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Cu drumuri bune, ajungem departe
 Avem o vară caniculară, atât 

la propriu, cât şi la figurat. Pe de 
o parte, suntem în mijlocul unor 
temperaturi foarte ridicate, dar, 
pe de alta, şi Timişul este într-o 
mare fierbere. Practic, în aces-
te momente, întreg judeţul este 
un veritabil şantier din punct de 
vedere al infrastructurii rutiere. 
Nu cred că greşesc când spun 
că niciodată nu am avut parte 
de atâtea lucrări concomitente, 
multe fiind chiar de o complexi-
tate majoră, îndelung aşteptate. 
Pe unele artere, lucrările sunt în 
plină desfăşurare, în timp ce la 
alte obiective ne aflăm în diferi-
te stadii procedurale. Cert este 
că fiecare dintre acestea va fi 
concretizat şi ne vom putea bu-
cura cu toţii de avantajele unui 
trafic confortabil şi mult mai în 
siguranţă. Fie că vorbim de noul 
drum care va lega Timişoara de 
autostradă, de la intersecţia spre 
Sânandrei, de lărgirea la patru 
benzi de la Dumbrăviţa la A1, 
de lărgirea tot la patru benzi a 

porţiunii de patru kilometri dintre 
Timişoara şi Moşniţa Nouă, de 
modernizarea drumului Peciu 
Nou-Giulvăz-Foeni şi de multe 
alte lucrări aflate în diferite faze 
de execuţie, concluzia este ace-
eaşi: vom beneficia de o infra-
structură rutieră net superioară 

celei actuale. Puţine artere din 
alte judeţe se vor putea com-
para cu cele ale Timişului, care 
sperăm să fie chiar un etalon 
naţional. Ştim bine că de calita-
tea drumurilor, de fluiditatea tra-
ficului şi de siguranţa pe artere 
depind o serie întreagă de acti-

vităţi conexe, care pot contribui 
la dezvoltarea judeţului şi tocmai 
de aceea am stabilit ca prioritară 
infrastructura rutieră. Nu putem 
sprijini mediul economic, activi-
tăţile sociale, cu atât mai puţin 
dezvoltarea turismului, dacă nu 
avem drumuri bune. Ele sunt 
temelia oricărei dezvoltări, baza 
de la care putem să dezvoltăm 
o afacere, o activitate, un judeţ. 
Doar aşa putem ajunge depar-
te, adică spre zone de confort şi 
bunăstare pe care sunt convins 
că ni le dorim cu toţii, aşa cum 
este normal şi cum noi, condu-
cerea Consiliului Judeţean Ti-
miş, ne-am luat angajamentul. 
Având această temelie, o bază 
serioasă de dezvoltare, putem 
îndrăzni să credem că vom 
ajunge departe. Vara toridă de 
pe şantierele judeţului ne oferă 
toate motivele să fim optimişti 
că suntem pe drumul bun. 

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 

Liber pentru patru benzi la 
Dumbrăviţa!

Un nou drum către 
autostradă

Investițiile majore, care fluidizează traficul din Timiș, sunt prio-
ritare pentru administrația judeţeană, iar eforturile noastre se con-
centrează într-o mare proporție în această direcție. Din categoria 
investiţiilor majore în infrastrustructură face parte și noul drum care 
va lega Timișoara de autostradă, ai cărui indicatori tehnico-eco-
nomici au fost aprobați în ședință de guvern. Proiectul de investiții 
„Drum de legătură autostrada A1 Arad –Timișoara –DN 69” are 10 

km și două  benzi pe sens, de la intersecția spre Sînandrei și au-
tostradă, fiind practic a treia descărcare de pe autostradă, după 
Remetea și Giarmata. Vor tranzita noul drum între 25 și 29 de mii 
de mașini, aşa cum estimează prognoza de trafic inclusă în pro-
iect. Aproximativ 260 de milioane de lei va costa noul drum, bani 
proveniți din fonduri europene și din bugetul de stat, prin Ministerul 
Transporturilor.  Lucrările vor dura un an și jumătate.

Lărgirea la patru benzi a drumului Dumbrăvița 
- Autostrada A1 poate intra în execuție. Instanța 
a admis contestația Consiliului Județean Timiş la 
decizia C.N.S.C. prin care se cerea reanalizarea 
ofertelor depuse în cadrul licitației, astfel încât în 
perioada următoare poate fi semnat contractul de 
proiectare și execuție a lucrărilor. “Acest fapt ara-
tă că ne-am făcut treaba în mod profesionist și am 
ales cele mai bune soluții pentru un proiect dorit 
și așteptat de foarte multă lume și care va ajuta 
enorm traficul rutier”, a declarat Călin Dobra, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Valoarea lucrărilor este de 52 de milioane de 
lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene 
prin Programul Operațional Regional.

Proiectul „Modernizare DJ 691: lărgirea la 
4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) 
– Centura Timișoara și Centura Timișoara – Au-
tostrada A1 (km. 12+975)” se va face pe două 
tronsoane, separate, unul în continuarea celuilalt. 
Primul tronson este cel de la sensul giratoriu de la 
intrare în Dumbrăvița până la centura Timișoarei, 
iar cel de-al doilea tronson este cel de la Centura 
Timișoara la urcarea pe autostrada A1.
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60 de apartamente 
ANL la Jimbolia

Dezvoltare inedită 
pe piaţa muncii

“Ecografia” noii 
maternităţi a ieşit bine

Procedurile pentru realizarea noii maternităţi a Timişoarei, realizată din fonduri 
europene, avansează cu paşi repezi. Urmează să fie semnat contractul de finanţare 
în valoare de 18 milioane de euro, după care se va lansa licitaţia pentru proiectare şi 
execuţie. După demararea lucrărilor, construcţia va fi gata în doi ani. Noua clinică de 
Obstetrică-Ginecologie va oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară, 
precum și posibilitatea realizării de noi proceduri medicale. Ca element de noutate, se 
vor putea realiza proceduri de inseminare in vitro, care nu pot fi efectuate în materni-
tatea actuală. Maternitatea din Timişoara va fi un etalon la nivel național în materie de 

servicii medicale și dotări, astfel încât sistemul public va putea oferi servicii de calitate 
precum cele din privat, chiar superioare acestora. Maternitatea construită de CJ Timiș 
va cuprinde, printre altele, compartimente de fertilizare în vitro, obstetrică-patologi-
că, ginecologie, chirurgie laparscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și de 
spitalizare de zi. De asemenea, sunt prevăzute compartimente de terapie intensivă, 
prematuri, nou născuți eutrofici, cât și facilități pentru însoțitori. Maternitatea va avea 
și o secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și camere de gardă. Clinica va avea re-
gim de înălțime demisol + parter + 4 etaje. În plan orizontal, construcția propusă este 
alcătuită din două corpuri despărțite printr-un rost de dilatare. Maternitatea va avea o 
suprafață desfășurată de 6.000 m2, cu o suprafață utilă de 4.761 m2. Investiția se ridi-
că la 50.387.920 lei, TVA inclus, finanțarea fiind asigurată printr-un proiect european 
pe programul Interreg V-A România-Ungaria.

CJT preia taberele şcolare

Agenția Națională  pentru Locuințe 
construiește de anul trecut la Jimbolia 
două blocuri pentru tinerii care au până 
în 35 de ani. Această investiție presu-
pune realizarea a 60 de apartamente 
cu o cameră sau două. Obiectivul este 
aproape de finalizare, astfel că până în 
luna august lucrările trebuie să fie gata. 
24 de apartamente sunt cu o cameră, 
iar 36, cu două camere. Cele două blo-
curi sunt situate pe strada Mărășești, iar 
primăria va asigura branșarea la ener-
gia electrică, cu gaze naturale, apă-ca-

nal plus aleile de acces şi parcarea. Ul-
tima estimare referitoare la finalizarea 
lucrărilor a fost sfârșitul lunii iulie. În 
august se va face recepția, după care 
se va preda de către Ministerul Dezvol-
tării către primărie. Este foarte posibil 
ca din toamnă oamenii să își primească 
cheile. 

Valoarea proiectului este de 7 milioa-
ne lei, iar tinerii până în 35 de ani sunt 
încurajați să depună cereri la sediul pri-
măriei pentru a putea obține un astfel de 
apartament.

Consiliul Judeţean Timiş a anunţat că 
va transmite o solicitare către Ministerul 
Tineretului și Sportului de trecere a tabe-
relor şcolare în proprietatea şi administra-
rea judeţului. Este vorba despre Bogda, 
Chevereşu Mare, Poieni Strâmbu, Her-
neacova şi Poieni Sat. Consilierii judeţeni 
au stabilit ca în cinci ani de la data preluă-
rii, aceste tabere să fie modernizate și să 
se menţină destinaţia actuală. „Preluăm 
aceste tabere şi le reabilităm, pentru a le 
reda elevilor timișeni. În prezent, Cheve-
reşu şi Poieni Strâmbu sunt într-o stare 
bună şi necesită mici modernizări, însă 

celelalte trei au nevoie de investiţii majore 
pentru a fi repuse în funcţiune. Nu avem 
motive să credem că transferul nu va fi 
aprobat, întrucât tocmai Ministerul s-a 
arătat recent deschis spre o astfel de mă-
sură”, a declarat președintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Călin Dobra. După trans-
miterea dreptului de proprietate, la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş se va înfiinţa o structură 
în cadrul căreia va fi încadrat personalul 
taberelor, pentru asigurarea continuităţii 
şi condiţiilor optime desfăşurării activită-
ţilor din cadrul acestora.

Consiliul Județean Timiş  
construiește un centru co-
munitar de învățare perma-
nentă, unde timișenii își vor 
dezvolta competențele so-
ciale și profesionale în mod 
gratuit. Instituția a accesat 
o finanțare europeană de 
peste 1.3 milioane de euro, 
pentru realizarea și dota-
rea unui asemenea centru. 
Studiul de fezabilitate a fost 
deja aprobat. Centrul va fi 
construit pe un teren de 4.035 mp, în Par-
cul Industrial și Tehnologic Timişoara, cu 
o suprafață utilă propusă totală de 1.148 
mp, capacitatea acestuia fiind de 190 de 
persoane. Printre altele, vor fi amenajate 
șase săli de dezvoltare vocațională, două 
ateliere de creație, o sală IT, un spațiu 
multifuncțional, dimensionat pentru 48 de 
spectatori, dar și un spațiu de socializare 
sau divertisment, care, în caz de nevo-
ie, poate găzdui activități de dezvoltare 
vocațională. „Suntem preocupați de tot 
ceea ce înseamnă creșterea calității vieții 
timișenilor. Asta presupune și găsirea ra-
pidă a unui loc de muncă, alegerea unei 
cariere potrivite pentru competențele fie-
căruia, precum și creșterea calității bazi-
nului de resurse umane pentru companii. 
Ne luăm în serios rolul nostru ca autoritate 
publică și oferim timișenilor noi posibilități 
de dezvoltare, în mod gratuit, prin acest 
centru comunitar”, spune președintele CJ 
Timiș, Călin Dobra. Cursurile de dezvol-
tare vocațională vor contribui la un acces 

mai facil pe piața muncii, la dezvoltarea 
și diversificarea competențelor sociale, 
profesionale și a abilităților de viață. De 
asemenea, va crește implicarea activă a 
cetățenilor în viața comunității ,prin pro-
movarea voluntariatului și a conceptului 
de îmbătrânire activă.

Fiind vorba despre o construcție pro-
iectată pentru comunitate, arhitectura pro-
pusă ia forma unui ansamblu de căsuțe 
alăturare asemenea unei micro-așezări 
umane. Volumele care alcătuiesc ansam-
blul sunt inspirate din tipologia clădirilor 
existente: volume parter, parter și etaj, 
cu acoperiș în pantă. Centrul comunitar 
se dorește a fi un loc care încurajează 
interacțiunile dintre locuitori, oferind atât 
activități educative, cât și recreaționale. 
Astfel, spațiile comune, destinate soci-
alizării și repausului, nu doar că ocupă 
poziții principale, ușor accesibile, în ca-
drul proiectat, ci asigură și interconecta-
rea diferitelor zone din cadrul centrului.

Valoarea totală estimată a obiectivului 
de investiție publică este de aproape 1,3 
milioane euro. Investiția este realizată în 
cadrul proiectului european „Inițiativă co-
mună privind ocuparea forței de muncă”,  
acronim JEDI, Cod eMS ROHU-355, de-
rulat în parteneriat cu Centrul de formare 
profesională Szeged, în calitate de lider 
de proiect, Agenția de Dezvoltare Euro-
regională DKMT, Dieceza Romano-Cato-
lică din Csanad, Agenția de Dezvoltare a 
microregiunii Homokhat și CCIA Timiș.
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Siguranţă şi confort 
spre Moşniţa Nouă 

Conexiune mai bună cu 
Timişoara pentru 10.000 
de locuitori ai judeţului 

Autostrada spre 
Serbia, mai aproape 
de realitate! 

Lucrarea de extindere a drumului 
spre Moșnița Nouă este pregătită pentru 
licitație. Într-o ședință ordinară a Consiliu-
lui Județean, au fost făcute ultimele mo-
dificări necesare pentru ca proiectul de 
extindere la patru benzi a celor patru ki-
lometri dintre Timișoara și Moșnița Nouă 
să intre în licitație. DJ592 va beneficia de 

lucrări ample, care includ piste de bicicle-
te și cinci sensuri giratorii. Va costa 42 
de milioane de lei, iar banii sunt asigurați 
de Consiliul Judeţean Timiș și Guvernul 
României, prin PNDL. În opt luni de la în-
ceperea lucrărilor, vom circula cu toți în 
mai mare siguranță și confort pe acestă 
bucată de drum foarte tranzitată.

Demersurile oficiale care au fost întreprinse de conducerea Consiliului Jude-
ţean Timiş pentru dezvoltarea infrastructurii județului au rezultate tot mai vizibile. 
Două firme s-au arătat interesate de realizarea studiului de fezabilitate a autostrăzii 
Timișoara-Moravița, care va lega România de Serbia. Aceste două societăţi au de-
pus deja ofertele la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
fiind în prezent în evaluare. Costul studiului de fezabilitate este de aproximativ 13 
milioane de lei, fără TVA. Aşteptată cu mare interes, autostrada România-Serbia este 
un obiectiv esențial pentru cele două țări vecine, care depun toate eforturile pentru 
materializarea lui.

Drum de legătură 
cu Centura Timişoarei

Semnarea contractului de execuție 
pentru modernizarea DJ 593, Peciu Nou 
- Giulvăz - Foeni, pe o lungime de 20 km, 
face ca un nou drum județean să intre în 
lucru. Finanțarea a fost asigurată prin-
tr-un proiect european, iar prin această 
investiție, mii de timișeni vor avea o legă-
tură mai bună cu Timișoara.

Investiția va deservi în mod direct pes-
te 10.000 de locuitori din zonă. “Dincolo 
de accesul mai facil către DN59, implicit 
Timișoara, am putea vorbi și de un imbold 

dat punctului de trecere a frontierei de la 
Foeni. Accesul rapid dinspre Peciu Nou 
spre graniță și invers va crește traficul 
prin acest punct, implicit importanța lui. 
Dealtfel, la Consiliul Judeţean mai avem 
în lucru asfaltarea unui drum de legătură 
cu Serbia, pe ruta Rovinița Mare - Per-
cosova - Gherman, dovadă că investim 
cu prioritate acolo unde știm că putem 
genera cele mai mari câștiguri pentru 
timişeni”, a declarat Călin Dobra, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş.

Consiliul Județean Timiș pregătește un studiu de fezabilitate pentru construi-
rea unui nou drum de legătură între coborârea de pe autostradă de la Remetea și 
Timișoara. Potrivit președintelui CJ Timiș, Călin Dobra, drumul ar urma să ocolească 
Remetea Mare și să facă legătura cu centura Timișoarei și aeroport: “Vom face un 
nou drum județean prin spatele comunei Remetea Mare, cu acces direct la centură. 
Vom ocoli comuna Remetea Mare și vom avea un acces la aeroport de pe autostradă 
mult mai rapid. Este în lucru documentația pentru scoaterea la licitație a studiului de 
fezabilitate.” Călin Dobra a mai declarat că drumul ar trebui să fie realizat în partene-
riat cu Primăria Ghiroda.
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Mâncare tradițională 
pentru turiști

O modalitate turistică inedită este 
propusă timişenilor într-una dintre cele 
mai frumoase comune. Conceptul este în 
așa fel gândit încât să ofere celor care 
îl accesează, o experiență completă în 
zonă. Astfel, turiștii care merg să ia „Mic 
dejun la Margina” au parte de plimbări cu 
căruța trasă de cai, pot admira biserici de 
lemn vechi de sute de ani și pot degus-
ta și chiar cumpăra produse tradiționale, 
precum pâine de casă, țuică, brânză, 
miere etc. De trei ani aceste experiențe 
sunt preferatele turiștilor care ajung în 
zonă, astfel că recent a fost lansat bran-
dul turistic omonim, primul brand turistic 
timișean. În consecință, produsele care 
provin din zona Margina, realizate de 
gospodarii din comună, vor putea fi iden-
tificate mai ușor, prin etichete speciale. 
“Imaginea simbol pentru brandul turistic 
Mic dejun la Margina a fost aleasă folo-
sind, pe de o parte, elemente imagistice 
deja consacrate de promovare a gastro-
nomiei locale, iar pe de altă parte, ele-
mente din portul popular al locului, pre-
luate de pe costume populare vechi de 

Zile pline de farmec 
la Lacul Surduc

”Mic dejun la Margina”, primul 
brand turistic înregistrat 

peste 100 de ani, dar și elemente de et-
nografie din gospodăriile locale. Simbolul 
va putea fi folosit pe toate produsele pe 
care producătorii locali din zonă le oferă 
turiștilor atunci când ajung la Margina și 
în prezent putem aminti de miere, produ-
se lactate, brânză și cașcaval, magiun, 
răchie, legume și fructe specifice zonei, 
lavandă, săpun de casă și altele”, a de-
clarat Delia Sescu Barbu, de la Asociația 
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turis-
mului în județul Timiș. Numărul turiștilor, 
după demararea acțiunilor de promovare 
a zonei, a crescut exponențial. De la 25 
de turiști pe an s-a ajuns la peste 2.000. 
Toți ajung la infocentrul turistic de unde 
sunt ghidați ce să viziteze. Pot opta pen-
tru o plimbare cu căruța sau pot pleca 
în plimbare cu bicicletele. Sunt propuse 
două trase. Unul care pleacă din Margi-
na spre Sintești, cu două opriri la o gos-
podărie și la Muzeul Satului din Sintești. 
Apoi, pe un drum de țară, se ajunge la 
Zorani, iar de acolo înapoi la Margina, 
unde se vizitează biserica de lemn. Fi-
nalul excursiei e la o stână, unde se ia 
prânzul. Al doilea traseu este din Margina 
spre Coșteiu de Sus. Cu căruța, călăto-
ria durează puțin peste o oră. La Coșteiu 
de Sus, turiștii se pot bucura de natură, 
pot să petreacă mai mult timp în aer liber, 
să bea apă curată din izvor și să admire 
vegetația naturală.

Una dintre cele mai frumoase destinații turistice din județul nostru a putut fi redes-
coperită cu ocazia Zilelor Lacului Surduc. Cei prezenţi au avut parte de un program 
pentru toate gusturile, bucurându-se de un sfârşit de săptămână minunat: concerte, 
ridicări în balon cu aer cald, cicloturism, volei pe plajă, întreceri pe apă, ateliere pentru 
copii, târg de produse tradiționale și muzică populară. „Mă bucur că am început deja 
să vedem rezultatele investițiilor pe care le-am făcut în turism în ultimii ani. Vorbim 
aici despre crearea unor branduri turistice, despre lansarea unor noi destinații, cât 
și revigorarea unora deja cunoscute, dar mult prea puțin valorificate, precum Lacul 
Surduc”, a declarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Şase sate din Timiș și Caraș – Se-
verin vor fi anul acesta gazda unor eve-
nimente cu ocazia cărora sătenii vor 
găti mâncare tradiţională pentru turişti. 
Potrivit directorului Asociației de Promo-
vare a Turismului din Timiș, Delia Barbu, 
Branch Banat este un eveniment tes-
tat în Transilvania, acolo unde modelul 
funcționează de mai bine de 10 ani. “În 
Timiș e vorba de Margina, de Crivina Po-
eni, unde am lansat anul trecut acel pro-
iect cu povestea răchiei și Bogda Buzad 
unde, la începutul lui august și începutul 
lui septembrie, este Electroruga. De ase-
menea, mai este în discuție și Stanciova. 
Sat Bătrân este din Caraș-Severin, prima 
locație cu care începe în 1 iunie primul 
Banat Brunch și mai este în discuție Za-
rand, din Arad”, spune Delia Barbu. Iată 
cum ar trebui să se desfășoare un brun-
ch pentru turiști în Banat. Înainte de toa-
te, goștii au parte de bucate alese. Prima 
parte, de la ora 11 la ora 13, este una cu-

linară, în care oamenii nu mănâncă pur 
și simplu cu un buget foarte mare și care 
arată foarte bine, ci ascultă povestea 
mâncării prin intermediul gazdelor. Pe 
masă se regăsește de obicei un meniu 
cu un design nou. Gazdele explică ceea 
ce se regăsește pe masă ca fiind un me-
niu vechi, dar pus în altă formă, toate bu-
catele apar la aceeași oră și sunt servite 
deodată”. După masă, turiștii sunt invitați 
să viziteze satul, ceea ce înseamnă, pe 
de o parte, cunoașterea producătorilor 
și, în același timp, motivul pentru care 
se produc anumite legume și pentru care 
unele produse au un gust aparte. A tre-
ia parte a zilei este destinată celor care 
vor să știe lucruri mai amănunțite despre 
sat. Un astfel de brunch îl costă pe turist 
aproximativ 100 de lei, aici nefiind inclus 
transportul, iar 60 la sută din bani le re-
vin localnicilor care îi primesc pe turiști. 
Pentru copiii până la 14 ani, participarea 
este gratuită.
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“Județul Timiș este un amplu șantier”
Interviu cu vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Nicolae Oprea

-Iarna trecută au apărut probleme 
extrem de neplăcute cu una dintre fir-
mele care au fost contractate de către 
ADID pentru ridicare deșeurilor de la 
populație. În urma deficiențelor, s-a 
cerut rezilierea contractelor cu aceas-
tă companie. În ce stadiu se află pro-
cedura? Se va merge până la capăt? 
-În modul de derulare a contractelor de 
prestări servicii cu firma Brai-Cata, dar 
nu numai, chiar și cu firma Retim, apar 
periodic sincope în ceea ce privește ri-
dicarea gunoiului menajer. În perioada 
decembrie, ianuarie, februarie și o peri-
oadă din luna martie, Brai-Cata nu a ri-
dicat gunoiul în unele localități din Timiș, 
nu numai pe Zona II, ci și pe zonele III și 
IV. Având în vedere sincopele care s-au 
derulat în timp între Brai-Cata și unitățile 
administrativ teritoriale (UAT), s-a con-
venit, la nivelul UAT-urilor de pe zona II, 
să se declanșeze procedura de reziliere 
a contractelor cu această societate, pen-
tru că existau foarte multe nemulțumiri 
în zonă. În urmă cu mai bine de o lună, 
a fost notificată societatea, le-au fost 
semnalate neajunsurile pe care le-am 
constatat împreună cu unitățile adminis-
trativ teritoriale și cu ADID. Procedura de 
reziliere este în curs, ea urmând să se 
încheie pe 23 august. Societatea are la 
dispoziție încă timp suficient să-și reme-
dieze toate deficiențele. În situația în care 
vor reuși să facă ceea ce li s-a cerut în 
notificarea respectivă, procedura de rezi-
liere încetează. Până la această dată, pot 
să vă semnalez faptul că societatea nu 

a înțeles prea bine mesajul pe care l-am 
transmis noi, Consiliul Județean, ADID și 
UAT-urile. Din contră, există încă multă 
superficialitate în modul în care își înde-
plinesc atribuțiile. Există un grad destul 
de modest în contractări, există un grad 
destul de scăzut în asigurarea cu pubele, 
există sincope și astăzi în ridicarea gu-
noiului, unele motivate de defecțiuni care 
sunt inerente și apar și la alte societăți, 
iar altele sunt legate de proasta gestio-
nare a serviciului. -Se simte totuși o 
îmbunătățire față de ce se întâmpla 
în iarnă? -Față de momentul în care am 
început această procedură de reziliere, 
se simte o îmbunătățire evidentă, însă, 
în paralel cu procedura de reziliere, vom 
cere și declararea insolvenței, pentru că 
societatea respectivă avea de plătit unele 
penalități ce au rezultat din modul în care 
a prestat obligațiile. Noi vom proceda zile-
le acestea la notificarea societății asupra 
întârzierii în onorarea acestor obligații, iar 
dacă societatea nu va înțelege să le achi-
te în termen, vom solicita și declararea 
insolvenței, pentru a ne putea recupera 
aceste sume. Pe celelalte două zone, III 
și IV, există și acolo sincope. Vom ana-
liza, iar dacă societatea nu va înțelege 
să-și remedieze deficiențele și din acele 
zone, vom proceda ca la Zona II. -Vara 
aceasta aduce și o noutate în ceea ce 
privește taxarea serviciului de ridicare 
a deșeurilor. Timișenii vor plăti pentru 
gunoiul menajer în funcție de volumul 
pubelei pe care o vor alege. Cu cât pu-
bela este mai mare, cu atât și prețul 

pentru serviciu va fi mai mare. Care 
este scopul acestei măsuri? -Cea mai 
importantă modificare legislativă, care 
interesează direct pe cetățeni, este cal-
culul obligațiilor financiare care le revin 
și care a intrat în vigoare cu data de 1 
iulie. Această măsură pe care Guvernul 
României o implementează are ca scop 
principal creșterea cantității de deșeuri 
reciclabile. Rămâne la opțiunea fiecărei 
gospodarii, fiecărei asociații de locatari, 
dacă își aleg volume mici, tomberoane 
negre, pentru deșeuri menajere, cu vo-
lume mici. Vor constata că automat vor 
încerca să transfere tot ceea ce este re-
ciclabil în tomberonul galben, scăzând 
astfel nevoia pentru un tomberon negru 
mai mare, care implică și un cost mai 
ridicat.-Cum vă asigurați că populația 
și operatorii vor ajunge totuși să co-
lecteze selectiv? Există semnale cum 
că tocmai operatorii ignoră colectarea 
selectivă și pun reciclabilele în mașini 
de gunoi menajer.- În primul rând, ca să 
avem eficiență în colectarea selectivă, 
trebuie să facem o campanie eficientă 
de informare. Consiliul Județean, ADID și 
prestatorii au demarat deja o campanie 
de informare a populației. Adevărat, este 
încă timidă și nu se ridică deocamdată la 
ceea ce ne dorim noi, pentru că trebuia 
începută mult mai devreme. Prestatorii au 
motivat că programele n-au fost eficiente, 
că proiectele pregătite n-au fost cele mai 
bune, dar la această dată pot spune că 
Retimul a început să se miște, Brai-Cata 
mai slab, sau aproape deloc, pentru care 

va trebui să facem presiuni serioase să-
și îndeplinească și ei obligațiile în zonele 
lor. ADID desfășoară și ea o campanie 
serioasă de informare. Dvs. m-ați întrebat 
și ce facem pentru a impune colectarea 
selectivă. Vă pot spune că în fiecare zi, 
aproape în fiecare zi, ADID a desfășurat 
acțiuni de monitorizare a modului în 
care se ridică deșeurile, menajere și re-
ciclabile. Avem surprize plăcute, dar și 
neplăcute. Nu numai în Timișoara, ci în 
tot județul. Sunt unele localități unde s-a 
înțeles mesajul pe care noi îl transmitem 
de luni de zile. Avem și surprize neplă-
cute în care prestatorul pune în același 
mijloc de transport și reciclabilul și me-
najerul. Avem situații în care, cu acordul 
unor primari, unor UAT-uri, se colectea-
ză împreună toată cantitatea de deșeuri. 
Însă eu zic că în județul Timiș suntem pe 
un drum bun.

Gestionarea deșeurilor în 2019, între problemele 
cu prestatorii și provocarea colectării selective
Interviu cu Valentin Tudorică, vicepreședinte CJT, reprezentantul Consiliului Județean 
în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)

-Care sunt cele mai importante 
investiții în infrastructura rutieră, afla-
te în prezent în derulare? -La aceas-
tă dată, putem spune că județul Timiș 
este un adevărat șantier din punctul de 
vedere al administrație publice locale 
și nu numai. Aceasta, deoarece la ni-
velul administrației publice județene, 
desfășurarea lucrărilor pe arterele de 
circulație și pe drumurile publice se află 
la foc continuu, dacă putem să spunem 
așa. Avem drumuri județene noi, ca de 
exemplu cei 4 km dintre Valea Lungă 
(comuna Coșteiu) și Nevrincea-Cliciova 
(comuna Bethausen). Astfel că am făcut 
o legătură completă între partea de est, 
nord-est a județului și municipiul Lugoj. 
Se circulă doar pe asfalt. De asemenea, 
în zona Topolovăț-Brestovăț-Lucareț am 
început, tot din fonduri PNDL, lucrări de 
investiții, mai precis de realizare a unui 
drum nou, asfaltat. Mă refer la drumul 
județean care face legătura între Drumul 
Național- Cralovăț-Topolovăț-Lucareț-
Teș-Brestovăț și Coșari și care nu a vă-
zut niciodată asfaltul. Ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, de-a lungul anilor a avut 
un efect negativ asupra dezvoltării acelei 
zone. Acea zonă trebuia să fie puternic 
populată, trebuia să fie dezvoltată, pen-
tru că dispune de condiții prielnice pentru 
agricultură, creșterea pomilor, creșterea 
animalelor, pentru dezvoltarea unor 
plantații serioase… Dar, din lipsa infras-
tructurii, această zonă a rămas una dintre 
cele mai înapoiate din județ. Astfel că au 
început deja lucrările și pe acest tronson, 
de la Lucareț până la Coșava, pe o lun-
gime de 8 km. Se lucrează și sperăm că 

dacă constructorul va concentra toate 
forțele, să ajungem la capăt până în iar-
na acestui an. De asemenea, se lucrează 
din plin pe cel mai lung tronson de mo-

dernizare a unui drum, și anume Rovinița 
Mare-Percosova-Gherman, care traver-
sează teritoriul a trei unități administra-
tive: orașul Gătaia, comuna Jamu Mare 
și comuna Denta și are aproape 13 km. 
Și, bineînțeles, din această săptămână 
au reînceput lucrările din plin pe cei 4 km 
care leagă Sânmartinu Sârbesc de Sân-
martinu Maghiar, astfel că și în această 
zonă vom avea legătură asfaltată între 
toate satele și centrele de comună din 
sud-vestul județului. Sperăm că se va 
semna cât mai repede contractul de mo-

dernizare a drumului de la Peciu până la 
Giulvăz-Foeni și atunci putem spune des-
pre această parte a județului că este refă-
cută aproape în totalitate și că pe drumuri 
se poate circula foarte bine. Tot în cursul 
lunii iulie se va semna contractul cu firma 
câștigătoare a licitației pentru moderni-
zarea drumului între Șipeț și Folea, pe 
o lungime de 4 km, lucrare care sperăm 
că se va realiza în acest an, și astfel, și 
această parte a județului să fie moderni-
zată. Ceilalți 4 km din totalul de 8 km – cât 
este lungimea drumului dintre Șipeț și Fo-
lea - au fost modernizați în urmă cu ceva 
timp. În procedură de achiziții mai sunt 
trei drumuri foarte importante: drumul de 
la Fibiș până la Seceani (8 km), drumul 
de la Bazoșu Vechi până la Bazoșu Nou 
(7-8 km), și lărgirea la 4 benzi a drumului 
de la Aeroport (2,3 km). Ca noutate, de 
remarcat că în aceste zile s-a reușit pre-
darea către Serviciul de achiziții a unei lu-
crări foarte importante și așteptate de mii 
de timișeni: lărgirea la 4 benzi a drumului 
de la Timișoara la Moșnița. După cum se 
știe, pentru lărgirea la 4 benzi a drumului 
Timișoara-Dumbrăvița-Centură-A1 a fost 
finalizată procedura de achiziții și în pe-
rioada următoare va fi semnat contractul 
de proiectare și execuție a lucrărilor. -Ce 
alte lucrări de modernizare mai sunt 
în desfășurare? -Suntem în perioada 
în care se realizează repararea drumuri-
lor județene și prin lucrările de plombare 
necesare. Aproape întreg bugetul, de 3 
milioane de lei, a fost cheltuit. Sigur că 
o să mai avem nevoie de  fonduri, ve-
dem la rectificare ce se va întâmpla, 
pentru că drumurile trebuie întreținute în 

permanență. Așa cum se știe, avem una 
dintre cela mai mari rețele de drumuri 
județene din țară, în jur de 1.300 km. La 
toate acestea se adaugă și lucrările de 
reciclări și covoarele bituminoase, care 
se vor realiza pe parcursul verii, până în 
toamnă. Acordăm o atenție deosebită și 
esteticii drumurilor județene, în sensul 
că marginile acestora, acostamentele ur-
mează să fie curățate. Această lucrare, 
având în vedere că e vorba de 1.300 de 
km, costă nu mult, ci foarte, foarte mult. 
Mai avem în vedere întreținerea podu-
rilor și a rigolelor și, nu în ultimul rând, 
realizarea, acolo unde este nevoie, de 
șanțuri, pentru că vin perioadele ploioase 
și creează o serie de greutăți. Vreau să le 
spun oamenilor că suntem în procedura 
de reparare a infrastructurii distruse de 
furtuna de la mijlocul lunii iunie.  În aceste 
condiții, principalul drum de legătură din-
tre Ohaba Lungă și Ohaba Română va 
intra, în cel mai scurt timp, în lucrări mari 
de reparații, astfel încât să se poată cir-
cula pe ambele sensuri de mers. Vreau 
să mai amintesc ceva: județul Timiș este 
un amplu șantier și datorită lucrărilor 
desfășurate de administrațiile locale, în 
mod special de modernizare a străzilor 
din interiorul localităților. Avem exemple 
de astfel de comune, precum: Ohaba 
Lungă, Moravița, Denta, Lenauheim, Li-
vezile, Chevereșu Mare și multe altele. 
Putem spune că în această vară s-au 
modernizat, s-au asfaltat, s-au transfor-
mat din drumuri de pământ și drumuri 
pietruite în drumuri asfaltate, moderne 
peste 100 de km de șosele, pe care se 
poate circula în cele mai bune condiții.
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Centrul de legume 
se face (şi) cu 
drumuri bune

Locuitorii unei comune timișene vor avea o şosea ca-n palmă. Consiliul Județean 
Timiş modernizează drumul de acces către viitorul centru de legume și fructe din 
Tomnatic. Astfel, CJ Timiș va asigura accesul rapid către și dinspre DN6 pentru lo-
cuitorii comunei Tomnatic, prin ranforsarea și modernizarea drumului județean 692B. 
Investiția este gândită și în perspectiva viitorului centru de legume și fructe pe care 
instituția îl construiește în localitate. Șoseaua are o lungime de aproape patru  kilo-
metri, iar valoarea investiției este estimată la puțin sub 8 milioane lei. Câștigătorul 
licitației va avea la dispoziție o lună pentru proiectare și șase luni pentru execuție. 
Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - preț. Finanțarea 
este asigurată din bugetul Consiliului Județean Timiş.

Investiția presupune și relocarea unor stâlpi de beton, dar și amenajarea unei 
treceri la nivel cu calea ferată Timișoara - Sânnicolau Mare. Sectorul de drum supus 
ranforsării și modernizării are originea la intersecția cu DN 6, unde va fi amenajată o 
girație care să preia în siguranță traficul generat de noul centru de fructe și legume, 
până la limita sud-estică a intravilanului localității Tomnatic, spre localitatea Nerău, 
comuna Teremia Mare.

Ședința ordinară din data de 27 iunie

1. HOTĂRÂREA nr.124/27.06.2019 privind actu-
alizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ti-
miş.

2. HOTĂRÂREA nr.125/27.06.2019 privind apro-
barea închirierii imobilului – Pavilion Ț, situat în localita-
tea Giroc, identificat prin CF nr.415257, nr.top.415257-
C6 Giroc.

3. HOTĂRÂREA nr.126/27.06.2019 privind apro-
barea însușirii completării inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniului public al Județului Timiș.

4. HOTĂRÂREA nr.127/27.06.2019 privind apro-
barea modificării Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr.23/2019 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unor spații din ”Bastionul Theresia” 
Timișoara, către unele instituții de utilitate publică.

5. HOTĂRÂREA nr.128/27.06.2019 privind 
aprobarea alipirii unor imobile din domeniul public al 
Județului Timiș.

6. HOTĂRÂREA nr.129/27.06.2019 privind mo-
dificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 79/25.04.2018 privind închirierea prin licitație 
publică a unor spații din imobilul Bastionul “Theresia” 
Timișoara.

7. HOTĂRÂREA nr.130/27.06.2019 privind apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Se-
curity Cons Prest S.R.L. pe anul 2019.

8. HOTĂRÂREA nr.131/27.06.2019 privind apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Ser-
vice Cons Prest S.R.L. pe anul 2019.

9. HOTĂRÂREA nr.132/27.06.2019 privind apro-
barea la nivelul județului Timiș a listei produselor ce vor 
fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al Româ-
niei, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, 
pentru anul școlar 2019-2020.

10.  HOTĂRÂREA nr.133/27.06.2019 privind ac-
tualizarea Buletinului informativ privind informațiile de 
interes public.

11. HOTĂRÂREA nr.134/27.06.2019 privind apro-
barea Protocolului de Colaborare – Cadru pentru con-
stituirea Consiliului Consultativ Economic.

12. HOTĂRÂREA nr.135/27.06.2019 privind 
aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.195/30.09.2016 privind desemna-
rea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Adu-
nările Generale și în Consiliile de Administrație ale 
unor societăți comerciale la care Județul Timiș este 
acționar.

13. HOTĂRÂREA nr.136/27.06.2019 privind apro-
barea plății cotizației pe anul 2019 pentru Adunarea Re-
giunilor Europene (ARE).

14. HOTĂRÂREA nr.137/27.06.2019 privind apro-
barea plății cotizației pe anul 2019 pentru Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene din România.

15. HOTĂRÂREA nr.138/27.06.2019 privind apro-
barea documentației tehnico-economice - faza Stu-
diu de Fezabilitate (SF) cu principalii indicatori tehni-
co-economici pentru obiectivul de investiție publică 
Centru Comunitar de Învățare Permanentă Timiș din 

cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” 
(”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) 
Acronim JEDI.

16. HOTĂRÂREA nr.139/27.06.2019 privind apro-
barea neexercitării dreptului de preemţiune din partea 
Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

17. HOTĂRÂREA nr.140/27.06.2019 privind apro-
barea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.164/2012 privind aprobarea „Programului de trans-
port județean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.01.2014-30.06.2019”. 

18. HOTĂRÂREA nr.141/27.06.2019 privind apro-
barea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Timiș.

19. HOTĂRÂREA nr.142/27.06.2019 privind pro-
punerea de aprobare a modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.208/25.11.2015 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții pentru obiecti-
vul de investiție ”Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 
Timișoara –Moșnița Nouă, jud. Timiș”.

20. HOTĂRÂREA nr.143/27.06.2019 privind apro-
barea propunerii de reabilitare și extindere a clădirii C6 
pentru înființarea unei case de tip familial și dotarea clă-
dirii C3 pentru înființarea unui centru de zi de recupera-
re pentru copii cu dizabilități.

21. HOTĂRÂREA nr.144/27.06.2019 privind apro-
barea închiderii Serviciului social ”Centrul pentru Spri-
jinirea Integrării Familiale și Profesionale a Tinerilor”, 
COD 8790, CRT-I, cu sediul în Municipiul Timișoara, 
strada Franz Liszt nr.3, pentru aprobarea înființării 
Serviciul de îngrijire de tip rezidențial ”Centrul pentru 
Sprijinirea Integrării Familiale și Profesionale a Tineri-
lor” destinat copiilor din sistemul de protecție specială, 
cu sediul în Municipiul Timișoara, strada Franz Liszt 
nr.3, pentru aprobarea înființării unui Serviciu social de 
inserție socială (apartament în comunitate) cu sediul în 
Municipiul Timișoara, strada Musicescu, nr.16, ap.10, 
si pentru aprobarea înființării unui Serviciu social de 
inserție socială (apartament în comunitate) cu sediul 
în Municipiul Timișoara, strada Polonă, nr.X, ap.16.

22. HOTĂRÂREA nr.145/27.06.2019 privind apro-
barea promovării proiectului “Înființare Casă de Tip Fa-
milial și Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilități Timișoara” și a Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Ope-
raţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvol-
tarea 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 pri-
veşte starea de sănătate şi promovând incluziunea so-
cială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la servi-
ciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 
locale Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale – Operaţiunea C Grup vul-
nerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicația My 
SMIS).

23. HOTĂRÂREA nr.146/27.06.2019 privind apro-
barea „Agendei principalelor manifestări cultural-artisti-
ce si de tineret” pe anul 2019.

24. HOTĂRÂREA nr.147/27.06.2019 privind apro-
barea actualizării informațiilor tehnice, respectiv mo-
dificarea suprafeței în cartea funciară a parcelei cu 
nr top 14164/1, 14166/1,14165/1,14167/1, înscrisă în 
CF nr.406735, pe care se află amplasat Stadionul Dan 
Păltinișanu, imobil aparținând domeniului public al Ju-
deţului Timiş.

25. HOTĂRÂREA nr.148/27.06.2019 privind apro-
barea participării Unității Administrativ – Teritoriale 
Județul Timiș în cadrul Grupului de stakeholders (părți 
interesate) în vederea realizării studiului (analizei) cu 
tema ”Evaluarea potențialului de cooperare transfron-
talieră pentru consolidarea IMM-urilor agroalimenta-
re în domeniul alimentației funcționale: îmbunătățirea 
cunoștințelor, a competențelor și a capacităților/ Map-
ping the potential of cross-border cooperations to stren-
gthen agri-food SMEs for functional food: improving 
knowledge, skills and capacities”.

Ședința extraordinară din data de 4 
iunie

1. HOTĂRÂREA nr.120/04.06.2019 privind apro-
barea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire 
locuințe colective P+2E destinate specialiștilor din să-
nătate”, localitatea Giroc, Str. Arenei nr. 20.

2. HOTĂRÂREA nr.121/04.06.2019 privind apro-
barea modificării și completării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 223/2016 privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită a unui teren către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe în vederea construirii unor unităţi loca-
tive.

3. HOTĂRÂREA nr.122/04.06.2019 privind aproba-
rea regulamentului pentru acordarea sprijinului financi-
ar unităților de cult din Județul Timiș aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România, precum și aloca-
rea unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cul-
telor religioase din județul Timiș din bugetul propriu al 
Județului Timiș pe anul 2019.

4. HOTĂRÂREA nr.123/04.06.2019 privind apro-
barea solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Timiş de accesare a Programului 
Operaţional Capital Uman – Axa prioritara 4 – Incluziu-
nea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 
9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sără-
ciei şi a oricăror forme de discriminare, Prioritatea de 
investiţii 9. Iv - creşterea accesului la servicii accesibile, 
durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală 
şi servicii sociale de interes general – Servicii sociale 
şi socio-profesionale la nivelul comunităţii pentru copii 
şi tineri.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș din iunie 2019
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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

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



Cultură Agendă CJTimiș�

Centrul Multifuncțional Bastion
• 1-25 august (vernisaj, 1 august) . Expoziţia Timi-

şoara  –  100 ani în imagini  (20 postere mari, cu foto-
grafii din Timişoara), organizată de Editura Banat Media 
Verlag, Germania;

• 26 august - 1 septembrie. Expoziţie personală de 
pictură Flavius Buzea

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”
• Vernisajul expoziției ARMONII CROMATICE 6, pri-

ma etapa ce va avea loc la SECTIA de ARTE „DELIU 
PETROIU”, BASTIONUL THEREZIA, CORP A în data de 
11.07.2019 ora 18:00. Ciclul expozițional se desfășoară 
în patru părți, după cum urmează:

- partea 1 din 04.07 - 28.07.2019;
- partea 2 din 29.07 - 11.08.2019;

- partea 3 din 12.08 - 21.08.2019;
- partea 4 din 22.08 - 04.09.2019.
Pentru prima etapă, artiștii plastici vizuali care ex-

pun sunt: Alexa Sebastian,Olteanu Carmen, Slavita Gri-
goroaie, Domolki Ladislau, Molnar Simona, Maria Hadi-
ji, Florentina Fiera, Florina Gaspar.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expozițiile claselor de pictură: clasa prof. Liliana 

Georgiades și prof. Lucia Stoica;
• Expozițiile claselor de cine - foto - clasa prof. Cos-

min Danciu și prof. Costel Huțanu;
• Expoziția clasei de sculptură prof. Marius Bacriu.

Muzeul Național al Banatului 
• Expoziția permanentă Muzeul Popa’s.

Muzeul de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă Artă religioasă veche;
• Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;
• Expoziția permanentă Artă modernă românească;
• Expoziția permanentă Corneliu Baba;
• Expoziția permanentă Artă europeană.
• Expoziția temporară de artă plastică Frederic Leglise.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• CASA BĂNĂȚEANĂ – o serie de spectacole folclo-

rice, 4,11,18 august.
• RUGA BĂNĂȚEANĂ, 25 august.
• Expoziții permanente: Centre de ceramică din Ba-

nat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de 
interior.

Finanțări-record 
pentru domeniul 
culturii

Reconstituire istorică

Expoziţie colectivă de 
pictură

Activitățile instituțiilor de cultură subordonate 
Consiliului Județean Timiș  în luna  august 2019

O adevărată demonstrație de istorie... pe viu a avut loc la Muzeul Național al 
Banatului, unde a fost pusă în scenă o reconstituire istorică a Conferinței de pace de 
la Passarowitz, moment important pentru dezvoltarea modernă a regiunii noastre.
Instituția de cultură a Consiliului Județean Timiş a oferit acest eveniment în pragul 
inaugurării unei expoziții pe tema momentului istoric de acum 301 ani.

„Soul Painting″, o expoziție colectivă 
de pictură, s-a bucurat de un interes de-
osebit la Centrul Multifuncțional Bastion 
al Consiliului Judeţean Timiș. Lucrările 
expuse sunt create de artiști amatori, dar 

și de artiști profesioniști, iar liantul care 
i-a unit în acest eveniment a fost intuiția. 
Majoritatea lucrărilor sunt create în cadrul 
Atelierului de Pictură Intuitivă susținut de 
artista Gina Dragomir.

Partea culturală nu este nicidecum 
neglijată de autorităţile judeţene. În timp 
ce alții reduc bugetele alocate proiecte-
lor culturale, la CJT s-au dat asigurări 
că toate evenimentele importante ale 
județului Timiș beneficiază de suportul 
autorităților județene. Acțiunile din Agen-
da Cultural - Artistică și de Tineret pen-
tru acest an din Timiș sunt finanțate cu 
peste 7,2 milioane de lei, doar în aceas-
tă primă sesiune. Printre evenimentele 
finanțate de CJ Timiș, se numără ”Re-

volution”, ”Festivalul Internațional de 
Jazz Timișoara”, ”Ceau, Cinema” sau 
”Electroruga de Buzad”. Manifestările 
enumerate sunt finanțate pe lângă cele 
organizate de Asociația ”Timișoara Capi-
tală Culturală 2021”. “Contribuim în 2019 
la organizarea a peste 320 de evenimen-
te cultural – artistice și pentru tineret și 
vom continua să căutăm soluții pentru o 
și mai bună finanțare!”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş. 
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