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La ţară, nu mai merge!
Dragi timişeni,
Trăim vremuri noi, în care 

lucrurile se succed cu o frene-
zie greu de anticipat în anii tre-
cuţi. Satul bănăţean nu mai este 
acelaşi pe care-l ştiam odinioa-
ră, cu uliţe prăfuite, copii aler-
gând desculţi şi bătrâne aştep-
tând poştaşul să le aducă veşti. 
Oamenii au evoluat foarte mult, 
tinerii, îndeosebi, au umblat prin 
alte ţări, s-au obişnuit cu condi-
ţiile de acolo şi vor, aşa cum e 
firesc, să aibă acelaşi confort şi 
în satul lor, pe care-l poartă în 
suflet, orice s-ar zice. Nimeni nu 
se mai mulţumeşte cu imaginea 
idilică a satului, cu simbolistica 
sa, dacă se spală la lighean sau 
merge la toaletă în fundul curţii. 
Oamenii vor drumuri asfaltate, 
gaz, apă, canalizare, şcoli, gră-
diniţe, cabinete medicale şi chiar 
internet, iar totul să se realizeze 
cât mai repede. Pe scurt, lumea 
de la sat doreşte condiţii ca la 
oraş, pentru că doar în acest fel 

mai este interesată de viaţa în 
mediul rural. Sunt cereri abso-
lut justificate şi noi, autorităţile 
judeţului, am înţeles foarte bine 
acest lucru. Suntem conectaţi 
la dinamica necesităţilor socio-
economice şi încercăm să răs-
pundem prin investiţiile pe care 
le concretizăm în judeţ. Practic, 

noile vremuri  ne obligă să ţi-
nem pasul cu nevoile oamenilor 
şi cu standardele de viaţă spre 
care aspiră cu toţii. Ştim sigur 
asta şi ne străduim să o şi ară-
tăm. Sunt asfaltate noi şi noi 
drumuri, se introduce internet, 
avem termene clare în privinţa 
gazului şi a canalizării, se con-

struiesc centre medicale, şcoli 
şi chiar locuinţe sociale. Eu am 
toată convingerea că în foarte 
scurt timp ne vom putea bucu-
ra de roadele proiectelor aflate 
în derulare, aşa cum beneficiile 
multora dintre ele încep, deja, 
să se resimtă. Viaţa la sat tre-
buie şi poate să fie asemănă-
toare cu cea de la oraş, atunci 
când vine vorba de infrastruc-
tura socio-economică. Fireşte, 
nu avem pretenţia să realizăm 
universităţi sau teatre în mediul 
rural, pentru că acestea sunt 
exclusiv apanajul marilor oraşe, 
dar nu avem voie să ne limităm 
la lucruri mărunte şi superfici-
ale, aşa cum unii s-au obişnuit 
din zicala „la ţară, merge”. Uli-
ţele prăfuite şi copiii spălându-
se la lighean trebuie să devină 
o amintire tot mai îndepărtată. 
Altfel, nu mai merge!

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 

Patru benzi între 
Sânandrei 
și Timișoara! 

A fost  demarată o nouă investiție importantă a judeţului. Con-
siliul Județean Timiş  a contractat serviciile de elaborare a studiului 
de fezabilitate pentru lărgirea la patru benzi a drumului județean 
692, sectorul dintre DN 69 și Sânandrei. Totodată, ținând cont că 
investiția presupune o extindere față de limita de proprietate, pre-
statorul va elabora și documentațiile privind exproprierea terenurilor 

necesare. “Creștem capacitatea drumului, viteza de deplasare, cât 
și siguranța și confortul utilizatorilor. Ne-am asigurat că prin servici-
ile contractate vom avea o bună parte din documentație finalizată. 
Mă refer aici și la exproprierea terenurilor pentru cauză de utilitate 
publică. După ce primim aceste documente, vom putea licita pro-
iectarea și execuția lucrării”, a declarat Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş.  Consiliul Județean a alocat 75 de zile 
pentru realizarea SF-ului și 100 de zile pentru obținerea terenului.

Premieră medicală în judeţul 
Timiş

Spitalele din Lugoj, Sân-
nicolau Mare, Făget, Jimbolia 
și Deta pot accesa fonduri ne-
rambursabile de la CJ Timiș. 
Măsura este una în premieră 
pentru județul nostru. Pentru o 
distribuție transparentă a banilor, 
S-a realizat un ghid care preve-
de condițiile și criteriile de eligibi-
litate. Suma maximă ce poate fi 
accesată este de 200.000 euro. 
“Am implementat măsura în 
urma consultărilor cu autoritățile 
locale. Este cunoscut faptul că 
acestea nu pot face față la toa-
te cheltuielile pe care le presu-
pune dotarea cu echipamente 
medicale, iar aici este datoria 
noastră să intervenim. Sche-
ma de minimis ne dă siguranța 
că banii vor ajunge acolo unde 
e cu adevărat nevoie de ei, în 
mod transparent. Investițiile în 
sănătate sunt o prioritate pentru 
Consiliul Județean Timiş. Cel 
mai recent proiect major derulat 
de instituție prevede construcția 
unei noi maternități, investiție de 
12 milioane de euro, finanțare 
europeană”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.
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Un judeţ “asfalt” Locuinţe ANL 
pentru tineri

Vin vești bune pentru tinerii care vor să-și facă un rost în Recaș. ANL a început 
construcția a 30 de unități locative în orașul timișean. Aceasta nu este însă singura 
investiție ANL din județul nostru. Instituția a finalizat până în prezent peste 700 de 
unități locative, în Timișoara - 348, Jimbolia - 70, Lugoj - 127, Făget - 56, Sânnicolau 
Mare - 30 și Deta - 102. În acest fel, tot mai mulţi tineri vor avea posibilitatea de a avea 
o locuinţă fără a fi nevoiţi să îndure eforturi financiare deosebite, aşa cum ar presupu-
ne închirierea unei locuinţe. De asemenea, Consiliul Judetean Timiş a aprobat studiul 

de fezabilitate în baza căruia la Giroc ar putea demara în toamna construcţia a 22 de 
apartamente destinate medicilor şi asistenţilor medicali. Tot în Giroc, Agenţia Naţio-
nala pentru Locuinţe urmează să construiască patru blocuri, cu 88 de apartamente 
destinate tinerilor, pentru închiriere.

Pe primul loc se află Clujul, cu venituri de 2.16 miliarde de lei, pe locul doi se situ-
ează Timișul, cu 1.98 miliarde lei, iar pe trei este Constanța, cu venituri de 1.92 miliar-
de lei. Cele mai mici venituri ale administraţiei locale la nivel de judeţe s-au înregistrat 
în Sălaj (612 milioane lei), Ialomiţa (549 milioane lei) şi Covasna (471 milioane lei). 

Nici un centru de comună din Timiș 
fără asfalt! Aceasta este deviza auto-
rităţilor judeţene şi iată că măsurile nu 
întârzie să apară. Ultima reședință de 
comună din județ fără șosea asfaltată 
scapă de drumul de piatră. Președintele 
Consiliului Județean Timiş, Călin Dobra, 
a semnat ordinul de începere a lucrărilor 

de asfaltare a DJ 572, care traversează 
Brestovățul, pe sectorul Lucareț - limi-
ta cu județul Arad. Sunt opt kilometri de 
drum, în mare parte din piatră. Investiția 
se ridică la aproape nouă milioane de lei, 
fără TVA, din fonduri PNDL. Construc-
torul are la dispoziție nouă luni pentru a 
finaliza lucrarea.

Timișul, al doilea 
cel mai bogat județ 
din țară! Internetul avansează 

cu... viteză

31 de localități din Timiș vor fi conec-
tate la internet de mare viteză. Informaţia  
a fost dată de ministrul Comunicațiilor, 
Alexandru Petrescu, la Consiliul Județean 
Timiş, cu ocazia vizitei de lucru pe care 
demnitarul a efectuat-o în Timiș. În 17 
localități, fibra optică este deja trasă, 
urmând ca operatorii de telecomunicații 
să preia lucrurile mai departe, pentru a 
ajunge la casele cetățenilor. Beneficiarii 
sunt timișenii din: Sacoșu Mare - Crai 
Nou - Sângeorge - Remetea Mică - Fi-
cătar - Herneacova - Stanciova - Partoș 
- Butin - Cadăr - Ohaba Lungă - Șemlacu 
Mare - Zgribești - Lățunaș - Crivina De 

Sus - Paniova - Babșa. În plus, alte 14 
localități timișene, izolate din punct de 
vedere al accesului la internet, vor fi ca-
blate printr-un nou proiect al Ministerului 
Comunicațiilor. Este vorba despre Gruni 
- Birda - Ezeriș - Cheglevici - Giera - Toa-
ger - Rudna - Clopodia - Ferendia - Iosif - 
Dolaț - Teremia Mică - Sânpetru Mic - Şi-
potu. Ministrul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, Alexandru Petrescu, a 
participat la conferința „E-commerce In-
teractive Dialogue”, în contextul deținerii 
de către România a Președinției Consi-
liului Uniunii Europene, eveniment ce a 
avut loc la Consiliul Județean Timiș.
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Investiţiile de la 
Giarmata, apreciate de 
premierul Viorica Dăncilă

Într-o singură zi, la Con-
siliul Județean Timiş au sosit 
în vizită nu mai puțin de patru 
ambasadori, diplomați de prim 
rang ai statelor partenere Ro-
mâniei. Astfel, i-am avut alături 
pe ambasadorii Macedoniei de 
Nord, Canadei, Spaniei și Chi-
nei. Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Județean Timiş, s-
a declarat onorat de a-i avea 
alături. “M-am bucurat de vizita 
Ambasadorului Republicii Mace-
doniei de Nord, E.S. dl Gabriel 
Atanasov. Am convenit să de-
punem eforturi pentru a demara 
proiecte culturale și schimburi 
de experiență pe politici de dez-
voltare regională. Vom ajunge 
astfel să ne cunoaștem mai bine 
și cu siguranță vom avea doar 
de câștigat.

Ambasadorul Canadei în 
România, Excelența Sa dl Kevin 
Hamilton, a adus o veste deose-
bită pentru județul nostru. Dom-
nia sa ne-a transmis că o mare 
companie high-tech canadiană 
este interesată să investească 
în Timiș. Dacă vor hotărî să vină 
la noi în județ, vor fi create între 
400 și 500 noi locuri de muncă 
bine plătite. Pentru a stimula 
interesul acestora, am decis să 
trimitem o scrisoare Ambasa-
dei Canadei în România, care, 
cu sprijinul Excelenței Sale, va 
ajunge la reprezentanții com-
paniei. Prin această scrisoare, 
ne vom face mai bine cunos-
cute toate atuurile și facilitățile 
de care dispunem. Depunem 
toate eforturile pentru a atrage 

investiții care să creeze locuri 
de muncă de calitate.

E.S. Manuel Larrotcha Para-
da, Ambasadorul Regatului Spa-
niei la București, a fost însoțit de 
dl José Miguel Viñals, Consulul 
Onorific al Spaniei la Timișoara, 
un bun prieten al nostru, ală-
turi de care am împărțit multe 
momente importante ce țin de 
Centenar, cultură și nu numai. 
Am avut ocazia de a prezenta 
oportunitățile județului nostru și 
i-am asigurat de deschiderea 
Timișului și a Timișoarei față de 
investitorii spanioli. În plus, dom-
niile lor au tot sprijinul nostru în 
dezvoltarea învățământului în 
limba spaniolă atât la nivel pre-
universitar, cât și universitar. 
Desigur, ne dorim și trebuie să 
facem mai multe pentru a spori 
prezența economică și culturală 
spaniolă în județul nostru.

Am fost onorați și de prezența 
E.S. dna Jiang Yu, Ambasadorul 
Republicii Populare Chineze la 
București. Județul nostru, ca pol 
de creștere și centru de afaceri, 
poate avea mult de câștigat din-
tr-o relație apropiată cu China. 
Timișul are un parteneriat cu re-
giunea Yunnan semnat în 2015, 
care poate cunoaște o revigora-
re în perioada următoare. După 
cum se știe, o parte din necesa-
rul de forță de muncă din județ 
este asigurat și printr-o infuzie 
de muncitori chinezi. Chiar și în 
acest sens se pot face mai mul-
te, având în vedere că șomajul 
în Timiș este de 0.9%, sub limita 
sustenabilă de trei procente”.

Contracte pentru  
dezvoltarea județului 

Prim-ministrul României, Viorica Dăn-
cilă, a fost impresionată de investiţiile re-
alizate în comuna Giarmata. În cadrul vi-
zitei efectuate, premierului României i-au 
fost prezentate de către Virgil Bunescu, 
primarul Giarmatei, principalele obiective 
ale comunei. Este vorba de noul sediu 
al primăriei, de Serviciul Voluntar pen-
tru Situaţii de Urgenţă şi de şcoala care 
se va ridica în curând. Aceasta din urmă 
este un edificiu impunător, cu 16 săli de 
clasă, laboratoare pentru diferite spe-
cialităţi, grupuri sanitare şi cancelarii la 
fiecare etaj. Clădirea va putea fi folosită 
începând din vara anului viitor, când va 
prelua aproximativ 400 de elevi. Valoarea 

totală a lucrărilor este de 13 milioane de 
lei. “Vreau să le mulţumesc oamenilor de 
aici pentru ospitalitate. Am văzut multe 
proiecte bune, ceea ce însemană că pro-
gramul guvernamental funcţionează bine 
şi că rezultatele prind contur, inclusiv aici 
la Giarmata. Pentru noi este o surpriză 
plăcută şi ne îndeamnă să găsim noi pro-
grame pentru că prin dezvoltarea fiecărei 
localităţi contribuim la dezvoltarea Româ-
niei în ansamblul ei”, a declarat şefa exe-
cutivului. Premierul României s-a arătat 
încântat de investiţiile de la Giarmata, 
accentuând faptul că educaţia şi sănăta-
tea sunt priorităţi ale guvernului şi trebuie 
să fie şi ale comunităţilor locale.

Vicepremierul Daniel Suciu, minis-
tru al dezvoltării regionale, a semnat  la 
Consiliul Județean Timiş, patru contrac-
te în valoare de 3 milioane de euro, prin 
POR, pentru dezvoltarea județului nostru. 
Este vorba de:  

- extinderea, modernizarea și dotarea 
Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Cli-
nic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”;   

- reabilitarea şi dotarea grădiniţei din 
satul Remetea – Lunca;  

- înființarea unei grădinițe cu program 
prelungit în comuna Moșnița Nouă;  

- îmbunătățirea infrastructurii pentru 
creșterea mobilității urbane pentru stră-
zile Mihai Viteazu și Revoluției din orașul 

Deta. 
În contextul vizitei, vicepremierul Da-

niel Suciu a făcut două promisiuni impor-
tante pentru Timiş, ce vor concretiza două 
proiecte mult așteptate de timișeni: recon-
struirea stadionului “Dan Păltinișanu”, cu 
o capacitate de 32 de mii de locuri, fiind 
al doilea stadion ca mărime din din țară;  
deblocarea situației referitoare la locația 
Sălii Polivalente în vederea demarării 
proiectului de construcție a acesteia.” Am 
convingerea că, așa cum s-a întâmplat și 
până acum, Guvernul va sprijini proiectele 
importante pentru dezvoltarea județului”, 
a declarat Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş.

Patru ambasadori la Consiliul Judeţean Timiş
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Alături de bătrâni 

Centru de recuperare 
pentru copii 
cu dizabilități 

Euroregiunea, 
mereu de 
actualitate

Consiliul Județean Timiş a alocat 1.800.000 lei căminelor pentru persoane vârst-
nice din Jimbolia și Comloșu Mare. Fondurile vor permite celor două cămine să în-
grijească peste 150 de bătrâni din județ, care au nevoie de asistență. “Am răspuns 
pozitiv cererilor căminelor de a le cofinanța activitatea, întrucât efortul financiar ar fi 
fost prea mare pentru bugetele locale. Ignorarea problemei ar fi avut consecințe la 
care nici nu vreau să mă gândesc, beneficiare ale acestor servicii fiind chiar și per-
soane vârstnice imobilizate la pat. Nu putem să le întoarcem spatele bătrânilor aflaţi 
în dificultate”, a delcarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

La Beba Veche, a fosta marcată, 
printr-o serie de evenimente, Ziua coo-
perării euroregionale DKMT și existența 
punctului de trecere a frontierei Triplex 
Confinium - între localitățile Beba Veche-
Kübeckháza-Rabe. Ca în fiecare an, timp 
de două zile, se deschide punctul de trece-
re al frontierei, în care se unesc granițele 
României, Ungariei şi Serbiei. “În cadrul 
Adunării Generale a Cooperării Regiona-
le DKMT au fost prezentate proiectele co-
mune de dezvoltare a euroregiunii și am 
predat funcția de președinte în exercițiu al 
DKMT omologului meu din județul Bács-

Kiskun. Mandatul de președinte pe care 
l-am deținut, până astăzi, a fost o onoare 
și în același timp a însemnat o maximă 
responsabilitate, mai ales în contextul 
deținerii României a președinției la Con-
siliul UE, ocazie cu care județul Timiș a 
găzduit opt evenimente cu importanță și 
pentru euroregiunea din care facem par-
te. Consider că putem crește și dezvol-
ta euroregiunea noastră, printr-un efort 
comun și susținerea proiectelor de infra-
structură rutieră și de sănătate”, a decla-
rat Călin Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.

Judeţul Timiş va avea un centru de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi. În 
cadrul acestuia, este prevăzut un bazin 
de înot, șase săli de grădiniță, două cabi-
nete medicale, șase cabinete psihologice 
și 27 de cabinete pentru terapii specifice. 
Noul centru va servi simultan un număr 
de 300 de copii și adolescenți cu diferite 
deficiențe. De exemplu, copiii vor avea 
acces la servicii de logopedie, stimulare 
polisenzorială, terapie prin joc, kinetote-
rapie, electroterapie, ergoterapie, artte-

rapie, meloterapie și psihoterapie. A fost 
semnat, deja, contractul pentru serviciile 
de proiectare. Câștigătorul licitației are 
la dispoziție 120 de zile pentru a realiza 
atât studiul de fezabilitate, cât și proiectul 
tehnic. Se estimează că noul obiectiv va 
costa în jur de 13.000.000 lei. Centrul de 
recuperare pentru copii cu dizabilități va 
funcționa în cadrul Centrului de Resur-
se și Asistență Educațională „Speranța”, 
o unitate de învățământ aflată sub 
finanțarea CJ Timiș.

CJ Timiș va construi o clinică de psihiatrie lângă Timișoara, în localitatea Chișoda. 
În acest sens, Consiliul Județean Timiş  a făcut demersurile pentru obținerea terenului 
necesar, acesta aflându-se în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Investiția 
este necesară întrucât clădirea actuală a clinicii este improprie desfășurării actului 
medical, iar chiria pentru imobil este de 7.500 de euro / lună. Noul obiectiv va fi ridi-
cat pe o suprafaţă de un hectar, după ce vor fi demolate clădirile care există în acel 
perimetru. este de aşteptat ca, o dată cu finalizarea investiţiei, să crească şi calitatea 
actului medical în ceea ce priveşte serviciile de psihiatrie oferite timişenilor. 

O nouă clinică de 
psihiatrie
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Obiective ale consilierului judeţean 
Marian Constantin Vasile

De-a lungul ultimilor ani, am con-
siderat să îmi fac datoria de consilier 
județean în primul rând prin depunerea 
și susținerea proiectelor proprii, în com-
pletarea activităților specifice plenului și 
comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean. Sunt mulțumit că astfel, cu 
aprobarea CJT, am putut și pot contri-
bui la dezvoltarea județului Timiș, în anul 
2019 aprobându-mi-se sume semnificati-
ve pentru proiectele pe care le-am inițiat. 

În acest sens, au fost demarate sau 
sunt în curs de realizare următoarele pro-
iecte: 1) Elaborarea studiului și a planului 
de acțiuni pentru implementarea econo-
miei circulare în județul Timiș – 150.000 
lei; 2) Crearea și promovarea brandului 
economic al județului Timiș – 150.000 
lei; 3) Implementarea platformei pentru 
telefoane mobile privind îmbunătățirea 
colaborării cu societatea civilă și unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Timiș 
– 54.000 lei (2 module, prima etapă); 4) 
Construirea pistelor de biciclete în jurul 
Timișoarei – 100.000 lei pentru studii, 
SF, PT etc. și alte sume aferente pen-
tru tronsonul Moșnița Nouă - Buziaș și 
Timișoara - Sânmihaiu Român; 5) Cân-
tărirea vehiculelor pe drumurile județene 
– 177.000 lei pentru finalizarea platfor-
mei fixe de pe DJ691 (notă: există deja 
mai multe cântare mobile, pentru care 
am solicitat crearea unui regulament de 
amplasare și funcționare); 6) Completa-

rea și îmbunătățirea indicatoarelor rutiere 
(de direcționare, de informare ș.a.) că-
tre obiectivele de interes de orice fel ale 
județului Timiș – sumă este cuprinsă într-

un buget general al Direcției Generale 
Tehnice; 7) Centrul multifuncțional pen-
tru legume-fructe (proiect pilot, la care 
am contribuit începând cu anul 2013) 
– 4.750.000 lei.

Beneficiile acestor proiecte sunt 
multiple. Economia circulară presupu-

ne gestionarea tuturor resurselor în așa 
fel încât să fie exploatate la minim re-
sursele naturale, reduse și stabilizate 
prețurile, revalorificate deșeurile (de ex. 

dispozitivele care pot fi reparate), pro-
tejat mediul înconjurător, în consecință 
creându-se noi oportunități de afaceri și 
noi slujbe. Brandul economic al județului 
Timiș va promova atuurile și necesitățile 
locale, atrăgând investitorii și clădind 
un renume la nivel internațional. Cen-

trele multifuncționale legume-fructe vor 
susține strategic agricultura locală și 
industria alimentară, bunăstarea și să-
nătatea cetățenilor, împreună cu toate 
serviciile conexe. Cântărirea vehiculelor 
pe drumurile județene va ajuta la con-
servarea patrimoniului timișean, redu-
când costurile de întreținere a șoselelor, 
astfel încât sumele salvate vor putea fi 
folosite în alte scopuri. Pistele de bicicle-
te din jurul Timișoarei vor deschide noi 
posibilități de vizitare și transport pentru 
turiști și localnici, contribuind la descon-
gestionarea traficului, reducerea noxelor, 
întărirea sănătății prin mișcare, sporirea 
activităților comerciale în zona metropo-
litană, obținerea unor efecte economice 
pozitive indirecte ș.a.m.d. Indicatoarele 
rutiere vor determina avantaje simila-
re ca cele asociate pistelor de biciclete, 
orientarea facilă și informativă crescând 
vizibilitatea obiectivelor și încrederea în 
gospodărirea teritorială adecvată. În pa-
ralel cu îndeplinirea acestor deziderate, 
implementarea unei platforme inteligente 
integrate, bazată inclusiv pe interacțiunea 
prin intermediul telefoanelor mobi-
le, care să faciliteze colaborarea între 
administrațiile publice locale și conlucra-
rea cu comunitățile timișene, va garanta 
eficientizarea activităților desfășurate în 
județ, diminuarea tensiunilor nedorite, 
precum și dezvoltarea durabilă, modernă 
și cu cheltuieli reduse a Timișului.

Acestea fiind spuse, îmi doresc și voi 
depune diligențele necesare ca imple-
mentarea proiectelor să se finalizeze cât 
mai repede pe parcursul următorilor ani, 
pentru a putea beneficia împreună de 
multiplele avantaje întrevăzute.

Să auzim de bine!

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din 28 mai 2019
1. 

HOTĂRÂREA nr.101/28.05.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de în-
chiriere încheiat de Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu Societatea 
VERO NAP L.D.T. S.R.L. 

2. 
HOTĂRÂREA nr.102/28.05.2019 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobi-
le din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului 
și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, în domeniul 
public al Județului Timiș. 

3. 
HOTĂRÂREA nr.103/28.05.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a 
unui bun mobil, aflat în patrimoniul privat al Consiliului Județean Timiș, către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. 

4. 
HOTĂRÂREA nr.104/28.05.2019 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. HOTĂRÂREA nr.105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea 
cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

6. 
HOTĂRÂREA nr.106/28.05.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită că-
tre Direcția de Prestări Servicii Timiș a “Sistemului automat pentru administrare 
parcare de pe strada Sf. Ioan, nr. 3, Timişoara” 

7. 
HOTĂRÂREA nr.107/28.05.2019 privind aprobarea dreptului de trecere pe dru-
murile din PITT, a proprietarilor și firmelor dezvoltate în vecinătatea Parcului Teh-
nologic și Industrial Timișoara 

8. 
HOTĂRÂREA nr.108/28.05.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publi-
că, a unei suprafețe de teren de 10 mp din platforma betonată aflată în proximi-
tatea Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara și în 
proprietatea privată a Județului Timiș 

9. 
HOTĂRÂREA nr.109/28.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a unui tra-
seu din “Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.01.2014-30.06.2019” 

10. 
HOTĂRÂREA nr.110/28.05.2019 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotiza-
ţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Ti-
mişoara 

11. 
HOTĂRÂREA nr.111/28.05.2019 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei 
anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului 
Timiș 

12. HOTĂRÂREA nr.112/28.05.2019 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţi-
ei anuale către Asociaţia “Grupul de Acțiune Locală Timișoara” 

13. 

HOTĂRÂREA nr.113/28.05.2019 privind aprobarea modificarii și completarii Ho-
tărârii Consiliului Judetean Timis nr.252/31.10.2018 privind aprobarea contrac-
telor de mandat pentru reprezentarea intereselor Județului Timiș în Consiliile de 
Administrație ale instituțiilor publice de cultură de interes județean, în Consiliile 
de Administrație și Comisiile de Asigurare a Calității ale unităților de învățământ 
special, precum și în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din 
Județul Timiș.

14. 

HOTĂRÂREA nr.114/28.05.2019 privind aprobarea atribuirii clădirii în care se 
află Serviciul de Recuperare și Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidențial din cadrul 
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara 
și aprobarea executării lucrării topo-cadastrale pentru a atinge obiectivele stabi-
lite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvolta-
rea infrastructurii de sănătate și sociale - Prioritatea de investiții 8.1- Investițiile 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce priveste starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și 
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate 
de colectivitățile locale; Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire 
cu servicii sociale P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil copii. 

15. 

HOTĂRÂREA nr.115/28.05.2019 privind implementarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 pri-
vind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, si a Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu 

16. HOTĂRÂREA nr.116/28.05.2019 privind mandatarea reprezentantului Județului 
Timiș în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș

17. 
HOTĂRÂREA nr.117/28.05.2019 privind aprobarea modificării Anexei Hotărâ-
rii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Timiș în Adunările Generale și în Consiliile de Administrație ale unor societăți 
comerciale la care Județul Timiș este acționar. 

18. 

HOTĂRÂREA nr.118/28.05.2019 privind aprobarea proiectului și 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 Timișoara and 
the Pediatric Clinic of Szeged” cod eMS ROHU 443, Acronim BABYROHU - faza 
Full Application 

19. 

HOTĂRÂREA nr.119/28.05.2019 privind aprobarea promovării proiectului de 
investiție publică „REABILITARE IMOBIL PIATA LIBERTĂȚII NR. 3” având 
funcțiunea de Biblioteca Județeană Timiș „SORIN TITEL”, imobil aflat în Situl 
urban Cartierul “Cetatea Timişoaraˮ TM-II-s-A06095. 



Sănătate Agendă CJTimiș�

Componenţa Comisiei pentru Sănătate şi Protec-
ţie Socială a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 130/05.07.2016, modificată prin 
H.C.J.Timiş nr. 125/28.06.2017, nr. 127/28.06.2017 și 
nr. 245/30.10.2017 și este formată din:

1. Dan Poenaru – preşedinte
2. Roxana Tîrpe Manasia – secretar
3. Petru Claudiu Străin – membru
4. Sorina – Alexandra Ciurlea – membru
5. Liviu Borha - membru
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, Comisia pen-

tru Sănătate şi Protecţie Socială s-a întrunit în 48 şedin-
ţe, din care 24 şedinte au fost comisii reunite, unde s-au 
analizat 336 de proiecte de hotărâre, dar şi alte proble-
me legate de starea de sănătate din Judeţul Timiş.

În cadrul acestor şedinţe s-au dezbatut 336 proiecte 
de hotărâre din care 328 au devenit hotărâri, acestea au 
fost iniţiate de către direcţiile şi instituţiile subordonate 
Consiliul Judeţean Timiş pe diferite domenii:

1. Administrarea patrimoniului:
• aprobarea normativului privind dotarea cu autove-

hicule şi consumul lunar de carburanţi.
• aprobarea demarării negocierilor în vederea vân-

zării acțiunilor deținute de Consiliul Județean Timiș la 
Societatea DRUMCO S.A. Timișoara.

• aprobarea luării măsurilor necesare pentru aduce-
rea la faza inițială a Societății Intre Center Service S.A. 
privind forma jurudică.

• aprobarea modificării și completară a Actului 
Constitutiv al Societății SCHILIFT S.R.L. și demararea 
procedurilor de evaluare a părților sociale deținute de 
Județul Timiș în vederea vânzării.

• aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale unor operatori de transport rutier.

• aprobarea componenţei Comisiei paritare pen-
tru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de 
transport public de persoane prin servicii regulate şi de 
atribuire a licenţelor de traseu.

• aprobarea dării în administrare a unor bunuri imo-
bile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş, către 
unele instituții publice de interes județean.

• aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune 
din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a 
unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

• aprobarea Regulamentului privind amenajarea, ex-
ploatarea și întreținerea Spațiilor din Bastionul “There-
sia” Timișoara și închirierea unor spații.

• stabilirea unor măsuri privind blocul de locuințe si-
tuat în Timișoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.

• aprobarea Contractului cadru de închiriere pen-
tru unele spații aflate în administrarea Spitalului Clinic 
Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara.

• actualizarea datelor cadastrale pentru unele 
suprafețe de teren aferente drumurilor județene.

• aprobarea încetării sau modificării contractului de 
concesiune încheiat de Judeţul Timiş prin Consiliul Ju-
deţean Timiş și diferite societăți comerciale.

2. Buget, taxe şi tarife de interes judeţean:
• aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe 

anul 2018.
• utilizarea excedentului bugetului județului Timiș în 

anul 2018.
• aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş pe 

anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021
• aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finan-

ţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
culturale si a Ghidului privind finanţarea nerambursabilă 
din fonduri publice a proiectelor sportive în judeţul Timiş 
pe anul 2018.

• aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, În-
locuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare 
a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene.

• asocierea Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean 
Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului 
Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al 
Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării cămine-
lor pentru persoane vârstnice.

• aprobarea plăților cotizațiilor anuale către Asociațiile 
de Dezvoltare Intercomunitare din Județul Timiș

• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la: 
Societatea RUWATIM SMDP S.R.L, Societatea Ser-
vice Cons Prest SRL, Societatea Security Cons Prest 
S.R.L., Societatea Aviaţia Utilitară Timisoara S.A. pen-
tru anul 2018.

• aprobarea plății cotizației pe anul 2018 pentru 
Adunarea Regiunilor Europei (ARE).

• aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultu-
ral-artistice și de tineret” pe anul 2018.

• aprobarea plății cotizației pe anul 2018 la Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene din România.

• aprobarea plății cotizației către Asociaţia “Timişoa-
ra, Capitală Culturală Europeană.

• aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiu-
nile de protocol.

• aprobarea Schemei de minimis pentru finantarea 
spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților 
publice locale din județul Timiș.

• aprobarea finanțării proiectului “Cunoașterea Ba-
natului în tabăra Poieni Strâmbu, județul Timiș” propus 
de către Raionul Nisporeni – Republica Moldova.

• aprobarea editării, tipăririi și difuzării publicației 
“Agenda CJTimis ” a Consiliului Județean Timiș.

• aprobarea cofinanțării “Proiectului regional de dez-
voltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014-2020” prin POIM.

• aprobarea preţurilor medii ale unor produse agri-
cole pentru anul fiscal 2019.

• aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes 
judeţean în anul fiscal 2019.

• aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 
2019.

• avizarea normelor de venit pentru contribuabilii 
care realizează venituri comerciale pentru anul fiscal 
2019.

3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Jude-
ţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean

• alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 
Timiș.

• stabilirea componenței Consiliilor de conducere 
ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.

• aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţă-
mânt special profesional, gimnazial, primar, preșcolar 
și de învățământ special liceal şi special postliceal, din 
judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2017-2018.

• aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş.

• aprobarea Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare la instituțiile din subordinea Consiliului 
Județean Timiș.

• aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
sprijinului financiar unităților de cult din județul Timiș 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
și repartizarea posturilor pentru personalul neclerical 
din unitățile de cult recunoscute din România aprobate 
prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2017.

• aprobarea modificării Regulamentului de Organi-
zare și Funcționare a Sistemului de Parcare cu Plată din 
Timișoara, strada Sfântul Ioan, nr. 3

• aprobarea încetării și numirii managerilor la 
instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș.

• stabilirea componenței Consiliilor de conducere 
ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.

• aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publi-
ce al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Timiș și al instituțiilor subordonate Consiliului Județean 
Timiș pe anul 2018.

• aprobarea structurii organizatorice a instituțiilor din 
subordinea Consiliului Județean Timis.

• desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de 
învățământ special.

• aprobarea constituiri Asociațiilor de dezvoltare In-
tercomunitare Distri Gaz Est, Vest, Sud, Nord și Cen-
tru.

• desemarea reprezentanților Consiliului Județean 
Timiș în Consiliile de Administrație și Consiliile de Asi-
gurare a Calitții ale unităților de învățământ speciale.

• încadrarea Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” 
Timișoara și a Centrului de Cultură si Artă al Județului 
Timiș ca instituții de spectacole sau concerte - instituții 
de repertoriu.

• aprobarea componenței Colegiului director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Co-
pilului Timiș.

• aprobarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adul-
te cu Handicap Timiș.

• aprobarea la nivelul județului Timiș a listei produ-
selor ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru 
școli al României, precum și stabilirea măsurilor educa-
tive aferente, pentru anul școlar 2018-2019.

• aprobarea Planului Județean de Inserție Sociopro-
fesională pentru perioada 2018-2020.

• aprobarea desfășurării unor proiecte cultural-
festive în cadrul Programelor Prioritare ale Consiliului 
Județean Timiș pentru promovarea județului cu ocazia 
desfășurării în județul Timiș a evenimentelor externe or-
ganizate de ministerele de resort pe perioada exercitării 
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în 
primul semestru al anului 2019.

4. ACORDURI ŞI PROTOCOALE DE COLABO-
RARE

• aprobarea actualizării Înțelegerii de cooperare în-
tre Judeţul Timiş – România şi Raionul Nisporeni – Re-
publica Moldova.

• aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea 
calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin 
extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente 
performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului 
Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara.

• aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității și 
eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, 
modernizarea și dotarea cu echipamente performante 
a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean 
de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”.

• aprobarea încheierii unui Protocol de Colabora-
re între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Cen-
trul Județean Timiș.

• aprobarea încheierii unui Acord Cadru de Colabo-
rare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și 
Universitatea Politehnică Timișoara

• aprobarea încheierii unei Întelegeri de cooperare 
între Judeţul Timiş – România şi Regiunea Veneto – Re-
publica Italiană.

• aprobarea încheierii unui Acord de Parteneri-
at între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest 
ADR Vest.

• aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Mi-
nisterul Mediului, Consiliul Local Timișoara și Instituția 
Prefectului Județul Timiș.

• aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Insti-
tutul Național de Administrație, Consiliul Local Timișoara 
și Instituția Prefectului Județul Timiș.

• aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Mi-
nisterul Sănătății și Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Pius Brînzeu” Timișoara.

• aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Minis-
terul Afacerilor Externe, Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș.

5. DEZVOLTARE
• aprobarea aderării Județului Timiș prin Consiliul 

Județean Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomuni-
tară “ZUROBARA” a Județului Timiș

• aderarea Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean 
Timiş la Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Timișoara”

• aprobarea propunerii de includere în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a unor obiective 
noi investiţii de asfaltare a unor drumuri judetene.

• demararea procedurilor pentru întocmirea a Stra-
tegiei culturale a județului Timiș, a Strategiei de dezvol-
tare a educaţiei fizice şi sportului a judeţului Timiş și a 
Strategiei de sănătate publică a județului Timiș pentru 
perioada 2018-202

PREŞEDINTE COMISIE,
CONSILIER JUDEŢEAN, 

Dan POENARU

RAPORT
privind activitatea desfăşurată în perioada 
01.01.2018 – 31.12.2018 al Comisiei pentru 
Sănătate şi Protecţie Socială
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Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
a) Comisia economică
 1. Ritivoiu Mihai preşedinte
 2. Bădina Nicu secretar
 3. Avram Nicolaie membru
 4. Cutu Dorin-Pompiliu membru
 5. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea   membru
 6. Vasile Marian Constantin membru
 7. Bojin Mihăiţă membru

b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului
 1. Cândea Iosif-Dorin preşedinte
 2. Gavrilaş Marius-Dan       membru
 3. Plavoşin Deian-Dan membru
 4. Grigoroiu Eugeniu          membru
 5. Cocean Liviu-Marius       membru
 6. Vasile Marian Constantin  membru
 7. Geană Nistor Pavel  membru

c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport
 1. Jumanca Romaniţa-Adina-Delia preşedinte
 2. Bitea Nicolae-Florin secretar
 3. Lupuţ Florica membru
 4. Dolecek Cristian membru
 5. Blaga Lucian membru

d) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială
 1. Poenaru Dan preşedinte
 2. Tîrpe-Manasia Roxana-Andreea   secretar
 3. Străin Petru-Claudiu                      membru
 4. Ciurlea Sorina-Alexandra             membru
 5. Borha Liviu                                   membru

e) Comisia pentru administraţie publică locală
 1. Coifan Viorel-Gheorghe         preşedinte
 2. Iovescu Alexandru Adrian      secretar
 3. Matei Viorel membru
 4. Ciurlea Sorina-Alexandra       membru
 5. Bojin Titu                                membru
f) Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă
 1. Costa Cosmin-Lăscuţ preşedinte
 2. Lupuț Florica                                    secretar
 3. Jumanca Romaniţa-Adina-Delia membru
 4. Sarmeş Dan-Ion                              membru
 5. Ştef Adrian-Ioan                              membru

g) Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 1. Bobic Narcis-Sabin                       preşedinte
 2. Clain Romică-Adrian                      membru
 3. Lelescu Tiberiu Procopie               membru
 4. Buboi Ligius-Cosmin secretar

Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• 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: Milutinovici Valentina 

Emilia

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



Cultură Agendă CJTimiș�

”Timișoara – Capitală 
Europeană a Culturii 
2021”, o prioritate 
pentru întreaga țară!

Lectura publică, 
la mare “citire” 
în Timişoara

O noapte de 
vis la muzeele 
timişorene

Au fost momente de neuitat petrecute de timişeni în compania unor artiști care 
au concertat la muzeele din Timişoara. De asemenea, au putut fi vizitate interesante 
expoziţii, în cadrul unui eveniment care trezeşte tot mai mult interes: „Noaptea Mu-
zeelor”. Concertele organizate, demonstrațiile de mânuire a armelor istorice și teatrul 
pirotehnic au fost foarte apreciate de vizitatori. Muzeele aflate în administrarea Con-
siliului Judeţean Timiș au participat și în acest an la acțiunea culturală de amploare 

„Noaptea muzeelor”, ajunsă la cea de-a XV-a ediție. Muzeul Național al Banatului, 
Muzeul de Artă Timișoara, precum și Muzeul Satului Bănățean au pregătit expoziții, 
concerte și manifestări culturale, menite a capta atenția vizitatorilor. În plus, Centrul 
Multifuncțional Bastion a deschis pentru vizitatori expoziția temporară de fotografie 
“El Camino de Santiago - Drumul Sfântului Iacob”. Evenimentele au fost organizate 
cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiş. Oferta celor trei instituții de cultură 
a fost extrem de variată şi merită a fi apreciată ca atare.

Timișenii sunt iubitori de carte. Au demonstrat-o din nou în cadrul ConCentrica 
2019, acțiune organizată de Biblioteca Județeană. Cea mai mare lectură publică din 
România a ajuns la ediția a IV-a și s-a desfășurat în Piața Libertății din Timișoara. A 
fost citit integral un volum de poezie semnat de Andrei Bodiu (1965-2014), poet, pro-
zator, critic literar care a absolvit Filologia timișoreană. Proiectul face parte dintr-o se-
rie mai amplă de iniţiative ce vizează celebrarea locurilor emblematice ale Timişoarei, 
dar şi redescoperirea autorilor dispăruţi. Interesul acordat evenimentului a demon-
strat, încă o dată, importanţa mediului cultural în Timişoara şi necesitatea organizării 
unor astfel de manifestări care să acopere şi astfel de nevoi.

Guvernul României a aprobat ordo-
nanţa prin care va asigura finanţarea 
acestui proiect major. Ordonanţa apro-
bată va permite alocarea de fonduri 
semnificative Asociaţiei Timişoara Capi-
tală Culturală Europeană şi evenimente-
lor sprijinite de aceasta. “Am precizat în 
repetate rânduri că am mare încredere 
în implicarea autorităților guvernamen-
tale în programul Timișoara – Capitală 
Europeană a Culturii 2021. Iată că pri-
oritizarea finanțării pentru derularea 
proiectelor culturale din acest program 

a fost concretizată în ședința Guvernu-
lui României. Proiectul adoptat demon-
strează, încă o dată, faptul că suntem 
o echipă, autorități locale și centrale, iar 
eforturile pentru promovarea Timișoarei 
sunt susținute de la cel mai înalt nivel. 
Munca este abia la început și trebuie să 
fie susținută și după 2021.Îmi doresc să 
reușim să fructificăm timpul rămas până 
în anul deținerii acestui titlu și sunt con-
vins că împreună reușim!” a declarat Că-
lin Dobra, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş.
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