
Ne apropiem de finalul unui an care se dovedeşte a fi unul 
extem de rodnic pentru judeţul Timiş. Realităţile stau mărturie în 
această direcţie şi putem spune, fără urmă de îndoială, că sunt 
destule realizări cu care ne putem mândri, lucruri care vor dăinui 
peste vremuri şi care ne vor face să ne aducem cu plăcere aminte 
de faptul că am avut şi noi, administraţia judeţului, o contribuţie în 
acest sens. Nu a fost deloc uşor, pentru că, dincolo de drumurile la 
Bucureşti, de multe aspecte birocratice, poate chiar şi de mentali-
tăţi învechite, a trebuit să fim foarte atenţi la prioritizarea investiţiilor, 
astfel încât nici un sector să nu se simtă nedreptăţit, dar nici judeţul 
să nu fie privat de obiectivele cele mai importante şi cu efecte pe 
termen lung asupra dezvoltării în ansamblu. De aceea, în strategia 
de dezvoltare, am căutat să răspundem cerinţelor unui număr cât 
mai mare de locuitori şi să acordăm întâietate proiectelor cu cel 
mai mare impact în judeţ. Iar faptele se văd şi suntem bucuroşi că 
am reuşit să implementăm programe şi proiecte dintr-o arie vastă 
de domenii, fără a rămâne ancoraţi doar în anumite sectoare. Spre 
exemplu, am declarat mereu că sănătatea şi educaţia sunt priorităţi 
ale conducerii Consiliului Judeţean Timiş. Nu poate nimeni să spu-
nă că ne-am limitat doar la vorbe, pentru că faptele vorbesc de la 
sine: noua maternitate are finaţarea asigurată; cea mai mare clinică 
de Mari Arşi din ţară s-a deschis la Timişoara; Institutul de Cardiolo-
gie va avea o clinică de chirurgie pediatrică; s-au reluat procedurile 
pentru construirea Institutului Oncologic; s-au făcut investiţii masi-
ve în unităţile de învăţâmânt de care răspundem. Totodată, în ceea 
ce priveşte infrastructura rutieră, drumurile judeţene au trecut şi 
continuă să treacă prin ample transformări, iar Centura Timişoarei 
se află în fază avansată. Nu am neglijat nici domeniul sportiv, iar 
Timişoara va avea o sală polivalentă şi un stadion cum poate nici 
nu visam în urmă cu câţiva ani. De asemenea, s-au acordat sume 
însemnate pentru proiecte culturale, ne pregătim pentru Timişoara 

Capitală Culturală Europeană, sprijinim evenimente de promovare, 
suntem conectaţi la tot ceea ce poate conduce la bunăstarea ju-
deţului. Toate acestea nu le putem face decât împreună, fără ură, 
fără patimi, ci cu acea deschidere şi toleranţă de care au dat mereu 
dovadă oamenii acestor locuri. Se apropie 1 Decembrie, simbolul 
unităţii noastre, un moment pe care trebuie să-l cinstim cu încrede-
re, speranţă, respect, fără orice urmă de ranchiună sau adversitate 
care nu pot face bine judeţului nostru.

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 

....................................................................................................................................................
CJTimiș

Agendă

Periodic de informare administrativă
l Anul II l Nr. 10 l Noiembrie 2019 l Tiraj 100.000 l Se distribuie gratuit l

Din sumar:

Avem finantare 
pentru noua 

maternitate

pag 3

35 de ani-concert 
aniversar al unui 

eveniment unic

pag 4

Dezvoltare 

periurbană

pag   6

Peste un milion de 
lei pentru proiecte 

culturale

pag  8

Dragi timişeni,

Împreună pentru bunăstarea Timişului

Sală polivalentă  
cu 16.000 de locuri

Bazin de înot la Jimbolia
Consiliul Județean Timiș a 

finalizat procedura de licitație 
pentru proiectarea primului ba-
zin de înot didactic, care va fi 
construit în orașul Jimbolia. Pro-
iectul este unul pilot și va fi mul-
tiplicat și în alte zone din județ. 
Obiectivul este finanțat din bu-
getul propriu al județului. Bazinul 
va avea toate dotările necesare: 
vestiare, dușuri, grupuri sanita-
re, cameră de filtrare, pompare 
și clorinare, precum și spații ad-
ministrative. Dimensiunea bazi-
nului de înot va fi de 25 de metri 
lungime și 12,5 lățime, divizat în 
cinci culoare a câte 2,5 metri fi-
ecare. Adâncimea va fi variabilă, 
între 1,2 și 1,8 metri, prevăzută 
cu block start-uri la capătul mai 
adânc al bazinului, în conformi-
tate cu normele europene. „Am 

demarat acest proiect în urmă cu 
ceva timp, în ideea de a realiza o 
bază sportivă, un bazin de înot, 
în opt orașe, pentru a acoperi în-
treg județul. Acest proiect condu-
ce în două direcții – punerea la 
dispoziție a bazinelor de înot pen-
tru cetățeni, pentru practicarea 
înotului de agrement, dar și ba-

zin de înot didactic. Felicit orașul 
Jimbolia, care a fost prima uni-
tate administrativ-teritorială care 
a pus la dispoziție documentația 
solicitată de Consiliul Județean 
Timiș – transferul de teren pen-
tru această investiție. Studiul de 
fezabilitate a fost predat consi-
liului județean, iar valoarea esti-
mată a acestei investiții se ridică 
la aproximativ șase milioane de 
lei. În perioada următoare vom 
pregăti lansarea documentației, 
a caietului de sarcini pentru pro-
iectare și execuție, astfel încât în 
anul 2020 să înceapă execuția 
propriu-zisă”, a declarat Călin 
Dobra, președintele Consiliului 
Judeţean Timiş, la prezentarea 
primelor imagini cu viitorul bazin 
de înot.

Chiar în ultimele sale zile, 
Guvernul României a decis ca 
sala polivalentă a județului Timiș 
să fie construită la Timișoara, 
ceea ce înseamnă o investiție de 
peste 50 de milioane de euro de 
care vor beneficia toți cetățenii re-
giunii. Noul obiectiv va fi unul fa-
bulos, cu o capacitate de 16.000 

de locuri şi cu dotări de ultimă ge-
neraţie. “Decizia a venit, așa cum 
știți, după lungi și aprinse dezba-
teri ca urmare a unei întâlniri pe 
care am avut-o pe acest subiect 
cu Viorica Dăncilă, premierul 
României de la acea vreme. Am 
solicitat acestă întrevedere pen-
tru a mă asigura că sala poliva-
lentă este un proiect asumat de 
guvern. Consider că decizia pe 
care am luat-o este una menită 
să adune societatea, să coagule-

ze timișorenii în jurul unui proiect 
major, să ofere Timișoarei șansa 
unor noi oportunități de dezvolta-
re. Nu am vrut să continuăm po-
lemica care nu aducea nimic bun, 
ci doar dezbina cetățenii. Dorința 
mea este ca această investiție să 
se facă. Îmi doresc ca noul gu-
vern să nu înceapă tăierile chiar 
cu investițiile Timișoarei, pentru 
că avem și stadionul de 30.000 de 
locuri pe lista finanțărilor guver-
namentale, aflat deja într-o etapă 
avansată cu documentațiile”, a 
declarat Călin Dobra, preşedinte-
le Consiliului Judeţean Timiş. La 
rândul său, Daniel Suciu, minis-
trul dezvoltării în momentul luării 
deciziei guvernamentale, a expli-
cat motivele pentru care Executi-
vul a ales Timişoara ca locaţie a 
noi săli polivalente: “Am decis că 
e mai important, având în vedere 
și contextul Timișoara Capitală 
Europeană a Culturii în 2021, și 
având în vedere că discutăm și 
de modernizarea unui nou stadi-
on, am căzut de acord să facem 
un complex sportiv modern în 
zonă”.
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O minicentură 
pentru degrevarea 
traficului

Legături rutiere sigure 
şi rapide

Se lucrează de zor  pe șantierul Drumului Judeţean 682. Călin Dobra, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Timiş, a vizitat acest obiectiv foarte important, pentru a se 
asigura că lucrările de reparații care s-au executat sunt de calitate și că participanții 
la trafic au cele mai bune condiții. Șoseaua care face legătura între Făget și limita cu 
județul Arad  beneficiază de o investiție de 650 de mii de lei și în perioada aceasta se 
fac ultimele marcaje. Porţiunea are o lungime de 5,3 kilometri.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a inspectat drumul dintre 
Homojdia şi Coșava, împreună cu primarul comunei Curtea, Mircea Grecu. Aici, se 
fac lucrări la podețe și se pune piatră, astfel încât tronsonul să fie pregătit pentru as-
faltare. Vorbim despre o porţiune de 4,6 kilometri, care beneficiază de o investiție de 
1,5 milioane de euro. Lucrarea este finanţată de Guvernul României.

Pregătiri pentru 
asfaltare

Drum bun spre Arad!
Un nou drum județean va fi asfal-

tat. Este vorba despre DJ 592B, între 
Șipet și Folea, pe o lungime de 4,14 
km, o legătură importantă cu drumul 
național Timișoara – Moravița. Șoseaua 
este în momentul de față pietruită, fapt 
ce împiedică desfășurarea normală 
a circulației și conduce la generarea 
de praf sau noroi. Lucrarea va avea o 

influență pozitivă asupra stării de sănă-
tate și a confortului populației. În baza 
temei de proiectare s-a avut în vedere 
și creșterea potențialului economic al 
zonei, fiind de aşteptat ca mai multe fir-
me să-şi arate interesul pentru aceas-
tă zonă. În urma lucrărilor de asfaltare 
se va realiza o legătură mult mai bună 
cu Timișoara pentru localnicii din sate-
le Șipet și Folea, prin intermediul dru-
mului național DN59. De asemenea, se 
vor amenaja și accesele la proprietățile 

existente în intravilanul localității Folea. 
„În ultimii doi ani, am reușit să reducem 
considerabil numărul de drumuri de pia-
tră din județ. Acum se lucrează la o le-
gătură importantă cu DN59, prin care mii 
de timișeni vor putea ajunge mai ușor la 
Timișoara. În contextul în care orașul își 
atrage o bună parte din forța de muncă 
din județ, este important ca oamenii să 

aibă legături rapide, sigure și conforta-
bile către locurile de muncă”, a decla-
rat președintele Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra. Investiția se ridică la 
aproape 3.7 milioane lei, finanțarea fiind 
asigurată prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală și bugetul județului. 
Constructorul lucrează în acest moment 
la stabilizarea drumului, asfaltul urmând 
să fie turnat cel mai probabil în primăva-
ră, în cazul în care vom avea parte de o 
iarnă timpurie.

Un trafic aerist rămâne un deziderat 
prioritar al administraţiei judeţene. Con-
siliul Judeţean Timiş asfaltează drumul 
de legătură între Săcălaz și Dudeștii 
Noi. Investiția face parte din strategia 
judeţeană de a lega comunele din jurul 
Timișoarei prin drumuri județene, creând 

astfel o minicentură care să degreveze 
orașul de traficul de tranzit. Între Dudeștii 
Noi și Sânandrei, precum și între Sânmi-
haiu Român și Săcălaz există deja dru-
muri județene asfaltate, noua investiție 
creând astfel o legătură între cele patru 
comune și Calea Aradului.
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Investiţii pentru 
siguranţă

Avem finanţare pentru noua 
maternitate

Siguranța timișenilor se află 
în atenţia administraţiei jude-
ţene. Consiliul Judeţean Timiș 
achiziționează două sisteme 
autonome de stingere cu apă și 
spumă. Acestea vor fi montate 
pe autocamioane ce aparțin ISU 
Banat. Achiziția echipamentelor 
se ridică la 850.000 lei. Siste-
mele sunt momentan în probe și 

urmează a fi recepționate în cu-
rând. În total, Consiliul Județean 
Timiş a alocat Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență, în 
bugetul din acest an, peste două 
milioane lei pentru investiții.

Acestea nu sunt primele 
echipamente cumpărate de CJ 
Timiș. De exemplu, iarna trecută, 
au fost achiziționate echipamen-

te în valoare de 1,5 milioane lei. 
Vorbim, printre altele, despre un 
buldoexcavator, o autospecială 
pentru tratamente hiperbarice și 
oxigenoterapie, o autospecială 
pentru transport câine de cău-
tare-salvare, cât și o motocicle-
tă de intervenție. În plus, a fost 
achiziționată și o drujbă de tăiat 
betonul, unică în țară.

Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș, a 
semnat contractul de finanțare 
a noii maternități, pe care CJT 
o va construi în vecinătatea Spi-
talului Județean din Timișoara. 
”Aproape 13 milioane de euro 
este valoarea proiectului, ba-
nii fiind asigurați prin finanțare 
europeană, bugetul de stat și 
contribuție proprie. Noua mater-
nitate va avea compartimente de 
fertilizare in vitro, obstetrică-pa-
tologică, ginecologie, chirurgie 
laparoscopică și histeroscopică, 
obstetrică fiziologică și de spita-
lizare de zi. De asemenea, sunt 
prevăzute compartimente de te-
rapie intensivă, prematuri, nou 
născuți eutrofici, cât și facilități 
pentru însoțitori. Maternitatea va 
avea și o secție ATI, bloc opera-
tor, săli de nașteri și camere de 

gardă”, a spus Călin Dobra. Vii-
toarea maternitate a Timişoarei 
va avea parter şi trei etaje, pe o 
suprafaţă de teren de 5.000 de 

metri pătraţi. Clinica va avea 
130 de paturi, vor fi patru săli de 
operaţie şi un compartiment de 
fertilizare in vitro.

Centrul de legume 
şi fructe, în linie 
dreaptă

Consiliul Judeţean Timiș a recepționat Studiul de Fezabilitate 
pentru centrul de legume și fructe pe care-l construiește în Tomnatic. 
După aprobarea documentației în plenul Consiliului, va fi demarată  
licitația pentru proiectare și execuție. Suma necesară este de 5,5 
mil euro, cu tot ceea ce presupune investiția, construcția clădirilor, 
cât și echipamentele specifice. După cum ne spune președintele 
Consiliului Județean, Călin Dobra, investiția vine în sprijinul micilor 
producători din zona Gottlob - Lovrin - Tomnatic, inclusiv a celor din 

comunele învecinate, Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia Mare, 
Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Periam, Pesac, Variaș etc. Aces-
ta a precizat că Centrul de legume-fructe din comuna Tomnatic este 
un proiect care a fost foarte mult dezbătut și foarte mult analizat din 
punct de vedere al locației: “Noi am demarat în regim de urgență 
realizarea studiului de fezabilitate, studiu de fezabilitate care are azi 
câteva planșe. Studiul de fezabilitate ne dă o valoare de realizare 
a acestui proiect de aproximativ cinci milioane de euro. Este un 
proiect foarte important, nu neapărat ieftin, pentru că asigură micii 
producători, în mod special din zona de nord-vest a județului Timiș, 
zona cea mai dezvoltată din punct de vedere legumicol și al colec-
tării fructelor”. Investiția va fi amplasată pe un teren de 11.509 mp. 
Depozitul are rolul de a asigura menținerea calității și proprietăților 
legumelor și fructelor, în vederea consumului pe perioada toamnă 
– primăvară sau chiar până în perioada noilor producții. De aseme-
nea, depozitul trebuie să asigure condițiile tehnologice pentru pre-
luarea, păstrarea sau tranzitarea produselor horticole. Autoritățile 
județene au transmis că va fi înființată și o societate comercială, 
unde CJ Timiș va fi acționar unic, care va administra centrul de le-
gume-fructe de la Tomnatic. 



Turism Agendă CJTimiș�

Consiliul Județean Timiș a 
investit 70 de mii de lei pentru 
un eveniment  cultural unic în 
ţară şi chiar în Europa de Est. 

Concertul din Peştera Româ-
neşti  s-a bucurat de un interes 
uriaș şi în acest an, vremea 
frumoasă contribuind din plin 
la prezenţa numărului mare de 
spectatori.  Putem spune că în-
treaga zona a avut de câștigat 
în urma acestui concert, absolut 
superb. Zeci de oameni au pu-

tut fi văzuţi la toate pensiunile şi 
restaurantele din zonă, semn că 
astfel de evenimente sunt un im-
puls pentru promovarea turistică 

a regiunii. Zona Tomeşti-Româ-
neşti-Făget s-a dezvoltat în ulti-
mii ani şi datorită unor investiţii 
mari în infrastructură. Cele mai 
importante obiective turistice se 
leagă acum între ele şi nu este 
exclus ca în câţiva ani, cu aju-
torul fondurilor europene, să fie 
realizate conexiuni şi cu judeţul 

Caraş-Severin. “Am participat 
și în acest an la Concertul din 
Peștera Românești, care a deve-
nit, deja, o tradiție a zonei noas-

tre. Am făcut și o drumeție până 
a ajunge la destinație, dar a me-
ritat tot efortul. Mă bucur să văd, 
ca de fiecare dată, multă lume și 
mulți tineri care abia așteptau să 
se delecteze cu muzică clasică 
într-un decor de excepție”, a de-
clarat Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş. 

Margina , un model 
de promovare prin 
turism

 
Numărul vizitatorilor comunei Margina a crescut de 60 de ori, 

iar totul se învârte în jurul unui proiect devenit brand turistic – „Mic 
dejun la Margina”, un proiect inedit care a schimbat imaginea comu-
nei. „Mic dejun la Margina”, devenit anul acesta un brand turistic, a 
atras an de an tot mai mulți curioși de o incursiune în lumea satului 
bănățean, dar nu înainte de a trece prin bucătăria tradițională. 

„Comuna Margina s-a dezvoltat foarte mult. Înainte aveam 
anual cel mult 50 de turiști. Acum avem 2.500 sau 3.000. A fost o 
creștere foarte mare datorită acestui proiect. Noi practicăm turis-
mul de zi. Oamenii vin, ne vizitează, servesc masa și se întorc în 
Timișoara sau în orașele din apropiere. Ne-am dat seama că putem 
pune în valoare mult mai bine ceea ce avem noi aici pentru că nu 
toată lumea își permite să meargă des în excursii de câteva zile sau 
o săptămână, dar pot veni aici să se relaxeze pentru o zi”, a de-
clarat Ionel Costa, primarul Comunei Margina. Proiectul „Mic dejun 
la Margina” presupune plimbări cu căruța din fața centrului turistic, 
acolo unde se servește un mic dejun tradițional cu jumări, slănină, 
cârnați afumați din chișcant, țuică sau brânză de vacă. Prima oprire 

se face la Muzeul Satului din Sintești, unde sunt prezentate peste 
100 de obiecte tradiționale locale, de la haine la mobilier și instru-
mente muzicale. Turiștii ajung apoi la Casa Tradițională din Zorani, 
iar mai departe traseul duce peste deal spre Biserica de Lemn din 
satul Groși. Călătoria se încheie cu un popas unde se servește 
prânzul ca la stână cu ceaun și mămăligă. Cei mai îndrăgostiți de 
viața satului sunt turiștii și copiii. „Străinilor le place chiar mai mult 
pentru că beau apă de izvor cu mâna, ghidul le spune povești inte-
resante despre locurile comunei și gustă bucate tradiționale la un 
preț mic – 25, 30 sau 40 de lei în funcție de ceea ce comandă. Opt 
euro pe o masă e puțin pentru un străin. Mâncarea este foarte bună 
pentru că se folosesc doar produse tradiționale. Multe școli au auzit 
de noi și vin în grupuri organizate. Iar oamenii din comună sunt 
foarte deschiși și știu cum să se poarte cu cei mici. Mi-a zis un copil 
de șapte ani că ar vrea să locuiască cu părinții lui la Margina. Nici 
nu am știut ce să îi răspund în primă fază. Ei apreciază foarte mult 
zona asta pentru că văd animale și alte lucruri pe care nu le văd în 
oraș”, a mai spus primarul Ionel Costa.

Ne pregătim pentru Capitală 
Culturală Europeană a Culturii

35 de ani - concert 
aniversar al unui 
eveniment unic în lume

Prima Conferință Națională a 
Ghizilor de Turism din Banat a fost 
organizată de Asociația pentru Pro-
movarea și Dezvoltarea Turismului 
în județul Timiș, cu sprijinul Consiliu-
lui Județean și a avut loc în perioa-
da 31 octombrie - 3 noiembrie 2019. 
Timișoara va fi peste aproximativ un 
an și două luni Capitală Europeană 
a Culturii, iar ghizii care-i poartă pe 
turiști prin locuri despre care vor să 
afle mai multe s-au întâlnit în urbea 
de pe Bega, la o conferință națională, 
unde au putut descoperi obiectivele 
turistice și ofertele de cazare, masă și 
transport pentru turiștii pe care îi vor 
ghida. 

Peste 100 de ghizi din cadrul 
Federației Naționale a Ghizilor de Tu-
rism din întreaga țară au fost prezenţi 

în orașul de pe Bega, unde au putut 
admira tot ce are mai frumos această 
parte a României: multiculturalitate, 
avangardism, efervescență, toleranță 
și deschidere spre nou. „Contextul 
creat de alegerea Timișoarei drept 
Capitală Culturală Europeană a 
anului 2021 a atras atenția Români-
ei asupra acestei regiuni și a creat 
oportunitatea dezvoltării turismului în 
zonă, industria ospitalității jucând un 
rol important în acest sens. Asociația 
pentru Promovarea Turismului Timiș 
folosește acest moment pentru a 
prezenta prin intermediul ghizilor de 
turism și al turiștilor lor câteva dintre 
motivele pentru care această parte a 
țării este unică și merită să fie vizita-
tă”, a declarat Delia Barbu, directorul 
APDT Timiș.
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Importanţa 
securităţii în Balcani

Concluzii valoroase și soluții concrete au 
fost desprinse la „Security Challenges in the Ba-
lkans”, care s-a desfăşurat la Timişoara. Prezent 
la manifestare, Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, a declarat: “Mă bucur că 
această conferință internațională a devenit deja 
tradiție aici, în județul Timiș, și dovedește, astfel, 
importanța securității în Balcani. Am transmis un 

mesaj  atât despre provocările cu care se con-
fruntă zona, cât și despre noile perspective, care 
apar odată cu iminența Brexit-ului, cu negoci-
erile de aderare la UE ale unor state balcanice 
- Muntenegru, Serbia, Bosnia și Herțegovina - și 
cu adâncirea problemelor privind schimbările cli-
matice, migrația și dezinformarea prin rețelele de 
socializare și mass-media”.

Din suflet 
pentru... inimă!

Sănătatea constituie o com-
ponentă esenţială a preocu-
părilor administraţiei judeţene 
timişene, având un rol prioritar 
în strategia dezvoltată. Ca timi-
şeni, ne mândrim cu Institutul de 
Boli Cardiovasculare Timişoara, 
o unitate medicală apreciată la 

nivel naţional şi căutată de paci-
enţi din întreaga ţară. Recent, s-
au marcat cei 26 de ani de pro-
fesionalism ai Institutului de Boli 
Cardiovasculare din Timișoara, 
perioadă în care clinica şi-a 
consolidat poziţia fruntaşă în 
tratarea bolilor de inimă. Consi-
liul Judeţean Timiş şi-a adus un 
aport însemnat  prin demersuri-
le făcute pentru atragerea sumei 
de 6,6 milioane de lei, necesare 
deschiderii Centrului de Chirur-
gie Pediatrică. Prezent la ani-

versare, preşedintele CJ Timiş, 
Călin Dobra, a transmis mesa-
jul său şi al instituţiei pe care o 
reprezintă: “Am fost onorat să 
transmit  un gând bun și sincere 
felicitări cadrelor medicale de la 
Institutul de Boli Cardiovascula-
re din Timișoara, cu ocazia celor 

26 de ani de la înființarea unității 
medicale! Drumul până aici nu 
a fost mereu lin, dar cu sprijin 
din partea autorităților, medicii, 
asistentele și întreg persona-
lul vor continua să facă minuni 
pentru pacienți. Mă bucur că 
am contribuit și noi la atragerea 
celor 6,6 milioane de lei pentru 
Centrul de Chirurgie Cardiacă 
Pediatrică, necesare pentru ca 
acesta să fie redeschis de anul 
viitor. La mulți ani și cât mai mul-
te reușite!

Competițiile sportive 
educă spiritul

Susținem proiectele din școli 
și licee!

Dincolo de preocupările pentru infrastructura judeţului, nu trebu-
ie  neglijate  nici alte componente care contribuie şi ele, la rândul lor, 
la dezvoltarea judeţului. Consiliul Judeţean Timiş sprijină activitatea 
sportivă şi îi încurajează pe tineri să facă tot mai multă mişcare atât 
pentru performanţă, cât şi activitate în masă, care educă spiritul şi 
asigură un organism sănătos. “Am dat startul unui important concurs 
de ciclism organizat la Pietroasa, alături de primarul Ioan Simoc. 
Sunt adeptul mersului pe două roți ca stil de viață, dar și ca sport de 
performanță. Vremea frumoasă de afară a scos din case, de la mic 
la mare, o mulțime de oameni. Aceștia s-au bucurat de soare și de 
aerul curat”, a fost mesajul transmis de preşedintele Călin Dobra.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Că-
lin Dobra, a participat la deschiderea sesiunii de 
comunicări de la Liceul Tehnologic Transporturi 
Auto Timișoara -”Pași spre un învățământ de ca-
litate - ediția XIV”, un proiect cofinanțat de Con-
siliul Județean Timiș. “Avem foarte mulți tineri 
buni și pasionați de domeniul auto, care merită să 

fie promovați și ajutați. Consiliul Județean Timiș 
susține proiectele din școli și licee și este alături 
de elevii care vor să învețe o meserie de viitor”, 
a spus Călin Dobra. În acest an, Consiliul Jude-
ţean Timiş a investit sume importante în obiective 
de învăţământ, educaţia constituind o prioritate a 
administraţiie judeţene.
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Comunele din apropierea Timişoa-
rei au un uriaş potenţial de dezvoltare. 
De aceea, orice sprijin venit din partea 
administraţiei judeţene este bine-venit. 
Lucrurile sunt percepute mult mai bine 
din interior, din cadrul comunităţii, fapt 
pentru care preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş, Călin Dobra, a ales să îşi 
petreacă o parte dintr-o zi la Peciu Nou. 
“Am ţinut să iau pulsul acestei frumoase 
localităţi şi m-am bucurat alături de zeci 
de copii care au participat la un turneu de 
handbal. Am fost alături de primarul Ga-
briel Drăgan pe stadionul din localitate, 
unde se desfășura un meci de fotbal, cu 
emoţiile şi trăirile specifice acestui feno-

men. Fiind o zi de sărbătoare, am accep-
tat invitația preoților din comună de a lua 
parte la slujba săvârșită cu ocazia Sfân-
tului Dimitrie la Biserica din Peciu, care a 
beneficiat de finanțare din partea Consi-
liului Județean Timiş. Roadele Toamnei, 
eveniment susținut de asemenea de CJ 
Timiș, a fost o bună oportunitate de a 
cunoaște producători locali, care promo-
vează produsele tradiționale. Noi, la Con-
siliul Județean Timiș, derulăm o serie de 
proiecte de investiții importante în zonă, 
cum ar fi modernizarea drumului Peciu 
Nou - Foieni, Sânmartinul Maghiar - Sân-
martinul Sârbesc sau reabilitarea podului 
de la Diniaș”, a declarat Călin Dobra. 

Dezvoltare periurbană

• Hotărârea nr. 200/18.10.2019 pri-
vind aprobarea finanţării Agendei princi-
palelor manifestări cultural-artistice și de 
tineret pe anul 2019, sesiunea a II-a.

• Hotărârea nr. 201/30.10.2019 pri-
vind aprobarea contractului de comodat, 
pentru folosința gratuită a imobilului situat 
în Timișoara, strada Brediceanu, nr.37.

• Hotărârea nr. 202/30.10.2019 pri-
vind aprobarea completarii Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.271/29.11.2018 
privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile din domeniul public al Statului, 
aflate în administrarea Ministerului Trans-
porturilor, în domeniul public al Județului 
Timiș și declararea acestora ca fiind bu-
nuri de interes public județean.

• Hotărârea nr. 203/30.10.2019 pri-
vind aprobarea completarii Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.273/29.11.2018 
privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile din domeniul public al Statului, 
aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în domeniul public al 
Județului Timiș și declararea aces-
tora ca fiind bunuri de interes public 
județean.

• Hotărârea nr. 204/30.10.2019 
privind aprobarea alocării imobilului 
din localitatea Recaş identificat con-
form extrasului de Carte Funciară 
nr. 416402-C1, nr. topografic 4827/1 
pentru înfiinţarea locuinţei protejate 
„VENUS ” în vederea derulării „Pro-
iectului VENUS - Împreună pentru o 
viață în siguranță!”, cu finanțare prin 
Programul Operațional Capital Uman 
(POCU), axa prioritară 4, obiectivul 
specific 4.4.

• Hotărârea nr. 205/30.10.2019 
privind aprobarea modificării și com-
pletării Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru apro-
barea Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule şi consumul lunar de carbu-
ranţi.

• Hotărârea nr. 206/30.10.2019 pri-
vind aprobarea alipirii unor imobile din 
domeniul public al Județului Timiș.

• Hotărârea nr. 207/30.10.2019 privind 
aprobarea trecerii unor bunuri imobile din 
domeniul public în domeniul privat al Ju-
deţului Timiş în vederea dării în folosință 
gratuită către Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

• Hotărârea nr. 208/30.10.2019 privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.164/2012 privind apro-
barea “Programului de transport județean 
de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
• Hotărârea nr. 209/30.10.2019 pri-

vind aprobarea Regulamentului Direcției 
de Prestări Servicii Timiș de utilizare, 
folosință gratuită și închiriere a terenului 
situat în Timișoara, Calea Torontalului, 
km.3.

• Hotărârea nr. 210/30.10.2019 pri-
vind aprobarea execuţiei bugetelor sec-
ţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dez-
voltare pentru bugetul propriu al judeţului 
Timiş la 30.09.2019.

• Hotărârea nr. 211/30.10.2019 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-
economice – faza Documentație de Avi-
zare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) 
pentru obiectivul de investiție publică 
„Reabilitarea, refuncționalizarea și revita-
lizarea conacului Mocioni din Foeni”, ela-
borată de către BAU PROIECT S.R.L., 
cu principalii indicatori tehnico-economici 
ai investiției elaborați și asumați de către 

proiectant.
• Hotărârea nr. 212/30.10.2019 pri-

vind aprobarea arondării Comunei Sat-
chinez, de la Direcţia de Evidenţă a Per-
soanelor Timişoara, la Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Satchinez.

• Hotărârea nr. 213/30.10.2019 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.159/17.07.2019 
privind aprobarea proiectului și a chel-
tuielilor legate de implementarea în 
parteneriat a proiectului strategic „Joint 
Employment Driven Initiative” (”Inițiativă 
comună privind ocuparea forței de mun-
că”) acronim JEDI, cod ROHU-452, Faza 
Full Application.

• Hotărârea nr. 214/30.10.2019 pri-

vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.95/26.04.2017 
privind aprobarea promovării proiectului 
“Cross-border network for disaster re-
silience and emergency situations risks 
management” pe Programul transfronta-
lier INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, 
Acronim CBN, cod eMS RO-HU72.

• Hotărârea nr. 215/30.10.2019 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.45/28.02.2018 
privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Timiș în Consiliile 
de Administrație și Comisiile de Asigura-
re a Calității ale unităților de învățământ 
special.

• Hotărârea nr. 216/30.10.2019 pri-
vind aprobarea cuantumului şi plăţii coti-
zaţiei anuale către Grupul de Acţiune Lo-
cală Asociaţia “Timiş-Torontal-Bârzava”, 
pentru anul 2019.

• Hotărârea nr. 217/30.10.2019 pri-

vind aprobarea modificării și completă-
rii Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.69/24.04.2019 privind asocierea 
Județului Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș cu Orașul Jimbolia prin Consi-
liul Local al Orașului Jimbolia și Comu-
na Comloșu Mare prin Consiliul Local 
al Comunei Comloșu Mare în vederea 
cofinanțării căminelor pentru persoane 
vârstnice.

• Hotărârea nr. 218/30.10.2019 pri-
vind aprobarea completării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.60/29.03.2018 
privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Ge-
nerale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş.

• Hotărârea nr. 219/30.10.2019 pri-

vind aprobarea modificării și completă-
rii Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.145/27.06.2019 cu privire la aprobarea 
promovării proiectului “Înființare Casă de 
Tip Familial și Centru de Zi de Recupera-
re pentru Copii cu Dizabilități Timișoara” 
și a Documentației de Avizare a Lucrări-
lor de Intervenții (DALI), în vederea ac-
cesării fondurilor nerambursabile aloca-
te prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvolta-
rea infrastructurii de sănătate şi sociale. 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile 
în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îm-
bunătăţirea accesului la serviciile soci-
ale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile loca-

le Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii so-
ciale – Operaţiunea C Grup vulnera-
bil copii (depunerea proiectelor prin 
aplicația My SMIS).

• Hotărârea nr. 220/30.10.2019 
privind aprobarea finanţării unor struc-
turi sportive în anul 2019, Sesiunea a 
II-a.

• Hotărârea nr. 221/30.10.2019 
privind aprobarea participării Unității 
Administrativ – Teritoriale Județul 
Timiș, în calitate de Lider de proiect, 
în vederea depunerii în parteneriat 
a cererii de finanțare “Reabilitarea, 
refuncționalizarea și revitalizarea co-
nacului Mocioni din Foeni” în cadrul 
apelului de proiecte privind Restau-
rarea și revitalizarea monumentelor 
istorice, finanțat prin Granturile SEE 

2014-2020 – Programul Ro-Cultura.
• Hotărârea nr. 222/30.10.2019 pri-

vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.240/18.10.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a cofinanțării din 
bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru 
obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 591 
C, sector DN 6 - Săcălaz”.

• Hotărârea nr. 223/30.10.2019 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al 
județului Timiș pe anul 2019.

• Hotărârea nr. 224/30.10.2019 pri-
vind aprobarea structurii organizatorice 
a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din octombrie 2019
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Compartimentul Cabinet Preşedinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

Preşedintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziţii
• Serviciul Relaţii Externe şi Protocol
• Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

Vicepreședinte: Valentin Tudorică
• Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Director executiv: Marcu Marcel

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

Vicepreşedinte: Nicolae Oprea
• Direcţia Tehnică
Director executiv: Ignatoni Florin
• Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar al judeţului: Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică
• Compartimentul Asistenţă Juridică 

Consilieri Judeţeni

Date de contact:
Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, 

Timişoara cod poştal 300034, Judeţul 
Timiş, România

Telefonul cetăţeanului: 0256/406406
Tel: 0040 256 406300
Tel: 0040 256 406400
Tel: 0040 256 406500
Fax: 0040 256 406306
Fax: 0040 256 406675

E-mail: cjt@cjtimis.ro
www.cjtimis.ro

Servicii publice

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

Tel. 0040 256 490281
       0040 256 494030
Fax: 0040 256 407066

E-mail dgasptm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro

Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap

Str. Franz Liszt nr. 3 Timişoara, Judeţul 
Timiş, România

Tel.  0040 256 490925      
Director general interimar: Anucin Bogo 

Octavian

Direcţia Prestări Servicii Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300077 Timişoara, Judeţul Timiş, 
România

Tel.  0040 256 494142
 Fax 0040 256 2414539

E-mail:  dir_prest_tim@yahoo.com
Web: www.dpstm.2mg.ro

Director: Doroş Marţian Corneliu

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timiş

Str. Frantz Liszt nr. 3, Timişoara, cod 
poştal 300081, Judeţul Timiş, România

Tel. 0040 356 455455
Fax: 0040 256 203228
E-mail: dept@cjtimis.ro
Web: wwwdeptimis.ro

Director executiv: Frăsia Ştefan

Cultură

Biblioteca Judeţeană Timiş 
”Sorin Titel”

Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod 
poştal 300077, Judeţul Timiş, România

Tel. 0040 256 430746
E-mail:contact@bjt.ro
Web: http://www.bjt.ro

 Manager: Creţu Tudor Nicolae 

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Timiş

Str. E. Ungureanu nr.1, Timişoara, cod 
poştal 300079, Judeţul Timiş, România

Tel.: 0040 256 435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web:  www.ccajt.ro
Manager: Liliana - Dorina Laichici

Muzeul Naţional al Banatului
Piaţa Huniade nr.1, Timişoara, cod 

poştal 300002 Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256 201321

 muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

Manager: Ilaş Claudiu

Muzeul de Artă Timişoara
Piaţa Unirii nr.1, Timişoara, cod poştal 

300085, Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491592
Fax:0040 256 492582

E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com
Web: muzeuldeartatm.ro

Manager: Victor Neumann   

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, 

cod poştal 300136, Judeţul Timiş, 
România

Tel.:0040 256 225588
Fax:0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager: Radosav  Dănuţ

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

Bulevardul Regele Carol I nr. 3, 
Timişoara, cod poştal 300172, Judeţul 

Timiş, România
Tel.:0040 256 493049; 0356 101730

Fax:0040-256-49.30.49
E-mail: office@teatrul-merlin.ro

Web: www.teatrul-merlin.ro
 Manager: Pleşa  Laurenţiu

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
Comisia economică

 - RITIVOIU Mihai - președinte
 - BĂDINA Nicu - secretar
 - AVRAM Nicolaie - membru
 - CUTU Dorin-Pompiliu - membru
 - TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - membru
 - VASILE Marian Constantin - membru
 - BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări pu-
blice și protecția mediului

- CÂNDEA Iosif-Dorin - președinte
- GEANĂ Nistor Pavel - secretar
- GAVRILAȘ Marius-Dan - membru 
- PLAVOȘIN Deian-Dan - membru
- GRIGOROIU Eugeniu - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- VASILE Marian Constantin - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
 - JUMANCA Romanița-Adina-Delia - președinte 
 - BITEA Nicolae-Florin - secretar
 - LUPUȚ Florica - membru
 - DOLECEK Cristian - membru
 - BLAGA Lucian - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială
 - POENARU Dan - președinte
 - TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - secretar
 - STRĂIN Petru-Claudiu - membru
 - CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
 - BORHA Liviu - membru

Comisia pentru administrație publică locală
 - COIFAN Viorel-Gheorghe - președinte
 - IOVESCU Alexandru Adrian - secretar
 - MATEI Viorel - membru
 - CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
 - BOJIN Titu – membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
 - COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
 - LUPUȚ Florica - secretar
 - JUMANCA Romanița-Adina -Delia - membru
 - SARMEȘ Dan-Ion - membru
 - ȘTEF Adrian-Ioan - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 - BOBIC Narcis-Sabin - președinte
 - BUBOI Ligius-Cosmin - secretar
 - CLAIN Romică-Adrian - membru
 - LELESCU Tiberiu - Procopie - membru
 - MATEI Viorel - membru
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Salonul Internațional de Caricatură de Presă 
și Arte Vizuale

Monument istoric, 
readus la viaţă

Peste un milion 
de lei pentru 
proiecte culturale

Timișoara a fost pentru câteva zile 
capitala artei vizuale satirice și a cari-
caturii. Cea de-a VII-a ediție a Salonului 
Internațional de Caricatură de Presă și 
Arte Vizuale Satirice a avut loc în perioada 
18 – 20 octombrie în Bastionul Theresia. 
Peste 300 de artiști din 70 de țări şi-au 
expus o parte dintre lucrări. Printre artiștii 
internaționali prezenți, invitați ai maes-
trului Ștefan Popa Popas, cel mai rapid 
caricaturist din lume și inițiatorul eveni-
mentului, s-au numărat Antonio Calderon 
– Spania, Tomas Gallego – Spania, Rudy 
Gheysens – Belgia, Jean Plantu – Franța, 
Grigori și Ilya Katz – Israel, Constantin 
Ciosu și Mihai Pînzau – România sau 
Jugoslav Vlahovici – Serbia. La ediția de 
anul acesta a salonului au fost prezenți 
artiști de pe șase continente.

Programul salonului a debutat cu 
deschiderea Muzeului Popa’s, în noua 
sa formă, fiind prezente elite ale Ro-
mâniei, precum Tudor Gheorghe, Ioan 

Bocșa, Aura Twarowska, Dorel Vișan, 
Helmuth Duckadam și Elisabeta Lipă, 
Mihai Tatulici, precum și autorități locale. 
Programul manifestărilor a cuprins fes-
tivitatea de premiere, caricaturi live ale 
tuturor participanților executate de artiștii 
prezenți, dar și o școală de caricatură. 
Evenimentul a fost organizat de Muzeul 
Național al Banatului în parteneriat cu 
Fundația Popas, Consiliul Județean Timiș 
și Uniunea Artiștilor Plastici din România. 
“Am admirat și de această dată lucrări 
de mare valoare ale maestrului Ștefan 
Popa Popa’s, deținătorul recordului mon-
dial pentru cea mai rapidă caricatură re-
alizată. La festivitatea de deschidere a 
Salonului Internațional de Caricatură de 
Presă și Arte Vizuale, am avut onoarea 
să cunosc personalități precum Elisabe-
ta Lipă, Helmut Duckadam, Tudor Ghe-
orghe sau Dorel Vișan”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş. 

Conacul Mocioni din Foeni va fi 
reabilitat. Consilierii judeţeni au vo-
tat, în ședința de plen a CJ Timiș, pro-
iectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pen-
tru reabilitarea conacului Mocioni din 
Foeni. “Consiliul Județean Timiș va re-
aduce la viață acest monument istoric. 
Îmi doresc realizarea unui spațiu muzeal 
dedicat memoriei familiei Mocioni, ame-
najarea bibliotecii comunale și a unor 
spații pentru evenimente culturale. Este 
un proiect pe fonduri europene, prin pro-
gramul RO-Cultura. În prezent, conacul 
adăpostește căminul cultural din locali-
tate și grădinița, dar aici reprezentanții 

administrației județene vor să amena-
jeze un muzeu dedicat memoriei fami-
liei Mocioni, o bibliotecă și spații pentru 
evenimente culturale. Instituția are ne-
voie de parteneri, iar pentru acest lucru 
CJ Timiș va organiza o procedură de 
selecție pentru încheierea unui acord de 
parteneriat cu entități de drept privat – 
organizații neguvernamentale, întreprin-
deri mici și mijlocii, socetăți cooperative 
sau instituții publice de cultură.

Conacul din Foeni are o istorie de 
sute de ani şi a fost reședința familiei de 
origine aromână Mocioni, ai cărei mem-
bri au fost politicieni, cărturari, filosofi. 
Construcția este realizată în stil neo-

clasic, după planurile celebrului arhitect 
Otto Wagner, în anul 1750. Conacul este 
străjuit de porți înalte, având trepte gru-
pate în trei secțiuni, care împărțeau co-
nacul în zone distincte de locuit. Mocioni 
este o familie istorică de secol XVIII-XIX, 
mari mecena ai culturii româneşti, care 
au dat burse pentru studenţii români pe 
vremea lui Eminescu. Este şi o cape-
lă mare, extrem de frumoasă a familiei 
Mocioni, în cimitir, realizată în stil baroc. 
Acolo s-ar putea merge pe patrimoniul 
funerar. Cimitirul în care se află superba 
capelă se află lângă Podul Turcului, ex-
trem de spectaculos, din perioada tere-
ziană, nu din cea otomană.

Conacul din Foeni a fost distrus de 
primărie, după 1990, prin montarea de 
termopane, iar asta s-a întâmplat după 
ce, în timpul Revoluţiei din 1848, ma-
ghiarii au devastat domeniul, provocând 
imense pagube. Domeniul a reintrat în 
proprietatea familiei, fiind răscumpărat 
de Andrei Mocioni care, în 1869, după 
ce s-a retras din activitatea politică, s-
a mutat în conac împreună cu soţia sa, 
Laura Cernovici, şi cu socrul său, baro-
nul Petru Cernovici. În 1880, domeniul 
Foeni a fost lăsat soţiei şi altor urmaşi, 
iar după anii ‘90 un nepot al lui Mocioni, 
Antoniu, a răscumpărat castelul şi a 
amenajat aici Casa de Cultură.

Consilierii județeni au votat un proiect 
de hotărâre privind aprobarea finanțării 
Agendei principalelor manifestări cultu-
ral-artistice și de tineret pe acest an, se-
siunea a II-a. Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș, a declarat că 
este vorba de o sumă care se ridică la 
1,1 milioane de lei. Banii vor fi împărțiți 
pentru susținerea organizării a unui nu-
măr de 82 de proiecte culturale. Potrivit 
documentației care însoțește proiectul de 
hotărâre, comisia de selecție a ales 82 
de proiecte culturale dintr-un număr de 
122 înscrise. Au existat și trei contestații, 
care au fost analizate de către Comisia 
de soluționare a contestațiilor, acestea 
fiind respinse. “Pentru agenda culturală 
pe sesiunea a doua, care a fost aprobată 
după toate procedurile, rectificare buge-
tară, sesiunea de depunere de proiecte, 
am avut parte și de trei contestații care 
au fost soluționate de către Comisia de 

contestații, a fost alocată suma de 1,1 
milioane lei. Până la sfârșitul anului, be-
neficiarii acestor finanțări au obligativi-
tatea de a face deconturile conform ghi-
dului aprobat la început de an. Eu cred 
că aceşti bani care vine în completarea 
sumei pe sesiunea întâi, de aproximativ 
șapte milioane de lei, sunt un plus la ceea 
ce înseamnă acțiunile culturale, acțiunile 
pentru tineret pe raza județului Timiș”, a 
afirmat Călin Dobra. Conform proiectului 
de hotărâre votat în ședința extraordina-
ră a CJ Timiș, printre proiectele cultura-
le care vor primi finanțare se numără și 
mai multe dedicate împlinirii a 30 de ani 
de la Revoluția din Decembrie 1989. „Au 
fost prinse fonduri și pentru sărbătorirea 
acestui moment important, 30 de ani de 
la Revoluție, dar în același timp au fost 
alocate finanțări și instituțiilor de cultură 
care vor fi parteneri în organizarea aces-
tui eveniment”, a adăugat Călin Dobra.
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