
Suntem la ora bilanţului, momentul în 
care fiecare îşi prezintă realizările, neîm-
plinirile, ceea ce şi-a dorit să facă în acest 
an şi ceea ce a reuşit, ce învăţăminte şi 
ce concluzii a tras şi la ce planuri de viitor 
se gândeşte. Cu siguranţă, cu toţii avem 
şi lucruri pozitive, dar şi mai puţin plăcu-
te, am trăit satisfacţii, am avut reuşite, dar 
şi dezamăgiri, mai mari sau mai mici, mai 
multe sau mai puţine. Fiecare îşi face pro-
pria analiză şi proiecţie, însă pe lângă eva-
luarea personală, mai important este cum 
gândesc ceilalţi despre noi, cum au văzut 
oamenii din jur acţiunile noastre şi cum 
se raportează la ele. Pentru mine, esen-
ţial este cum aţi receptat dumneavoastră, 
dragi timişeni, lucrurile pe care noi, echipa 
de la Consiliul Judeţean Timiş, le-am rea-
lizat în acest an. Cum apreciaţi proiectele 
implementate şi cum priviţi obiectivele pe 
care le anunţăm şi prioritizăm, asta con-
tează cel mai mult. Eu, personal, sper să 
fi resimţit cu toţii implicarea noastră în felul 
în care se prezintă infrastructura rutieră, în 
traficul mult mai fluidizat, în calitatea cres-
cută a serviciilor medicale, în condiţiile mai 
bune din şcoli, în proiectele culturale pe 
care le finanţăm şi le încurajăm, aşa cum 
îi stă bine unui judeţ cu o complexitate de-
osebită precum este Timişul. Sper, de ase-

menea, că aveţi încredere în obiectivele pe 
care le avem în vedere în viitorul apropiat 
şi că ele reflectă cea mai mare parte a aş-
teptărilor dumneavoastră. Toate astea nu 
se pot face decât împreună. Mulţumesc 
tuturor celor care mi-au fost alături şi au în-
ţeles importanţa implicării lor pentru bine-
le cetăţenilor: colegilor consilieri judeţeni, 
aparatului de specialitate, primarilor din ju-
deţul Timiş, parlamentarilor şi factorilor de 

decizie de la nivel central. Dar cel mai mult, 
le sunt recunoscător cetăţenilor acestui mi-
nunat judeţ, beneficiarii proiectelor pe care 
ne străduim să le realizăm împreună. Dum-
neavoastră, dragi timişeni, faceţi evaluarea 
anului 2019. Noi trebuie să lăsăm faptele 
să vorbească!

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş 
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Dragi timişeni,

Să lăsăm faptele să vorbească!

Consiliul Judeţean Timiş a dotat cu aparatură Maternitatea 
Odobescu din Timişoara. Astfel, cel mai performant aparat din ves-
tul țării, care determină markerii cardiaci, a fost achiziționat prin 
programul de minimis derulat în premieră de CJ Timiș. Maternitatea 
Odobescu din Timișoara este una dintre cele şase unități medicale 
din Timiș care au beneficiat de sprijin financiar din partea Consiliu-
lui Județean Timiş, pentru achiziția de echipamente medicale. 

Investiții pentru siguranţă 
la ISU Timiș

Aparatură medicală 
pentru Maternitatea 
Odobescu din Timișoara

Continuare în pagina 3

Consiliul Judeţean Timiş a predat către In-
spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiș 
două autospeciale de stingere cu tunuri de apă și 
spumă, precum și șapte ambarcațiuni pneumati-
ce de salvare și intervenție pe apă și gheață. Va-
loarea celor două autospeciale este de aproape 
900.000 lei, iar ambarcațiunile au costat 112.000 
lei. De asemenea, urmează a fi achiziționat un 
generator de mare putere, 450 KWA, în valoare 
de 610.000 lei, dar și un echipament pirotehnic 

în valoare de 68.000 lei. Două milioane de lei a 
alocat CJ Timiș Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență în acest an, atât pentru achiziționarea 
de echipamente, cât și pentru alte investiții. Sunt 
alocați bani și pentru imobilele subunităților ISU 
din județ. Astfel, urmează construcția de noi sedii 
pentru stația de pompieri de la Făget și punctul de 
lucru de la Cărpiniș. De asemenea, se va realiza 
și un dispecerat integrat pe amplasamentul exis-
tent din Timișoara, str. Cluj nr. 14.



Infrastructură Agendă CJTimiș�

Bazinul de înot 
de la Jimbolia 
face deja valuri

Consilierii judeţeni din Timiş au aprobat indicatorii tehnico economici daţi de stu-
diul de fezabilitate pentru bazinul de înot de la Jimbolia. Acest lucru înseamnă că va 
putea porni licitaţia pentru primul astfel de bazin pe care îl va construi Consiliul Jude-
ţean Timiş în oraşele timişene. Valoarea proiectului este de 2,5 milioane de euro, cu 
termen de realizare de 18 luni. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, 
spera ca în anul 2020 să înceapă implementarea acestui proiect de o mare impor-
tanţă. Proiectul de construire de bazine a fost în aşa fel gândit încât să beneficieze 
de el doar oraşele, nu şi municipiile. „Am considerat că realizarea acestui obiectiv im-
portant ar fi atractivă pentru judeţ, ţinând cont că oraşele sunt distribuite echilibrat pe 

raza judeţului”, a declarat Călin Dobra. Primăria din Jimbolia a fost cea mai promptă, 
atunci când a fost vorba de punerea la dispoziţie a unui teren în acest sens. Bazinul 
de înot a fost conceput de către proiectant şi pentru hidroterapie şi hidromasaj şi poa-
te fi folosit şi de persoanele cu handicap. Dimensiunea sa va fi de 25 m lungime, 12,5 
m lățime, divizat în cinci culoare a câte 2,5 m fiecare. Adâncimea este variabilă, între 
1,2 si 1,8 m, prevăzută cu block start-uri la capătul bazinului de 1,8 m adâncime, în 
conformitate cu normele europene. Bazinul va avea toate dotările necesare, vestiare, 
duşuri, grupuri sanitare, camera de filtrare, pompare şi clorinare, precum şi spații ad-
ministrative. Capacitatea acestuia va fi de 65 de persoane, ceea ce permite utilizarea 
simultană de către două clase de elevi, împreună cu profesorii lor. Estimativ, durata 
de funcţionare va fi de peste 50 de ani. Construcţia face parte dintr-un plan mai vechi 
al Consiliului Judeţean Timiş, care doreşte să amenajeze astfel de bazine în toate 
oraşele din judeţ, mai puţin municipiile Timişoara şi Lugoj. Covoare asfaltice 

pe drumurile din județImagini spectaculoase 
pe DJ Remetea Mare-
Bucovăţ

Navigabilitatea 
pe Bega

Se lucrează la foc continuu pe drumurile din Timiș. Unul dintre obiectivele aflate 
în  șantier este  DJ 692, Sânandrei – Carani, unde se toarnă covorul asfaltic pe o por-
ţiune de 1,9 kilometri. Consiliul Județean Timiș a alocat pentru întreținere și reparații 
în vestul județului aproximativ 9,5 milioane de lei, iar în partea de est, alte aproape 
10 milioane de lei.

Imaginile de pe drumul județean Re-
metea Mare - Bucovăț, după lucrările de 
întreținere efectuate, vorbesc de la sine. 
Şoseaua are un nou covor asfaltic, ceea 
ce va contribui, cu siguranţă, la degre-
varea traficului. Timp de trei săpătmâni, 

Consiliul Judeţean Timiş a realizat lucrări 
de reciclare pe o lungime de 2,95 kilome-
tri. Chiar dacă a trebuit ca participanţii la 
trafic să aibă o anumită răbdare, imagini-
le spectaculoase de la finalul lucrărilor au 
meritat tot efortul.

Consiliul Județean Timiș împreună cu 
Administrația Bazinală de Apă Banat a or-
ganizat conferința de promovare a proiec-
tului “Repararea infrastructurii de navigație 
a Canalului Bega”. La eveniment au parti-
cipat  reprezentanți ai partenerilor români, 
ai Asociației pentru Promovarea și Dezvol-
tarea Turismului în Timiș, ai Administrației 
Canalului Navigabil Bega, ai Căpităniei 
Portului Timișoara, ai localităților aflate pe 
cursul canalului, precum și ai municipalității 
Žitište din Serbia. În cadrul evenimentului 
au fost dezbătute aspecte legate de modul 
în care reabilitarea canalului va influența 
dezvoltarea în acest areal prin susținerea 
activităților turistice și a inițiativelor publice 
și private. Proiectul, finanțat prin Progra-
mul de cooperare transfrontalieră INTER-
REG IPA România-Serbia 2014 -2020, 

are ca scop principal repararea nodurilor 
hidrotehnice de la Sânmihaiul Român, 
Srpski Itebej, Klek, asigurarea circulației 
pe această cale de comunicație prin des-
chiderea unui punct de trecere a frontierei 
naval și pietonal, precum și achiziționarea 
unor echipamente specifice. Proiectul, cu 
o valoare totală de 13.850.687,41 euro, se 
implementează în perioada 03.08.2017 - 
02.08.2021. Dacă se respectă graficul, 
anul viitor, în locul în care Bega iese din 
ţară, va fi amenajat şi un nou punct de 
trecere a frontierei cu Serbia. Demersu-
rile au fost deja făcute, iar infrastructura 
va fi funcţională în momentul în care va 
fi reluată navigaţia şi astfel, prin sistemul 
de canale din Serbia, Timişoara va fi iarăşi 
legată de Dunare şi mai apoi de Marea 
Nordului.



SănătateAgendă CJTimiș �

Aparatul va deveni funcțional după ce Spi-
talul Municipal va cumpăra și reactivii necesari. 
Fiecare spital orășenesc sau municipal a acce-
sat câte 50.000 de euro pentru dotări medicale. 

Iată că specialiștii din sănătate din zona noastră, 
dar și pacienții care se adresează acestor unităţi,  
beneficiază de condiții din ce în ce mai bune și 
datorită muncii depuse la Consiliul Judeţean Ti-
miş.

Aparatură medicală pentru 
Maternitatea Odobescu din Timișoara

Urmare din pagina 1

Un spital 
mai... sănătos 
la Făget

Echipamente de 
ultimă generație la 
Spitalul din Jimbolia 

Noua maternitate, 
gata de start

În condițiile în care la nive-
lul Consiliului Judeţean Timiş 
s-a stabilit la începutul manda-
tului actualei conduceri  că să-
nătatea constituie o prioritate, 
s-a  demarat un program de 
susținere a spitalelor din orașe 
și municipii, pentru a îmbunătăți 
dotarea acestor unități. Echipa-

mentele au ajuns în majoritatea 
spitalelor, iar liderii CJ Timiş au 
fost la spitalul din Jimbolia pen-
tru a se convinge la faţa locului 
de modul în care se prezintă si-
tuaţia. Concluzia a fost una mul-
ţumitoare, existând, de acum, 
premise pentru ca activitatea 
medicală să fie superioară, iar 

pacienţii să beneficieze de trata-
mente şi condiţii mai bune. Uni-
tatea sanitară a primit un aparat 
de endoscopie, un histeroscop 
și un hivamat. Este pentru prima 
dată când Consiliul Județean 
Timiș se implică în asemenea 
programe, iar lucrurile nu se vor 
opri aici. 

Sistemul de sănătate şi pacienţii au prioritate în cadrul strategiei 
de dezvoltare a judeţului Timiş, lucru demonstrat din plin în ultima 
vreme. Secțiile de Pediatrie, Ortopedie, Radiologie și Chirurgie ale 
Spitalului din Făget au fost dotate cu cele mai noi și performante 
echipamente medicale. Aparatura, în valoare de 250.000 de lei, a 
ajuns aici prin programul de minimis. Este un program foarte apreci-
at şi eficient, pe care Consiliului Județean Timiș îl va susține în con-
tinuare. În acest sens, conducerea administraţiei judeţene a vizitat  
Spitalul din Făget, pentru a vedea modul în care aceste echipamen-
te atât de necesare vor fi utilizate de pacienţii beneficiari.

Maternitatea pe care Consiliul Județean Timiş o construiește 
în Timișoara este la un singur pas de a avea constructor. Consiliul 
Judeţean Timiș este foarte aproape de a finaliza licitația pentru atri-
buirea proiectării și construcției maternității pe care o ridică lângă 
Spitalul Județean. Astfel, în cadrul licitației, o asociere de cinci firme 
a depus o ofertă de participare pentru obiectivul de investiție. Lucra-
rea se ridică la peste 50.000.000 lei, finanțarea fiind deja asigurată, 
printr-un proiect european. Noua clinică de Obstetrică-Ginecologie 
va oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară. Ca 
element de noutate, se vor putea realiza proceduri de inseminare 
in vitro, care nu pot fi efectuate în maternitatea actuală. Aceasta va 
avea o suprafață utilă de 4.761 mp și va fi amplasată pe terenul de 
lângă Casa Austria. Durata efectivă de realizare a investiției, de la 
demararea lucrărilor, este de 24 luni.



Sport Agendă CJTimiș4

Consiliul Județean s-a ală-
turat legendelor sportului româ-
nesc și mondial în cadrul Galei 
„Excelenţa Bănăţeană”. Au fost 
premiați 12 dintre cei mai buni 
elevi din judeţul Timiș, cu rezulta-
te foarte bune la învăţătură, dar 
şi cu performanţe sportive. Eve-
nimentul a făcut parte din Cara-
vana naţională „Născut pentru 
Sport”. Excelența bănățeană 
– parte a Caravanei naționale 
„Născut pentru Sport” – este un 
proiect inițiat de Asociația „Juni-

or Sport”, realizat în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Timiş și 
Centrul de Cultură și Artă Timiș, 
iar Gala de premiere „Excelența 
bănățeană” 2019 a avut loc 
în  26 noiembrie, la centrul de 
conferințe al Universităţii Poli-
tehnica Timişoara.

Proiectul a fost organizat de 
Asociația „Ama Events” și Clubul 
de Judo „Phoenix” Timișoara, și 

susținut de Ministerul Educației, 
Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș, Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Timiș și Univer-
sitatea Politehnica Timişoara. 
La acest eveniment au participat 
personalități din lumea sportului 
românesc, care au decernat 40 
de trofee. Legende ale sportului 
românesc, cu clasări pe podiu-
muri la diferite ediții ale Jocuri-
lor Olimpice, au fost prezente la 
Timișoara pentru Gala de premi-
ere „Excelența Bănățeană”. Prin-
tre ei s-au aflat Elisabeta Lipă, 
Alina Alexandra Dumitru, Mihai 
Leu, Silvia Stroescu, Amatto 
Zaharia sau Simona Amânar, 
promotori ai sportului româ-
nesc, care au oferit și au primit 
premii. S-au acordat zeci de tro-
fee, iar printre cei premiați s-au 
numărat și 12 copii de la școli 

din Timiș care au performanțe 
remarcabile atât la sport, cât și 
la învățătură. Sala de Conferințe 
a Bibliotecii Universității Politeh-
nica Timișoara a fost arhiplină. 
Gala de premiere „Excelența 
Bănățeană” a început cu into-
narea imnului României,  into-
nat cu trompeta, de către Ionel 
Pascotă. A urmat un alt mo-
ment solemn, un minut de re-
culegere în memoria sportivilor 
timișeni trecuți în neființă. Cam-
pania poartă un nume sugestiv: 

„Școală și sport? Da, se poate”, 
iar micuții au fost luați prin sur-
prindere, momentul fiind gândit 
în taină de organizatori, împre-
ună cu părinții celor premiați. 
Tinerii au fost recompensați cu 
diplome și cadouri de la spon-
sori, iar organizatorii le vor oferi 
o promovare specială. Cea mai 
mare surpriză a avut-o ultimul 
dintre cei premiați, un copil a 

cărui situație socială este una 
precară. Chiar și în aceste con-
diţii, Andrei Claudiu Ardelean 
reușește să țină pasul cu ceilalți 

colegi performeri din Timiș. Ele-
vul aflat în clasa a VII-a la Lice-
ul Tehnologic „Petre Mitroi” din 
Biled, portar în echipa de fotbal 
și care trăiește alături doar de 
tatăl său, a primit o pereche de 

mânuși din partea eroului de la 
Sevilla, Helmut Duckadam, care 
i-a transmis un mesaj înregistrat, 
proiectat în sală.  Printre seniorii 
campioni care au fost premiați 

s-au numărat Cristian Fenici, 
coordonatorul echipei de hand-
bal SCM Politehnica Timișoara, 
Vlad Cotuna, membru al echipei 
naționale de gimnastică a Ro-
mâniei sau Flavius Biea – bo-
xer. Evenimentul s-a încheiat cu 
decernarea unor premii speci-
ale unor cluburi sportive sau a 
unor persoane ale căror nume 
se leagă strâns de anumite 
discipline sportive. „În această 
gală de premiere oferim 40 de 
trofee atât legendelor sportului 
timișean, seniorilor activi, junio-
rilor și o suită de trofee deosebi-

te. Vom face revista Născut pen-
tru Sport, ediția județului Timiș, 
care va fi gata în luna martie, 
anul viitor. Mizăm ca cel puțin 
10 – 15.000 de copii din clasele 
I – VIII să o primească gratuit în 

școală cu autografe de la marii 
campioni timișeni”, a declarat 
Beatrice Mercado, președintele 
Asociației Junior Sport.

Elisabeta Lipă, multiplă 

campioană olimpică, desemna-
tă cea mai bună canotoare a 
secolului al XX-lea, a revenit la 
Timișoara cu zâmbetul pe buze. 
„N-a trecut mult timp de când 

am fost în Timișoara. Este un 
proiect frumos, îndrăzneț, care 
îndeamnă copiii către sportul 
de înaltă performanță. Ei au 
nevoie de modele, iar ca drept 
dovadă noi suntem alături de 
ei să-i premiem, să le spunem 
că viața este foarte frumoasă 
atunci când ajungi în grădina 
înaltei performanțe și că merită 
toate sacrificiile pentru a ajunge 
pe cea mai înaltă treaptă a po-
diumului olimpic”, a fost mesa-
jul Elisabetei Lipă. De la eveni-

mentul desfășurat la Timișoara 
nu putea lipsi Simona Amânar, 
fostă gimnastică de talie mondi-
ală, multiplă medaliată olimpică, 
mondială și europeană. Deși 
este din Constanța, Simona 
Amânar s-a stabilit aproape de 
Timișoara și este acum lector 
universitar la Universitatea de 
Vest Timişoara. „Ne dorim pen-
tru copii să lase telefoanele și ta-
bletele și să ajungă acolo unde 
își doresc fiecare. Toți cei care 
sunt aici sunt pentru a deveni cei 
mai buni și pentru a urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului”, 
a declarat Simona Amânar. 

„De peste opt ani, asociația 
noastră organizează cel mai 
complex proiect de educație și 
cultură sportivă pentru copii. 
Activitățile noastre sunt foarte 
frumoase și pline de interes. 
Este vorba de revista Născut 
pentru sport, o revistă formidabi-
lă care promovează modele de 
succes, atât pe marii campioni, 
cât și excelența juvenilă în sport. 
Are 100 de pagini și noi o oferim 
gratuit copiilor în școli. Proiectul 
Caravana pe județul Timiș a de-
butat în vara acestui an și va ține 
până în vara anului viitor. Este și 

această gală de premiere unde 
am oferit 40 de trofee atât legen-
delor sportului timișean, seniori-
lor activi, juniorilor, dar și o suită 
de trofee speciale deosebite. 
Revista Născut pentru sport des-
tinată județului Timiș va fi gata în 
martie 2020. Până la 15.000 de 
copii din clasele I -VIII din județ 
vor primi revista gratuit în școală 
cu autografe de la marii campi-
oni timișeni”, a explicat Beatrice 
Mercato, președinta Asociației 
Junior Sport.

Gala de premiere „EXCELENȚA BĂNĂȚEANĂ” – 
parte a proiectului național „Născut pentru sport”



România în sărbătoareAgendă CJTimiș �

La mulți ani tuturor românilor! 
La mulți ani, România!
Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra

Mii de timişoreni au ţinut să asiste 
la parada de 1 Decembrie, organizată la 
Timişoara. Cu steguleţe şi însemne trico-
lore, oamenii s-au adunat pe bulevardul 
Take Ionescu, acolo unde a avut loc ce-
remonia dedicată aniversării Marii Uniri. 
Chiar dacă nu am mai avut o cifră rotun-
dă, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, 
când am marcat Centenarul, interesul 
pentru cea mai mare sărbătoare a nea-
mului românesc nu a dispărut. Defilarea 
militarilor, a poliţiştilor, a pompierilor şi a 
celorlalte structuri de profil participante a 
fost urmărită cu mare atenţie de către cei 
prezenţi, lumea înghesuindu-se pentru un 
loc în primele rânduri, unde vizibilitatea 
era mai bună. Peste o sută de mijloace 
auto au trecut în paradă prin faţa mulţimii, 
cei mai curioşi fiind copiii, foarte încân-
taţi de dispozitivele militare prezentate. 
Din fericire, vremea  a ţinut cu timişorenii, 
astfel încât parada de pe bulevardul Take 

Ionescu a putut fi urmărită şi admirată în 
bune condiţii.

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâ-
ne pagina cea mai sublimă a istoriei ro-
mâneşti. Măreţia ei stă în faptul că desă-
vârşirea unităţii naţionale nu este opera 
nici unui om politic, a nici unui guvern sau 
partid, ci reprezintă fapta istorică a între-
gii naţiuni române. La 1 Decembrie nu 
sărbătorim doar unirea Transilvaniei cu 
România, ci marcăm ziua în care fiecare 
suflet românesc trebuie să-şi manifeste 
recunoştinţa faţă de toţi eroii cunoscuţi şi 
necunoscuţi care au contribuit pas cu pas 
la naşterea României Mari. Sărbătorirea 
Unirii păstrează o vie speranță, iar acest 
sfânt deziderat nu ne-a rămas în grijă 
doar pentru a-l perpetua și transmite al-
tor generații, ci să depunem eforturi – pe 
măsura fiecăruia – astfel încât bucuria și 
spiritul României întregite să reînvie oda-
tă și pentru totdeauna.

Mândri că suntem români

Pentru România ultimilor 101 
ani, 1 Decembrie este ziua în 
care ne-am împlinit istoria naţi-
onală.  Cu toții facem parte din 
această națiune. Înainte de a fi 
de stânga sau de dreapta, sun-
tem români și vrem ce e mai bine 
pentru ţara noastră. De aceea, 
eu cred că este de datoria fiecă-
ruia dintre noi, indiferent de nive-
lul la care activăm, să facem tot 
ceea ce ne stă în putinţă pentru 
a păstra intacte valorile demo-
craţiei, ale libertăţii şi ale drep-
tăţii. Ne-am dovedit că fiecare 

contribuţie, oricât de mică, şi că 
fiecare proiect ce a devenit rea-
litate la Consiliul Judeţean Timiş 
este un pas înainte, motiv pentru 
care vreau să le transmit cetăţe-
nilor judeţului Timiş şi românilor 
din toate colţurile ţării, cu aceas-
tă ocazie, un îndemn personal: 
credeţi în voi înşivă şi în Româ-
nia, pentru că încheierea Anului 
Centenar nu a reprezentat un 
sfârşit, ci începutul unui nou se-
col de îmbunătăţire permanentă 
a democraţiei. Așa să ne ajute 
Dumnezeu!
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Diskoteka Festival 
revine în forţă

După succesul primei ediții, Diskoteka Festival a pregătit un line-up de vis pentru 
iubitorii muzicii anilor ’80 și ’90.  Echipa Diskoteka Festival  a anunțat line-ul celei de-a 
doua ediții, despre care Ciprian Munteanu, project manager, a declarat: „Sunt unele 
dintre cele mai importante nume ale anilor ’80 și ’90! Dj Bobo nu putea să lipsească 
de la această ediție!” Acesta se va afla într-un turneu și a acceptat să includă Disko-
teka Festival 2020, respectiv Timișoara, printre scenele pe care va urca în anul 2020! 

Artistul Keo, care  este purtătorul de cuvânt,  a declarat că artiștii prezenți anul trecut 
au fost foarte impresionați de festival: „Sperăm să fie la fel de frumos și anul viitor. 
Diskoteka este mai mult decât un festival, este un univers, m-am simțit ca la Disne-
yland”. Consiliul Judeţean Timiş susţine Diskoteka Festival, care se va desfășura în 
perioada 1 - 3 mai 2020 la Timișoara, pe Stadionul „Dan Păltinișanu”. Bilete se pot 
achiziționa online sau de la punctele fixe din zone stadionului și Iulius Town.

• Hotărârea nr. 226/22.11.2019 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al 
județului Timiș pe anul 2019.

• Hotărârea nr.227/27.11.2019 pri-
vind aprobarea trecerii unui bun imobil 
din domeniul public în domeniul privat al 
Judeţului Timiş, în vederea casării.

• Hotărârea nr.228/27.11.2019 privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.105/28.05.2019 pentru 
aprobarea Normativelor privind dotarea 
cu autovehicule şi consumul lunar de 
carburanţi.

• Hotărârea nr.229/27.11.2019 pri-
vind atestarea completării Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public 
al Județului Timiș.

• Hotărârea nr.230/27.11.2019 privind 
aprobarea contractului cadru de adminis-
trare ce se va încheia între Județul Timiș 
și Municipiul Timișoara.

• Hotărârea nr.231/27.11.2019 privind 
avizarea normelor de venit pentru contri-
buabilii care realizează venituri comerci-
ale pentru anul fiscal 2020.

• Hotărârea nr.232/27.11.2019 pri-
vind aprobarea Normelor tehnice privind 
condițiile de proiectare și amplasare a 
construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor 
de publicitate în zona drumurilor județene 
din Județul Timiș. 

• Hotărârea nr.233/27.11.2019 pri-
vind aprobarea metodologiei de atri-
buire pe bază de anunț public, pe o 
perioadă de 60 de zile, a unor trasee 
cuprinse în Programul de transport ruti-
er contra cost de persoane prin servicii 
regulate, la nivel județean, valabil până 
la 30.06.2023.

• Hotărârea nr.234/27.11.2019 privind 
aprobarea Organigramei și a Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş, ca urmare a 
stabilirii de funcţii publice pentru posturile 

de natură contractuală, pe baza activităţi-
lor care implică exercitarea prerogativelor 
de putere publică.

• Hotărârea nr.235/27.11.2019 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr. 2 
a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
301/2017 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Bibliotecii Județene Timiș 
„Sorin Titel”.

• Hotărârea nr.236/27.11.2019 pri-

vind aprobarea modificării Anexei nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr.179/2019 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Timiș,

• Hotărârea nr.237/27.11.2019 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
27/2019 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Muzeului Național al Ba-
natului.

• Hotărârea nr.238/27.11.2019 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Timiș 

nr.304/2017 privind aprobarea struc-
turii organizatorice a Muzeului Satului 
Bănățean Timișoara.

• Hotărârea nr.239/27.11.2019 pri-
vind aprobarea structurii organizatorice a 
Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” 
Timișoara.

• Hotărârea nr.240/27.11.2019 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr.2 
a Hotărârii Consiliului Județean Timiș 

nr.164/2019 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Direcției de Prestări Ser-
vicii Timiș.

• Hotărârea nr.241/27.11.2019 pri-
vind conferirea post mortem a titlului de 
“Cetățean de Onoare al Județului Timiș” 
domnului Lorin Ioan Fortuna.

• Hotărârea nr.242/27.11.2019 privind 
aprobarea modelului steagului Judeţului 
Timiş şi sigiliilor Consiliului judeţean Ti-
miş, precum şi a Normelor de expunere 
a stemei României şi stemei Judeţului 
Timiş, de arborare a steagului Judeţului 
Timiş şi de folosire a sigiliilor.

• Hotărârea nr.243/27.11.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de Organiza-
re şi Funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş.

• Hotărârea nr.244/27.11.2019 privind 
arondarea comunei Checea la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Jimbolia.

• Hotărârea nr.245/27.11.2019 privind 
acordarea distincției „Diploma de Exce-
lenţă” a Judeţului Timiş.

• Hotărârea nr.246/27.11.2019 pri-
vind constatarea încetării de drept a unui 
mandat de consilier județean și pentru 
vacantarea locului de consilier judetean 
deținut în consiliul județean.

• Hotărârea nr.247/27.11.2019 pri-
vind aprobarea Proiectului reţelei şcolare 
pentru unitățile de învăţământ liceal spe-
cial din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 
2020-2021.

• Hotărârea nr.248/27.11.2019 privind 
aprobarea Proiectului reţelei şcolare pen-
tru unitățile de învăţământ preuniversitar 
special din Județul Timiș - nivelurile de 
învățământ preșcolar, primar, gimnazial 
și profesional, pentru anul școlar 2020-
2021.

• Hotărârea nr.249/27.11.2019 pri-
vind aprobarea salariilor de bază pentru 
funcțiile din cadrul familiei ocupaţiona-
le “Administraţie”, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean 
Timiș.

• Hotărârea nr.250/27.11.2019 pri-
vind aprobarea documentației tehnico 
– economice, faza Studiu de fezabilitate, 
cu principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică 
“Centru de colectare legume – fructe în 
județul Timiș, proiect pilot pe amplasa-
mentul din Comuna Tomnatic, județul 
Timiș”.

• Hotărârea nr.251/27.11.2019 privind 
aprobarea documentației tehnico-econo-
mice faza Studiu de fezabilitate, cu prin-
cipalii indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție publică„Bazin de 
înot didactic în județul Timiș – Proiect 
pilot pe amplasamentul din Orașul Jim-
bolia”.

Consilier judeţean 
retras din activitate

Marian Constantin Vasile nu mai este 
consilier judeţean, ca urmare a demisiei 
sale din partidul pe listele căruia a can-
didat. „Mulțumim domnului Marian Con-
stantin Vasile pentru întreaga sa activitate 
în cadrul Consiliului Județean și îi dorim 

mult succes în continuare”, este mesajul 
transmis de conducerea instituţiei. CJ 
Timiș a constatat încetarea de drept a 
mandatului său de consilier județean, în 
urma demisiei din Partidul Național Libe-
ral.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din noiembrie 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

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
 - 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

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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 În cadrul evenimentului 
„100 de ani de film românesc”, 
Muzeul Naţional al Banatului 
şi Consiliul Judeţean Timiş au 
susţinut proiecţia consecutivă a 
celor doua documentare istorice 
„Maria – Inima României”, ver-
siunea originală a regizorului, şi 
„Războiul Regelui”. Evenimen-
tul a avut  loc  în Sala Multifunc-
ţională a Consiliului Judeţean 
Timiş, iar  intrarea a fost liberă. 
Proiecţiile fac parte din turneul 
naţional al filmelor documenta-
re „Maria – Inima României” şi 

„Războiul Regelui”, un eveni-
ment itinerant lansat de produ-
cătorul executiv John M. Flores-
cu & Chainsaw Film Production. 
Turneul ajunge în mai multe 
oraşe din România, pe parcur-
sul a şase luni. Documentarele 
de succes prezintă publicului 
povestea extraordinară a rolu-
lui politic şi a interesantei vieţi 
private a Reginei Maria a Ro-
mâniei, dar şi povestea deciziei 
unui rege care într-un punct cri-
tic în Al Doilea Război Mondial 
a renunţat la sprijinul acordat 

Germaniei, a îndreptat Româ-
nia spre Aliaţi şi a grăbit sfârşitul 
războiului cu aproape şase luni. 
Producţia s-a bucurat de susţi-
nerea Academiei Române şi a 
Institutului Cultural Român şi 
realizarea sa a fost posibilă cu 
susţinerea unor sponsori impor-
tanţi. Evenimentul a oferit şansa 
publicului de a afla informaţii din 
culisele producţiei (realizată în 
nouă ţări şi cu suportul a 14 ar-
hive naţionale), întrebând direct 
producătorii prezenţi la acest 
eveniment.

Ghid util 
pentru turişti

Cum se plătește parcarea în Timișoara? Dar transportul pu-
blic? Cum se face transferul de la aeroport? Iată câteva dintre 
întrebările al căror răspuns îl găsesc turiștii în pliantul publicat 
de Consiliul Județean Timiș, prin Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului. Ideea s-a născut din nevoia de a oferi 
clienților hotelurilor și hostelurilor din orașul de pe Bega informații 
care să îi ajute să aibă o experiență frumoasă și relaxantă în 
Timișoara. Pliantele au fost tipărite în 5000 exemplare în limba 
română și vor fi traduse și în engleză.

100 de ani de film românesc

Finanțare pentru 
evenimente 
culturale 
de excepție

Consiliul Județean Timiș a contribuit la organizarea unei 
expoziții impresionante la Timișoara - Corneliu Baba, pictură 
și grafică. Timişorenii pasionaţi de artă şi frumos au  partici-
pat la vernisajul ei, la Muzeul Național al Banatului, unde au 
fost  expuse peste 100 de lucrări de excepție ale maestru-
lui Corneliu Baba. Expoziţia, foarte apreciată de public, face 
parte  din acțiunile culturale pe care CJ Timiș le finanțează 
în fiecare an.
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