordonate, consilierii județeni participând la ședință in sistem online. 

Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art. 138 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de hotărâri, 
sens in care toate  materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe site-ul instituției, 
si prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea, ședința poate fi urmărită și online pe 
pagina de facebook a consiliului județean. 

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 367/19.05.2021 și ordinea de zi a ședinței a fost 
adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media și prin 
postarea pe tabletele consilierilor județeni. 

Având în vedere discuțiile avute în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 5, în calitate 
de inițiator al proiectului, în temeiul art. 24 alin. 5, retrag de pe proiectul ordinii de zi următorul 
proiect: Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
79/2018 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor 
din Bastionul ”Theresia” Timișoara și închirierea unor spații.  

Am luat decizia de a retrage acest proiect întrucât, în urma unor idei venite în ultimele zile, 
doresc să aduc câteva completări la proiect. De asemenea, aplicarea acestui regulament nu este o 
urgență și doresc să vin cu o formă mult îmbunătățită pe care să o supun aprobării dumneavoastră 
în plenul următor.  
         De asemenea, vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Security 

Cons Prest S.R.L. pe anul 2021. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș - Consiliul Județean Timiș - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius 
Brînzeu” Timișoara - Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea înființării și asigurării 
funcționării Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale în cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea 
Convenției de la Istanbul în România implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați.  
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3. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat al județului 
Timiș pe anul 2021. 

4. Plângere prealabilă formulată de domnul Chiosa-Erimescu Eugen prin care se solicită 
Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 87/31.03.2021 privind aprobarea structurii 
organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș și a Statului de funcții al a 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș. 

Toate aceste proiecte, precum și plângerea domnului Chiosa Erimescu Eugen au fost supuse 
dezbaterii în ședința comisiilor reunite.  

Vă supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi  cu 33 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-
Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-
Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, 
Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, 
Roman Călin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. Domnul consilier județean Idolu Iulian-Daniel nu a votat.  
  Dacă mai sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a sedinței? 
  
 Domnul consilier județean Călin Ionel Dobra 
 Domnule vicepreședinte, nu am înțeles foarte clar și aș vrea, dacă puteți, să ne repetați 
motivul scoaterii proiectului înscris la punctul 5 pe ordinea de zi, cel referitor la aprobarea 
Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor din Bastionul „Theresia” 
Timișoara și închirierea unor spații. 
 
 Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
 În calitate de inițiator al acestui proiect doresc să-l retrag întruct aș vrea să-l aduc într-o formă 
mult îmbunătățită în ședința următoare și pentru că nu prezintă urgență adoptarea acestui 
regulament poate fi amânat încă o lună. La Bastion ne propunem și chiar am prins în buget sume 
mari pentru reparații, urmează o perioadă de reparații, deci nu este neapărat urgent. De aceea 
doresc să revin cu un regulament îmbunătățit și pe lângă acesta doresc să avem o strategie scrisă 
legat de Bastion. Mai aveți alte întrebări, domnule consilier Dobra? 
 
 Domnul consilier județean Călin Ionel Dobra 
 Vă mulțumesc și apreciez faptul că dumneavoastră, ca și initiator, ați retras proiectul de pe 
ordinea de zi. În acest fel recunoașteți că nu era realizat în cea mai bună idee și concept pentru 
ceea ce reprezintă Bastionul în Timișoara. Mulțumec! 
 
 Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
 Dacă mai sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările 
aprobate. 

Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru”  din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, 
Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Domnii consilieri județeni Andea Petru și Ritivoiu Mihai nu au votat.  
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Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun aprobării 
procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2021. 
 Rog echipa tehnică să demareze procedura de vot pentru procesul-verbal. 

Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul verbal cu 33 voturi „pentru” din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman 
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, 
Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan 
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 Domnul consilier județean Idolu Iulian-Daniel nu a votat. 
 

 
Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării a două 

spații medicale în cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius 
Brânzeu” Timișoara.  

Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului  
Dacă sunt discuţii? 
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

  Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-
Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, 
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 

imobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Timiș, în vederea demolării.  
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului   
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

  Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, 
Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, 
Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Domnul consilier județean Andea Petru nu a votat.                                                                                  
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Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor 
(sector de drum din DJ 609D cu lungimea de 2,883 km, tronson 3 și tronson 4, cuprins între 
strada Bobâlna și sens giratoriu DNCT) înscrise în CF nr. 410371 și nr. 410370, din domeniul 
public al Județului Timiș, în domeniul public al comunei Ghiroda.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului   
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

  Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-
Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, 
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan 
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 
 Domnul consilier județean Ritivoiu Mihai nu a votat.  
 

 
Punctul nr. 4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

1/2016 a Consiliului Județean Timiș privind stabilirea unor măsuri privind blocul de locuințe 
situat în Timișoara, str. Martir Marius Ciopec, nr. 3, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului   
Dacă sunt discuţii? 
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

  Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sorincău Ioan,  
Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: domnul Andea Petru, doamna Aura Danielescu și domnul Mihai Ritivoiu. 
 
 
Punctul nr. 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării 

dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui 
imobil cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001.  
 

Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa                                                           
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului și comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice și protecția mediului.  
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Dacă sunt discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru” din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, 
Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, 
Roman Călin, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

     Nu au votat domnii consilieri județeni Andea Petru și  Sorincău Ioan.  
   

 
Punctul nr. 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia pentru sănătate și protecție socială.  
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 voturi „pentru” din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș 
Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, 
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian,  

Nu au votat: Andea Petru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Danielescu Aura-Codruța, Țecu 
Alexandra-Viviana,  Idolu Iulian-Daniel.  

 
 

Punctul nr. 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 
completării art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 242/27.11.2019 privind aprobarea 
modelului steagului județului Timiș și sigiliilor Consiliului Județean Timiș, precum și a 
Normelor de expunere a stemei României și stemei județului Timiș, de arborare a steagului 
județului Timiș și de folosire a sigiliilor. 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru” din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, 
Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Călin Roman, 
Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Idolu Iulian-Dan, Sorina Ciurlea.  
Domnul consilier județean Călin Roman a făcut precizarea că votează „pentru” acest proiect. 
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Punctul nr. 8 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de 
eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural – 
artistice și de tineret pe anul 2021, în județul Timiș.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil cu amendamente de către comisia pentru cultură, învățământ, 

activități științifice, tineret și sport. 
Amendamentele, 4 din partea Comisiei de cultură și 2 propuse de mine, au fost depuse deja 

în scris conform noului Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Județean Timiș.  Vă 
propun să le aprobăm pe toate în bloc întrucât, ele au fost discutate ieri cu liderii de grup, au fost 
discutate și în comisia de specialitate precum și cu inițiatorul și toată lumea a fost de acord cu cele 6 
amendamente ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării.  

În continuare,  pentru că nu se înțelege foarte bine din transmisiunea audio, se aude întrerupt 
și pentru că știu care sunt toate amendamentele, cu permisiunea dumneavoastră, vin în ajutorul 
domnului consilier județean Marin Popescu și a doamnei consilier județean Viviana Țecu și  voi da 
eu citire celor 6 amendamente,  astfel: 

a) Amendamedntul nr. 1 - În Ghid, pag. 13-14, pct. 6 se modifică astfel:  
- se implementează în zone defavorizate cultural. 
- Promovează patrimoniul cultural local și/sau promovează pesonalități locale. 

b) Amendamentul nr. 2 - În Ghid, pag. 13-14, pct. 6 se modifică astfel: 
formularea actuală:  Continuitatea acțiunii - câte ediții anterioare are proiectul se modifică cu 
următoarea formulare:  

- Sustenabilitatea proiectului unde aplicantul va răspunde dacă proiectul are potențial de 
creștere și/sau dezvoltare; dacă proiectul este racordat la strategia culturală 2018-2022 a 
consiliului județean.  

c) Amendamentul nr. 3 – În Ghid, pag. 17, Contestații alin. (1) se modifică astfel: 
Formularea existentă este: Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii 
privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte, pot depune contestație în termen 
de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. 
Formularea propusă prin amendament - Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte precum și 
a punctajelor acordate de comisia de evaluare. Contestațiile se depun în termen de maxim 3 zile 
lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. Consiliul Județean Timiș pune la dispoziția 
solicitanților, prin publicare pe site, grila de acordare a punctajelor și procesul verbal al comisiei, 
pentru a se formula contestația. 

d) Amendamentul nr. 4  – În Ghid, pag. 18, Cap. V, obligațiile beneficiarului, alin. (4), se 
completează astfel: 
Formularea existentă  - Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut 
dovada existenței contribuției beneficiarului pentru aportul propriu.  
Formularea propusă - Dovada aportului propriu se poate face prin extras de cont și/sau alte 
contracte de finanțare și/sau sponsorizare, obținute pentru acțiunea/proiectul/programul propus. 

e) Amendamentul nr. 5 – În Ghid, la  pag. 10, se adaugă:  
Totodată, beneficiarii se obligă să folosească și alte elemente de identitate vizuală (ex. brand 
turistic al județului), în măsura în care Consiliul Județean Timiș îi va notifica în acest sens. 

f)  Amendamentul nr. 6 – În Ghid, la  pagina 15 din ghid - se elimină tabelul privind ajustarea 
sumelor. 
Dacă mai  sunt alte discuții? 

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
În comisie ne-am întâlnit fizic și m-am bucurat că am avut ocazia să facem acest lucru. Am 

putut să discutăm față în față și recomandarea mea ar fi să încercăm  ca și ședințele noastre, ale 
consiliului județean, să le facem cu prezență fizică în sală și nu doar prin videoconferință online. 
Ceea ce am observat eu în acest Regulament este faptul că modul de redactare al actului normativ 
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este neconform cu legislația în vigoare, adică cele mai multe măsuri sunt trecute la timpul viitor, însă 
se știe că totul se face la timpul prezent. De exemplu,  corect ar fi consiliul județean „decide” și  nu 
„va decide” sau consiliul județean „implementează” și nu „va implementa”, etc. Este o observație 
generală pentru mai multe documente care se elaborează la nivelul consiliului județean. Aceasta ar 
fi o primă observație.  

A doua observație: știm că una din prioritățile actualei guvernări este informatizarea, respectiv 
digitalizarea administrației: E- Guvernare, E-Administrare, iar sloganul suprem este „Zero hârtii”. 
Dacă ne uităm în acest Ghid observăm că sunt extrem de multe documente care se solicită și parcă 
este făcut în ciuda ideii de digitalizare pentru că în 32 de pagini sunt extrem de multe hârtii care 
trebuie elaborate pentru a putea face repartiția și deconturile acestor sume.  

Ca recomandare generală, cred că pe viitor trebuie să fie mai important pentru noi această 
deviză „Zero hârtii”. Acestea sunt observațiile mele generale și vă mulțumesc pentru atenție.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Mă bucur că ați făcut propunerea ca ședințele de plen să fie cu prezență fizică în sală și chiar 

am să rog colegii să urmărească noile restricții și dacă se poate spre finalul lunii iunie să facem 
ședința de plen cu prezență fizică. Salut propunerea dumneavoastră.  

Referitor la observațiile generale, rog colegii din aparatul de specialitate să fie mai atenți în 
ceea ce privește redactarea acestor proiecte și referate.  

Într-adevăr pentru coaliția noastră este prioritară digitalizarea. Avem alocată o sumă pentru 
degitalizarea instituția, însă anul acesta vor fi implementate multe măsuri în ceea ce privește 
digitalizarea și cu siguranță de anul viitor vom putea să subțiem dosarele pe care vor trebui să le 
depună în format fizic cei care doresc să aplice pe Ghidul cultural sau poate chiar vom reuși să le 
eliminăm complet acest dosar și în locul lui să poată să depună în format electronic tot ceea ce este 
necesar.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
M-aș bucura să se întâmple acest lucru și aș participa cu plăcere la un astfel de proces de 

eliminare a hârtiilor atât cât este posibil.   
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot, în bloc, toate cele 6 amendamente 

prezentate.  
Procedură de vot pentru cele 6 amendamente, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat cele 6 amendamente cu 32 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, 
Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, 
Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Andea Petru, și  Dobra Călin-Ionel, 
Domnul consilier județean Petre Mihăieși a făcut precizarea că votează “pentru” proiectul de 

hotărâre. 
Amendamentele fiind aprobate, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot pentru proiectul de hotărâre.  
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman 
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, 
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Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Dobra Călin-Ionel și Ritivoiu Mihai.  
 

 
Punctul nr. 9 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, din bugetul local al Județului Timiș pe anul 2021.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisia de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe și administrarea patrimoniului.   
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 voturi „pentru”  din partea  

doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, 
Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sorincău Ioan,  
Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Petru Andea, Sorina Ciurlea și Mihai Ritivoiu. 
 

 
Punctul nr. 10 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli al societății Security Cons Prest S.R.L. pe anul 2021. 
  

Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
 Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.   
          Dacă sunt discuții? 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.      

Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 voturi „pentru”  din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,  Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, 
Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi 
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-
Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și o abținere din partea domnului 
Sorincău Ioan.  

Nu au votat: Sorina Ciurlea, Călin Dobra și Liviu Cocean.  
                            

Punctul nr. 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș - Consiliul 
Județean Timiș - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara - Institutul de 
Medicină Legală Timișoara, în vederea înființării și asigurării funcționării Centrului de 
intervenție pentru victimele violenței sexuale în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Pius Brînzeu”, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la 
Istanbul în România implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați. 
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Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
 Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
          Dacă sunt discuții?                                                    
          Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru”  din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat 
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, 
Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, 
Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 
 Nu au votat Laura Boldovici și Călin Dobra. 
 
                                    

Punctul nr. 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 
rectificat al județului Timiș pe anul 2021. 
  

Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
 Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
 Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.                                         
          Procedură de vot, vă rog!         

Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 voturi „pentru”  din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu 
Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman 
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, 
Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 
 Nu au votat domnii consilieri județeni Călin Dobra și Mihai Ritivoiu.  
 
                     

Punctul nr. 13 al ordinii de zi - Plângere prealabilă formulată de domnul Chiosa-
Erimescu Eugen prin care se solicită Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
87/31.03.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Timiș și a Statului de funcții al a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș. 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
Solicitarea de revocare a hotărârii nr.87/31.03.2021 a fost discutată și respinsă în ședința 

comisiilor reunite.  
Dacă sunt întrebări sau alte discuții? 

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Domnule vicepreședinte, vă amintiți că la momentul când am discutat organigrama am avut o 

serie de observații în ceea ce privește modul în care este structurată și la ce consecințe ar putea să 
conducă. Ca urmare a acestor observații m-am abținut de la votarea acestei organigrame.  

Referitor la plângerea domnului Chiosa, sigur că putem formula un punct de vedere pro sau 
contra. Întrebarea mea este din punct de vedere  procedural. Noi am ascultat opinia aparatului de 
specialitate care recomandă consilierilor județeni să o respingem.  
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Normal ar fi fost să ascultăm și opinia petentului pentru că nu am avut prilejul să ascultăm 
care sunt argumentele verbale pe care le poate exprima domnul Chiosa cu privire la plângerea 
domniei sale.  Acesta este motivul pentru care eu, și de această dată, mă voi abține să votez 
“pentru” sau “împotrivă” plângerii, știind că indiferent de decizia noastră domnul Chiosa poate să 
meargă în instanță. Argumentul specialiștilor noștri a fost că în instanță consiliul județean ar fi în 
avantaj dacă ar da un verdict de respingere. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, spun la vot respingerea solicitării domnului Chiosa-

Erimescu Eugen prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
87/31.03.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș și a Statului de funcții al a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș. 

Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat respingerea solicitării domnului Chiosa-Erimescu Eugen 

cu 25 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga 
Lucian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, 
Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu 
Andrei, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, 
Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și 4 
abțineri din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Roman Călin, Andea Petru, Danielescu 
Aura-Codruța și  Sorincău Ioan.  

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bociu Ionel-Sabin-Emil, Dobra Călin-Ionel, Idolu Iulian-
Daniel, Ritivoiu Mihai și Popescu Marin.                                                  
 
 

Punctul nr. 14 - Întrebări, interpelări. 
   

Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa  
  Vă aduc la cunoștință faptul că aveți la dispoziție in format electronic următoarele documente: 
1. Informare privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 

95/2015 de aprobare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Timiș 
2014-2020. 

2. Informare privind evaluarea pentru 3 luni de execuție a modului de implementare a contractului 
de furnizare de servicii sociale de tip locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, din 
punct de vedere calitativ, social și financiar. 

3. Informare cu privier la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
135/2020 de aprobare a planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul județului și din bugetul consiliilor locale pentru anul 2020. 

4. Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și incompatibilități în 
care se pot afla consilierii județeni. 

Dacă sunt întrebări sau interpelări din partea domnilor/doamnelor consilieri județeni! 
 
 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Aș vrea să vă spun că am remarcat o modificare în procedura de derulare a ședințelor de 

plen și anume,  aparatul de specialitate nu ne-a mai prezentat detaliile legate de proiectele de 
hotărâre. De obicei, la fiecare proiect de hotărâre,  exista o intervenție din partea unui reprezentant 
al aparatului de specialitate. De data aceasta nu au fost solicitați și aș dori să știu dacă s-a schimbat 
definitiv această procedură, dacă nu vor mai fi prezenți sau vor prezenta doar  în prealabil conținutul 
documentelor supuse dezbaterii și aprobării.  
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Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Domnule consilier județean Andea Petru, dacă rețineți, reprezentanții aparatului de 

specialitate au fost prezenți la toate comisiile de specialitate și  au prezentat și susținut proiectele 
supuse dezbaterii și aprobării.  Chiar și astăzi, în ședința reunită a comisiilor de specialitate, au fost 
reprezentanți ai aparatului de specialitate care au susținut proiectele incluse suplimentar pe ordinea 
de zi. Acest lucru nu s-a întâmplat cu proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, pentru 
că ele au fost prezentate în comisiile de specialitate. Doar proiectele propuse pentru includere pe 
ordinea de zi au fost prezentate de reprezentanții aparatului de specialitate în comisiile reunite.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Mă refer la faptul că în cadrul Comisiei de cultură, învățământ pe care am ținut-o cu toți cei 

cinci consilieri județeni a fost doar un singur reprezentant al aparatului de specialitate indiferent câte 
proiecte a trebuit să analizăm și să dăm avizul. Deci, la comisia noastră nu am avut aportul tuturor 
reprezentanților aparatului de specialitate.  

 
Domnul Mihai Crista – șef Serviciu Consultanță și Avizare Jurică 
Așa cum am discutat în Comisia de cultură, dumneavoastră ați avut spre dezbatere toate 

proiectele înscrise pe ordinea de zi. Din câte știu chiar le-ați dezbătut. Conform adresei domnului 
secretar general ați dat aviz doar pentru cele trei proiecte de hotărâri care au fost supuse dezbaterii 
și avizării.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Da, aveți dreptate. Nu asta am contestat. E adevărat că am primit la comisie toate proiectele 

de hotărâre pe care le-am dezbătut și am dat aviz doar acelor proiecte pentru care ni s-a solicitat 
avizul. Întrebarea mea era, dacă am fi avut nevoie de un punct de vedere al aparatului de 
specialitate, pe alte proiecte care nu erau în specificul comisiei noastre nu am fi beneficiat de 
prezența sau de susținerea. De obicei, la ședințele de comisii, era un număr de reprezentanți ai 
aparatului de specialitate care răspundeau la întrebările noastre sau ne dădeau clarificări cu privire 
la proiectele supuse dezbaterii 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Domnule Andea, confuzia dumneavoastră vine din faptul că, la comisia de cultură ați avut 

două ședințe, drept pentru care la a doua ședință nu au mai venit reprezentanții aparatului de 
specialitate. Dacă la prima ședință unde ați discutat toate proiectele au fost reprezentanți,  la a doua 
comisie  unde ați discutat doar pe Ghid nu au mai venit. Nu s-a schimbat nimic în procedură. La 
următoarea ședință a comisiei vor fi prezenți reprezentanți ai aparatului de specialitate chiar dacă 
vor fi proiecte pentru care nu veți da aviz.  

 
Doamna consilier județean Micicoi Cornelia 
În comisii am avut spre dezbatere și Ghidul pentru sport dar nu îl regăsim pe ordinea de zi. 

De ce nu se regăsește acest proiect pe ordinea de zi de astăzi? 
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
A fost supus dezbaterii dar nu a fost pus pe ordinea de zi pentru că nu a trecut perioada de 

transparență. Și acolo avem câteva amendamente depuse în scris în aceste zile care vor fi 
analizate. După perioada de transparență vom propune organizarea unei ședinței extraordinare, 
probabil săptămâna viitoare, pentru putea vota și acest proiect astfel încât să nu ne ducem prea mult 
în vară, să fie evenimente sportive și să nu fie finanțate.  

 
Doamna consilier județean Micicoi Cornelia 
În comisie am avut o propunere. O voi aduce în atenția dumneavoastră și în acest plen. Este 

vorba despre posibilitatea realizării unui Ghid pe probleme de mediu, ținând faptul că acesta este un 
trend european. Nu știu dacă s-a avut în vedere și un astfel de Ghid pentru proiecte de mediu.  
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Domnul Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar general al județului Timiș 
În principal, finanțările făcute de consiliul județean au la bază reglementări specifice, respectiv 

pentru culte, sport, cultură, tineret și ele sunt prevăzute de legislația în vigoare. În măsura în care 
prin legislație la nivel național se va da posibilitatea de finanțare pe alte domenii, dacă 
dumneavoastră considerați necesar vom căuta soluțiile să venim cu finanțări și pentru alte domenii. 
Dar, repet, acest lucru se poate face doar dacă legislația în vigoare va permite o astfel de finanțare.  

 
Domnul consilier județean Alexandru Cadar 
Doresc să intervin pentru a face o interpelare cu privire la situația terenurile deținute de 

Consiliul Județean Timiș și mă interesează în mod deosebit acele terenuri pe care nu sunt deja 
construcții funcționale. De exemplu, hectarele de la Giroc, de la Covaci unde de-a lungul timpului s-
au vehiculat diverse idei de proiecte.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Cu scuzele de rigoare nu am înțeles care este solicitarea dumneavoastră. Vă rog să ne 

spuneți concret ce anume doriți.  
 
Domnul consilier județean Alexandru Cadar 
Doresc o situație centralizată a terenurilor deținute de Consiliul Județean Timiș.  
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Am înțeles și rog colegii din cadrul Direcției pentru administrarea patrimoniului să pregătească 

situația solicitată de dumneavoastră și să o transmită pe tabletele consilierilor județeni.  
 
Domnul consilier județean Vlad Șendroiu 
Referitor la bugetarea participativă, din câte știm ieri s-a încheiat perioada de depunere a 

proiectelor și aș vrea să vă întreb dacă avem destule proiecte depuse și dacă avem din ce alege.  
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Rog pe domnul director Marcu Marcel să intervină și să ne dea mai multe informații în acest 

sens.  
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția buget-finanțe, informatizare  
Până ieri au fost depuse 50 de proiecte, dar pentru că termenul a fost până aseară la ora 24, 

colegele de la Compartimentul de buget mi-au spus că au mai primit încă 15-20 de proiecte. Pentru 
că particip la această ședință nu știu exact numărul lor, dar sunt aproximativ 65-70 de proiecte care 
vor fi prezentate comisiei pentru validare.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Mă bucur foarte mult că acest lucru a stârnit atât de mare interes.  
 
 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția buget-finanțe, informatizare  
Da, a stârnit un interes foarte mare. Ne bucură și pe noi acest lucru. În completare la ceea ce 

a spus doamna consilier Micicoi aș vrea să vă informez că unele din aceste proiecte ce vizează 
investiții în domeniul protejării mediului.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Dacă stârnește atât de mare interes ar fi bine să luăm în calcul ca anul viitor să încercăm să 

mărim suma alocată dacă ne permite legea și bugetul.  
 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția Buget-Finanțe, Informatizare  
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Această este și ideea noastră. Fiind primul an a fost un program pilot să vedem cum decurg 
lucrurile și sigur, că anul viitor încercăm să suplimentăm suma aferentă  bugetului participativ.  

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Mai aveți și alte întrebări domnule consilier județean Șendroiu? 
 
Domnul consilier județean Vlad Șendroiu 
Nu, mulțumesc mult  pentru răspunsul acordat.  
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa 
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră! 
Dacă mai sunt și alte intervenții din partea colegilor consilieri  județeni? Dacă nu sunt, vă 

mulțumesc pentru participare. Rog colegii consilieri județeni să rămână conectați pentru că urmează 
ședința AGA RUWATIM.  

Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Timiș. 

 
 
 
 
                 VICEPREŞEDINTELE                                           SECRETARUL  GENERAL                             
       CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,                                     AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
     Alexandru-Constantin PROTEASA                                  Ioan – Dănuţ ARDELEAN 
                                                                                               

             
                                                            
                                                          

                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       Întocmit,   
                                                                                                                                                      INSPECTOR SPECIALITATE IA                                                 
                                                                                                                                                                        Aurelia CAUC   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timișoara,  
27.05.2021 


