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PROCES VERBAL  

încheiat în şedinţa ordinară a  
Consiliului Judeţean Timiş din 28 August 2019 

 
                              
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt 

prezenţi un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie.  
Lipsesc domnii Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Buboi Ligius, Cocean Liviu, Ciurlea 

Sorina, Grigoroiu Eugeniu, Ştef Adrian şi domnul Vasile Marian Constantin.  
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 

aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea 
consiliului judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.416/21.08.2019 şi ordinea de zi a 
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare 
către mass-media şi prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni. 

Dau citire ordinii de zi stabilită pentru şedinţa de astăzi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare catre Direc�ia 
de Prestări Servicii Timi� a imobilului situat în Timi�oara, Calea Torontalului, 
km.3, înscris în C.F. nr.447336 Timi�oara. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
încheiat între Jude�ul Timi� prin Consiliul Jude�ean Timi� �i Societatea 
COFFE BREAK RELAX S.R.L. 
  
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului 
Jude�ean Timi� nr.175/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferen�i documenta�iei de avizare pentru lucrări de interven�ii 
pentru obiectivul de investi�ie „Lărgirea la 4 benzi de circula�ie a DJ 691 sector 
Centură Timi�oara – Autostrada A1” �i a declan�ării procedurii de expropriere 
a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 
jude�ean „Lărgirea la 4 benzi de circula�ie a DJ 691 sector Centură Timi�oara 
– Autostrada A1”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de 
preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului �i a cheltuielilor 



legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment 
Driven Initiative” (”Ini�iativă comună privind  ocuparea for�ei de muncă”) 
acronim JEDI,  cod ROHU-452, Faza Full Application. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.118/28.05.2019 privind aprobarea proiectului �i a cheltuielilor 
legate de implementarea în parteneriat a proiectului „Babies across borders – 
connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal 
care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timi�oara and 
the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere -  conectarea 
serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de 
pediatrie din Szeged”) cod eMS ROHU 443, Acronim BABYROHU  -  faza Full 
Application. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării elaborării unui Plan 
Urbanistic Zonal în vederea realizării investi�iei: Parcare colectivă �i servicii, 
str. Sf. Ioan, nr. 1, Municipiul Timi�oara. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării �i completării capitolului 
IV al Strategiei �i Programului strategic Multianual de dezvoltare Economico – 
Socială a Jude�ului Timi� pentru perioada2015-2020 (2023), precum �i a 
Planului de Ac�iune al Jude�ului Timi� pentru perioada 2015-2016, pentru 
pregătirea, promovarea �i implementarea proiectelor de investi�ii, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Jude�ean Timi� nr.216/16.12.2015. 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude�ean 
Timi� nr.187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanţarea 
spitalelor publice locale aflate în subordinea autorită�ilor publice locale din 
judeţul Timiş. 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr.55/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate 
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-
artistice �i de tineret pe anul 2019 în Judeţul Timiş. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului 
de Cultură �i Artă al Jude�ului Timi�. 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare �i 
Func�ionare al Centrului de Cultură �i Artă al Jude�ului Timi�. 



 
15. Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese 
şi incompatibilitaţi în care se pot afla consilierii judeţeni. 
 
16. Intrebări, interpelări. 
 

În continuare vă propun completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:  
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta 
Bastionului Theresia din Timişoara Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a 
Culturii; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 
179/2018 privind încheierea unei convenţii între Consiliul Judeţean Timiş şi 
Societatea CKT IMOINVEST S.R.L pentru utilizarea drumului de acces din 
Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara; 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Sală 
Polivalentă 16.000 de locuri, în comuna Giroc, Calea Timişorii, nr. 55; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de administrare a unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.1/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru blocul de locuinţe situate în 
Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe 
anul 2019. 
 
Dacă sunt alte propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi? Dacă nu, supun 

la vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior: 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi    cu 28 de voturi 

pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, 
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa 
Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, 
Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
În continuare, vă supun la vot  ordinea de zi a şedinţei cu modificările şi 

completările aprobate. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi a şedinţei   cu 28 de voturi 

pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, 
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa 
Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, 



Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 17 iulie 2019. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi a şedinţei   cu 28 de voturi 
pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, 
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa 
Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, 
Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare 

catre Direc�ia de Prestări Servicii Timi� a imobilului situat în Timi�oara, Calea 
Torontalului, km.3, înscris în C.F. nr.447336 Timi�oara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan 
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina 
Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Timiş nr. 179/2018 privind încheierea unei convenţii între Consiliul 
Judeţean Timiş şi Societatea CKT IMOINVEST S.R.L pentru utilizarea drumului de 
acces din Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii. Comisia economică a dat aviz 

nefavorabil proiectului de hotărâre. Rog preşedintele să prezinte punctul de vedere al 
Comisiei Economice. 

Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Vreau să aduc în atenţia dumneavoastră şi a colegilor consilieri că pentru 

dezbaterea acestui proiect de hotărâre în cadrul Comisiei Economice a luat parte la 
prezentarea proiectului din partea Direcţiei de Patrimoniu domnul director executiv  
Radu Şerban. S-au lansat o serie de întrbări cu privire la clarificarea unor aspecte. S-a 
răspuns mai puţin la o întrebare pe care doresc să i-o adresez domnului Secretar. Şi 



anume: Dacă se poate realiza desfiinţarea unui contract având în vedere că 
proprietarul, respectiv consiliul judeţean este în litigiu cu chiriaşul? 

 
 
 
Domnul  Dănuţ Ardelean – secretar al judeţului Timiş 

 
Rezilierea contractului produce efecte pentru viitor, nu are nici o importanţă 

pentru cele câteva debite care au fost acumulate. Noi suntem în instanţă pentru 
recuprarea acestor debite, până în momentul în care societatea va elibera spaţiul. Deci 
se reziliază, neavând nici o importanţă asupra debitelor restante. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, mulţumesc. Dacă sunt alte discuţii?  
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Hotărârii 

Consiliului Jude�ean Timi� nr.175/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferen�i documenta�iei de avizare pentru lucrări de 
interven�ii pentru obiectivul de investi�ie „Lărgirea la 4 benzi de circula�ie a DJ 
691 sector Centură Timi�oara – Autostrada A1” �i a declan�ării procedurii de 
expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes jude�ean „Lărgirea la 4 benzi de circula�ie a DJ 691 sector Centură 
Timi�oara – Autostrada A1”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina Delia, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului 

de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. 

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 



Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina Delia, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, 
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, 
Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului �i a 
cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint 
Employment Driven Initiative” (”Ini�iativă comună privind  ocuparea for�ei de 
muncă”) acronim JEDI,  cod ROHU-452, Faza Full Application. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina Delia, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.118/28.05.2019 privind aprobarea proiectului �i a 
cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului „Babies across 
borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and 
neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu 
Timi�oara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere -  
conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi 
neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara 
şi Clinica de pediatrie din Szeged”) cod eMS ROHU 443, Acronim BABYROHU  -  
faza Full Application. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 



Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina Delia, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării elaborării 

unui Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării investi�iei: Parcare colectivă �i 
servicii, str. Sf. Ioan, nr. 1, Municipiul Timi�oara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan 
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina 
Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Rog propunere pentru Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, astfel încât să 

completăm comisia ţinând cont că la momentul acesta sunt 4 membri în cadrul comisiei. 
 
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea 
Pentru Comisia de Agricultură îl propun pe colegul nostru Viorel Matei, cred că 

motivele nu mai trebuie să le expun aici, în cadrul consiliului. Este agricultor getbeget şi 
cred că merită să facă parte din  această comisie. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan 
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina 
Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 



Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării �i completării capitolului IV al Strategiei �i Programului 
strategic Multianual de dezvoltare Economico – Socială a Jude�ului Timi� pentru 
perioada2015-2020 (2023), precum �i a Planului de Ac�iune al Jude�ului Timi� 
pentru perioada 2015-2016, pentru pregătirea, promovarea �i implementarea 
proiectelor de investi�ii, aprobată prin Hotărârea Consiliului Jude�ean Timi� 
nr.216/16.12.2015. 

 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan 
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Adina 
Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Jude�ean Timi� nr.187/2018 privind aprobarea 
Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate în 
subordinea autorită�ilor publice locale din judeţul Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
La şedinţă participă şi domnul consilier judeţean Liviu Cocean. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind 

aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 



Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Domnule Secretar, eu aş vrea pentru că tot aprobăm Organigrama Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, să vă întreb dacă există o cerere pentru 
prelungirea mandatului doamnei Milutinovici în conformitate cu noua reglementare a 
Curţii Constituţionale pentru femei. Este necesar a fi aprobat în consilul judeţean sau nu 
pentru că eu ştiu că toate posturile care au fost la instituţiile din subordine, au fost 
aprobate prin hotărâre de consiliu. Ori acum nu e problema nici de aprobare, nici de 
plecare, nici de rămânere şi aş vrea să îmi spuneţi dacă s-ar prelungi prin cererea 
doamnei Milutnovici, sau nu şi dacă este necesară prelungirea sau încetarea 
mandatului, având în vedere că tot prin hotărâre de consiliu au fost numit, validat pe 
postul respectiv. 

 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean Secretar al Judeţului 
Vă informez că urmare a adoptării noului Cod Administrativ prevederile din L.188 

preferitoare la încetarea raportului de serviciu pentru funcţionarii publici a suferit 
modificări. Sigur că şi noi am avut aceleaşi discuţii în consiliul judeţean vis a vis de 
faptul dacă încetarea trebuie să se facă prin act administrativ, respectiv hotărâre a 
consiliului sau prin dispoziţie a preşedintelui. Am solicitat ANFP solicitări în acest sens 
şi ne-au comunicat că după noile reglementări nu mai este nevoie de hotărâre de 
consiliu judeţean, nemaiexistând în Codul Administrtiv atribuţii în acest sens pentru 
consiliul judeţean cum era în L.215 la art. 91. Acum întreaga procedură e la îndemâna 
preşedintelui pentru prelungire sau constatarea încetării de drept a raportului de 
serviciu. Deci după reglementările noi consiliul judeţean nu mai are atribuţii pentru a 
acorda o prelungire sau pentru a da o încetare. În cee ace priveşte managerii de la 
instituţiile de cultură, aceştia se supun unor alte reglementări unde scrie clar că prin 
hotărâre de consiliu judeţean. Aici era vorba despre Legea 188 a funcţionarilor şi Legea 
215 pe atribuţii. 

Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Îmi cer scuze, aş vrea să mai întreb o data, pentru că nu mi-aţi răspun numai pe 

jumătate la întrebare. Dacă prin noua reglemetare femeile au dreptul, nu li se dă 
dreptul, adică nu e la latitudinea conducătorilor instituţiilor să spună dacă pot rămâne 
sau nu în continuare. E valabil şi la noi în consiliu judeţean, sau prin reglementările de 
care spuneţi dumneavoastră din Codul Administrativ depăşim legea, care spune că li se 
dă dreptul femeilor, nu li se poate. Li se dă dreptul pentru continuarea activităţii până la 
65 de ani. 

 



 
 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean Secretar al Judeţului 
Eu nu am reglementarea despre care vorbiţi dumneavoastră. E vorba despre 

personalul contractual din câte ştiu eu. Deci nu e vorba despre Codul Muncii. 
 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mulţumesc. Dacă sunt alte întrebări. 
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.55/2019 
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cultural-artistice �i de tineret pe anul 2019 în Judeţul 
Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  
 

 
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 

organizatorice a Centrului de Cultură �i Artă al Jude�ului Timi�. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 



Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
 
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare �i Func�ionare al Centrului de Cultură �i Artă al Jude�ului Timi�. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu din Bastionul Theresia Timişoara unei asociaţii Timişoara 
2021 Capitală Europeană a Culturii 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.  

 
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 179/2018 privind aprobarea unei convenţii între 
Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi societatea CKT IMOINVEST S.R.L. 
pentru utilizarea drumului de acces din Parcul Tehnologic Timişoara. 



 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 28 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana.  

 
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Sală Polivalentă 16.000 de locuri, în comuna Giroc, Calea 
Timişorii, nr. 55. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Domnule Coifan. 
 
Domnul Consilier judeţean Coifan Viorel 
Domnule preşedinte, am două întrebări. Prima întrebare este: Dacă cei de la 

Minister prin Compania Naţională de Investiţii au solicitat în mode expres acest teren, 
sau e iniţiativa noastră?  

A doua întrebare este: dacă a existat o discuţie între consiliul judeţean şi primărie, 
pentru a rezolva frumos această problemă? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, vă răspund întâi la a doua întrebare şi vă răspund apoi şi la prima. Discuţii tot 

timpul au loc între Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Timişoara. Ideea este că 
la momentul acesta terenul consiliului judeţean se pretează pentru această investiţie şi 
răspunde nevoilor Companiei Naţionale de Investiţii. 

Acest proiect a fost demarat la iniţiativa consiliului judeţean în anul 2014. La 
momentul acesta consiliul judeţean predă amplasamentul pentru realizarea investiţiei.  

 
Domnul Consilier judeţean Coifan Viorel 
La solicitarea companiei, sau la iniţiativa noastră? 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
La solicitarea companiei. La momentul în care în 2014 când consiliul judeţean a 

demrat acest proiect, Compania Compania Naţională de Investiţii a solicitat să punem la 



dispoziţie anumite lucruri, inclusive terenul liber de sarcini. La momentul acesta îl 
punem la dispoziţie. 

 
Domnul Consilier judeţean Coifan Viorel 
Să înţeleg că noi, consiliul judeţean punem la dispoziţie acest teren şi că probabil 

primăria face acelaşi lucru. 
 
 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Primăria a pus la dispoziţie acum o lună teren, dar a cărui suprafaţă nu corepunde 

solicitărilor Companiei Naţionale de Investiţii. Solicitarea este pentru un teren cu 
suprafaţa de 5,2 ha pentru realizarea acestei investiţii. 

 
 
 
 
Domnul Consilier judeţean Coifan Viorel 
Ce mai voiam să vă spun e că grupul liberal susţine realizarea acestei săli 

polivalente, însă doream ca în Timişoara să se realizeze această sală. Pe de altă parte, 
nu suntem complet lămuriţi de demersurile făcute de Compania Naţională de Investiţii  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă nu mai sunt discuţii supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 22 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis, Bojin Titu, 
Cândea Dorin, Clain Romică, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius, Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru – 
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi  6 abţineri din partea doamnelor/domnilor Bojin 
Mihai, Borha Liviu, Cocean Liviu, Coifan Viorel, Costa Cosmin, Sarmeş Dan. 

Mulţumesc coelgilor pentru votul acordat. 
 
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de 

administrare a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului 
Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 



Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.1/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru blocul 
de locuinţe situate în Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 

judeţului Timiş pe anul 2019. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu cu 29 de voturi pentru 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean 
Liviu, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca 
Romaniţa Adina Delia, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian,Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 20 – Întrebări, interpelări 
 
Vă aduc la cunoştinţă faptul că aveţi la dispoziţie în format electronic urmă toarele 

material în format electronic: 
1. Raport de audit financiar nr. 14395/2019 şi decizia 34/2019 a Camerei de Conturi 

Timiş; 
2. Informare privind stadiul obligaţiilor financiare asumate de Consiliul Judeţean 

Timiş în anul 2019. 
3. Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele şi 

incompatibilităţile în care se pot afla consilierii judeţeni. 
Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări, aveţi cuvântul. 



 
 
Domnul Consilier judeţean Coifan Viorel 
O întrebare şi o interpelare. 
Am aprobat punctul 1 de pe ordinea de zi referitor la terenul de la Aerodromul 

Cioca, unde întrebarea era care este stadiul lucrărilor privind realizarea pistei de 
aterizare-decolare.  

Pe site-ul Consiliului Judeţean Timiş la capitolul informaţii publice este postată 
Strategia şi Programul Strategic Multianual de Dezvoltare Economico – Socială a 
judeţului TImiş pe perioada 2015 – 2020, precum şi a Planului de acţiune a judeţului 
Timiş pe perioada 2015 – 2016 pentru pregătirea, pomovarea şi implementarea 
proiectelor de investiţii aprobată de HCJT nr. 216/2015. Acest material nemaifiind 
actualizat, a devenit desuet şi pec ale de consecinţă nu mai poate fi utilizat eficient. 
Strategia este structurată pe axe, cu domenii de intervenţii şi măsuri de implementare. 
Din cele 11 Axe am analizat Axa 1 intitulată Transport şi Infrastructură de Transport. 
Cuprinde 6 puncte de intervenţie şi 28 de măsuri. În descrierea ulterioară se face 
referire doar la 3 domenii de intervenţie şi prin urmare numai la 7 măsuri ale acestora. 
Astfel, la domeniul de intervenţie 1.4 Transport Aerian, care are ca scop dezvoltarea 
infrastructurii şi serviciilor aeroportuare în vederea realizării de conexiuni importante 
internaţionale, naţionale şi locale în scopuri economice sunt indicate măsurile M1.4.1 
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de la Societatea Naţională Aeroport Internaţional 
Timişoara.  Măsura 1.4.2 Dezvoltarea transportului aerian local în scopul asigurării de 
servicii utilitare, comerciale, de interes de observare ştiinşifică. În continuare nu se mai 
face nici o referire la acestea. Astfel, când se discută de revitalizarea Aerodromului 
Cioca nu există o detaliere pecisă a activităţiilor c ear trbui să completeze drept măsura 
1.4.2 . Am dat doar un exemplu din cele mai multe care pot fi identificate, Prin urmare 
grupul de consilieri judeţeni ai PNL vă solicită următoarele:  

1. Actualizarea de către Direcţia Control Intern Managerial, Comunicare şi Relaţii 
Interinstituţionale în colaborare cu celelalte direcţii din CJT a Strategiei şi Programului 
Strategic Multianual cel puţin la nivel anului 2019-2020. 

2. Prezentarea, discutarea şi adoptarea de către CJT a modificărilor efectuate. 
3. Încărcarea pe site-ul consiliului judeţean a noii versiuni a Strategiei şi 

Programului de acţiune. 
Considerăm că prin aceste măsuri de actualizare a Strategiei, acţiunile derivate 

din punerea în practică a acestora vor da un plus de coerenţă şi consistenţă actului 
managerial în ansamblul său. Vă asigurăm domnule preşedinte de întreaga 
disponibilitate a grupului de consiglieri judeţeni PNL în vederea finalizării cu success a 
acestor demersuri şi vă solicităm un răspuns scris la această interpelare.Mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, mulţumesc! 
O să vă dăm un răspuns scris la interpelare. Legat de întrebare, după cum ştiţi 

noi am aprobat  Structura Organizatorică a Direcţiei de Prestări Servicii, Biroul 
Management de Activităţi de Agrement şi Sportive. Astăzi am aprobat darea în 
administrare către Direcţia de Prestări Servicii a terenului pentru desfăşurarea activităţii. 
Noua discuţie am avut-o cu conducerea Direcţiei legat de demersurile pe care le au de 



făcut pentru autorizarea pistei şi vom face paşi în direcţia aceasta de autorizare şi 
punere în valoare a terenului respectiv. 

Dacă mai sunt alte discuţii? 
 
Domnul Consilier judeţean Matei Viorel 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi aş vrea să ridic în faţa dumneavoastră două 

puncta care sunt atât de interes judeţean, cât şi de interes national.  
1. Problema mistreţiilor. O spun pentru că zona noastră este un dezastru. 

Am intervenit la onoratul ministru al Agrigulturii, care m-a minţit, nu doar pe mine, ci pe 
toţi românii, pentru că nu s-a intervenit în zona Cenad, Sânicolau, Saravale, unde sunt 
peste 200 de mistreţi. Am recoltat primăvara la grâu, am cerut comisie. S-a făcut 
prăpăd şi nu s-a despăgubit. La ora actuală peste 40-50% din culturile de porumb sunt 
la pământ şi nu ai cui să te adresezi. Am fost la Garda Forestieră, la Garda de Mediu, 
inclusive la domnul ministru la Bucureşti. Cred că ar trebui la nivel de consiliu judeţean 
să avem o iniţiativă prin care să protejăm agricultura şi prin care să le dăm peste nas 
celor cu ariile protejate, pentru că au devenit stăpâni pe zeci de mii de ha, fără a avea o 
iniţiativă de protecţie a agricultorilor. 

2.  Punctul doi, care pe mine, trăind în zona Sânicolau mă deranjează - vorbind 
de irigaţii. 

În ţara românească s-a ajuns la un million trei sute de mii de ha de irigaţii. Foarte bine, 
sunt făcute pe banii noştri. De 7 ani de zile vă pot arăta documente, am făcut demersuri 
la fiecare guvern în numele Asociaţiei Producătorilor. Pentru zonele cu exces de 
umiditate avem zonele de desecare care sunt în Timiş pe o suprafaţă de peste 70.000 
de ha. Sistem de desecare ce a salvat mii de ha în zonele Teremia, Beba, Dudeşti, 
Cenad. Aveam sistemul de desecare Mureş – Aranca. De 20 de ani nu s-a făcut nimic. 
Am reuşit cât am fost eu în Senat.  

Nu este normal ca o zonă atât de bogată agrigol, ca primăvara şi vara să avem 
problem cu apa. Nu întâmplător în 1970 – 1974 după inundaţiile de atunci s-a făcut 
acest sistem de desecare. Pe lângă asta, o  mare societate a distrus un mare sistem de 
desecare, refăcându-l în sistem de irigaţie. Cu acordul unui mare ministru. Nu ii dau 
numele pentru că l-aş băga în Cartea Recordurilor – să distrugi un sistem de desecare. 
Colegul meu Titu Bojin ştie bine ce se întâmplă. Avem exces de umiditate şi mii de ha 
stau sub ape. Atunci vin finanţele şi întreabă: de ce n-ai făcut 6000 cât a făcut sudistul? 
La mine 30% au fost sub ape. Eu nu am avut finanţare şi am cerut. Atunci ei au zis să 
preluăm noi şi să plătim la ANIF. Am vorbit cu Pau şi i-am zis să punem un sistem, 
după calculele lui a ieşit undeva la 73.000 de ha. M-am dus la Minister şi nu am rezolvat 
nimic. Problema asta din judeţul Timiş se discută de ani de zile. Este revoltător. Pe 
lângă asta, nici primăvara asta nimeni nu a luat în considerare excesul de umiditate, 
nimeni nu a luat în considerare din producţia care a fost slabă şi care a fost 
problematică privind preţurile. Deci eu zic să este şi de interes judeţean să ne 
întoarcem faţa şi spre aceşti agricultori. Nu este vorba de agricultorii mari, ci despre cei 
mici care au un lanţ de porumb. Eu v-aş ruga domnule preşedinte să luaţi o iniţiativă, 
indiferent de grupul politic din care facem parte, ca să protejăm agricultura, mediul din 
acest judeţ. Nu poţi discuta de mediu când ai sute de mistreţi şi distruge fazanul, 
iepurele, căpriorul, tot. Vânătoarea trebuie organizată la nivel judeţean, cu Prefectura, 
pentru că şi legislaţia europeană prevede că acolo unde animale, sau anumiţi factori 



influenţează negative agricultura, mediul, vegtaţia se pot lua măsuri până la eliminarea 
corectă. 

 
 
Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra 
O să încerc să fiu foarte scurt, dar la subiect. Rog Comisia de Agricultură, cred 

că ar trebui să se implice în treaba asta, privind soarta recoltelor agricole. În acelaşi 
timp la Prefectură, ţinând cont că la graniţa Judeţului Timiş avem o situaţie delicate 
privind pesta porcină africană, deja s-au luat măsuri şi s-au dat dispoziţii de către 
Prefectura Timiş de a intervene pe toate fondurile de vânătoare, iar legat de situaţia 
canalelor de desecare şi irigaţii cred că ar trebui să cerem o informare foarte clară şi 
actualizată din partea ANIF-ului, ca să vedem exact cum am putea să intervenim, ţinând 
cont că responsabilitatea aparţine ANIF-ului pentru gestionarea canalelor de pe raza 
Judeţului  Timiş. Vă asigur că zilele acestea vom face solicitarea către ANIF pentru a 
avea un material din partea agenţiei, să ştim exact situaţia şi bineînţeles investiţiile 
solicitate şi primate la nivel naţional. 

 
 
 
Domnul Consilier judeţean Mihai Bojin 
Ţinând cont de funcţiile pe care le aveţi dumneavoastră, ce ne puteţi spune de 

mişcările din zilelea acestea din Parlamentul României? Mai mult decât ce aflăm din 
mass media. 

 
Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra 
Nu ştiu despre ce mişcări e vorba, nu sunt parlamentar. Vă rog să faceţi 

interpelări la deputaţii de Timiş, dintre care întâmplător aveţi şi dumneavoastră câţiva. 
 
Domnul Consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte, problema este următoarea cu mistreţii. La ora actuală o 

autorizaţie de vânare a mistreţului este cam 450 de lei. Problema este că ar trebui să se 
aibe o discuţie cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor ca să se acorde un număr de 
autorizări pe gratis, pentru că altfel lumea nu o să se strângă, la fel cum zice şi colegul 
Viorel Matei, ori dacă nu se acordă o anumită reducere a costului autorizării, îmi e teamă 
că nu o să vină destulă lume. 

 
Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra 
Este luată acum în considerare această situaţie, astfel încât să se intervină fără 

acele taxe pentru mistreţi. 
 
Domnul Consilier judeţean Matei Viorel 
Haideţi să vă spun, că am umblat foarte mult, dar nu să împuşc mistreţii. Acum 3 

luni de zile a venit o derogare prin care Timişul, pe zona Cenadului avea 37 de mistreţi. 
S-au împuşcat record 4, deci nu există interes. De ce? Pentru că toate fondurile de 
vânătoare sunt majoritatea privatizate. Acum am ajuns noi, proprietarii de pământ să fim 
slugile marilor vânători. Cei 37 de mistreţi s-au suplimentat fără taxă, taxa este un motiv, 
pentru că la nivel judeţean dacă se ia o măsură, onorat Lera, care e tata vănâtorilor îi 



adună şi le zice: noi vânătorii mergem pe la Merii Mari, Merii Mici să facem vănâtoare. 
Deci au destul profit vănâtorii. Noi propietarii avem dretul să interzicem accesul pe teren, 
iar vânătorii au anumite obligaţii. 

 
 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin  
Dacă am înţeles că sentinţa pentru doamna Milutinovici e semnată, desigur că e 

dreptul dânsei să facă demersuri  mai departe, pentru că am lucrat cel mai mult dintre 
toţi preşedinţii cu doamna Milutinovici şi vreau să îi mulţumesc, pentru că Direcţia 
Copilului este cea mai grea direcţie pe care o are consiliul judeţean. 

 
 
Domnul consilier judeţean Nistor Geană 
Vreau să continui la ce a spus domnul Bojin şi să îi cer un punct de vedere 

doamnei Milutinovici vis a vis de ce a apărut în presă, pnsionarea respective prelungirea 
activităţii. 

 
Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra 
Vă rog, doamna director general. 
 
 
Doamna director general Emilia Milutinovici 
Domnul consilier de la bun început vă spun că eu sunt consecventă atitudinilor 

mele. Prima atitudine în ceea ce mă priveşte a fost de a solicita consiliului judeţean o 
cerere de menţinere în funcţie, aşa cum legea pevede, nu am dat nici o ştire de presă 
privind eventuala mea pensionare, dat fiind faptul că eram în contradicţie. Mai mult decât 
atât săptămâna aceasta am primit dispoziţia de încetare a mandatului şi am depus 
cererea în luna iulie. Mă gândeam că apare puţin mai repde, astfel încât mă supun 
acestei dispoziţii. Mă gândeam că am timpul fizic ca să fac toată operaţiunea de predare, 
pentru că mă simt un om responsabil. Fac menţiunea că această dispoziţie este 
netemeinică, nelegală şi anticonstituţională şi este în antiteză cu jurisprudenţa Curţii de 
Apel. Prin urmare îmi rezerv dreptul de a ataca în contencios acestă dispoziţie. Ca o 
concluzie, nu am făcut nici o declaraţie de presă. Acesta este demersul legal pe care eu 
l-am făcut. 

 
Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra 
Dacă nu mai avem alte discuţii îi mulţumesc şi doamnei director general pentru 

activitate, îi doresc multă sănătate în continuare. 
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Timiş. 
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