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E loc pentru toţi oamenii de bine
Dragi timişeni,
Am avut parte, nu cu mult 

timpîn urmă, de un eveniment 
special: Ziua judeţului Timiş. 
Mi-am dorit să marcăm cum se 
cuvine o astfel de sărbătoare, 
una în care mesajul de unitate 
trebuie să primeze oricăror al-
tor încercări de deturnare de la 
specificul firesc. Trăim laolaltă 
în acest minunat judeţ, cu locuri 
superbe şi oameni deosebiţi, 
cu realizări măreţe şi proiecte 
ambiţioase, care nu ar fi fost 
posibile dacă noi toţi nu am fi 
putut convieţui în armonie şi bu-
nă-înţelegere. Orăşeni şi ţărani, 
intelectuali şi muncitori, bănă-
ţeni, ardeleni, olteni, moldoveni, 
sârbi sau maghiari, am reuşit 
mereu să găsim acel echilibru 
absolut necesar unui trai li-
niştit, fără invidii şi ranchiună. 
Toleranţa, multiculturalitatea, 
respectul reciproc şi compor-
tamentul social nediscriminator 
au fost, dintotdeauna, valorile 
care au caracterizat acest judeţ 

şi au constituit temelia dezvol-
tării şi progresului, fie că vorbim 
de aspecte economice, sociale, 
ştiinţifice sau culturale. Ne fălim 
cu asta şi am trecut prin ase-
menea sentimente de mândrie 
şi onoare la evenimentul festiv 
de la Consiliul Judeţean Timiş, 

prin care am marcat un secol 
de când judeţul nostru a intrat 
sub administraţie românească. 
Mi-aş dori să simţim cu toţii la 
fel, să fim mândri că suntem ti-
mişeni, că facem parte dintr-un 
judeţ apreciat şi deschis tuturor 
persoanelor bine-intenţionate. 

Fireşte, într-o asemenea com-
plexitate de caractere, persona-
lităţi, orgolii, tradiţii şi obiceiuri, 
mai pot apărea ficţiuni izolate, 
dar important este că ele nici-
odată nu au putut să distrugă 
spiritul tolerant şi deschis al 
judeţului nostru. M-am bucurat 
să simt asta şi cu ocazia eve-
nimentului aniversar şi mi-ar 
plăcea să cred că şi dumnea-
voastră încercaţi aceleaşi sen-
timente de mândrie şi onoare 
că aparţineţi acestui judeţ. Prin 
vrajbă şi discriminare nu vom 
mai putea vorbi de acel farmec 
aparte al judeţului Timiş şi nici 
de o dezvoltare accentuată, in-
diferent de palierele la care ne 
referim. De aceea, mesajul de 
unitate va fi constanţă a apelu-
rilor mele în calitate de preşe-
dinte al unui judeţ în care sunt 
convins că e loc pentru toţi oa-
menii de bine!

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 

“Cine nu sare... “ Așa cum a 
promis, administraţia judeţeană 
va construi un stadion nou în 
Capitala Banatului. Chiar dacă 
părea de necrezut pentru unii, 
lucrurile evoluează în direcţia 
fericită, aşa că suporterii alb-
violeţi vor avea cat mai curând 
motive de satisfacţie. Stadionul 
“Dan Păltinișanu”, așa cum îl 
știm cu toții, este tot mai aproa-
pe să devină istorie, pentru că 
s-a votat în ședința de consiliu 

județean predarea către Minis-
terul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Com-
pania Națională de Investiții, a 
terenului.  Actuala construcție 
va fi demolată, iar în locul ei, 
C.N.I. va construi un stadion 
nou, cu 30.000 de locuri, în 
valoare de aproximativ 50 de 
milioane de euro, la standarde 
moderne, așa cum Timișoara 
merită de mult timp. Consiliul 
Județean Timiș va asigura ra-

cordurile la utilități, suprafețele 
de teren pentru depozitarea și 
organizarea șantierului. “Sunt 
sigur că n-o să fim ocoliți de 
nostalgie, în momentul în care 
stadionul actual este la pă-
mânt, pentru că este o bucată 
din istoria sportului bănățean și 
național dar trebuie să facem 
loc performanței, în condiții mo-
derne”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele Consoliului Jude-
ţean Timiş.

Fruntaşi în atragerea 
de fonduri europene

Stadion nou pentru Timişoara!

Timișul se află între primele cinci județe din țară în ceea ce 
privește atragerea de fonduri europene. În momentul de față, sunt 
211 astfel de proiecte, publice și private, în diferite stadii de imple-
mentare, care aduc în județul nostru 4,7 miliarde de lei. Vestea a 
fost anunţată chiar de Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor euro-
pene, cu ocazia vizitei efectuate în judeţul Timiş. Printre proiectele 
publice pe care le derulăm în județ se numără construirea termina-
lului sosiri externe de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din 
Timișoara sau descărcarea de pe autostradă de pe Calea Aradului, 
care urmează să fie scoasă la licitație. Prezența doamnei ministru 
în județul nostru este cu atât mai importantă cu cât Timișul este 
unul dintre marii beneficiari ai programelor de finanțare europeană. 
“Menționez aici doar unul dintre cele mai valoroase proiecte din is-
toria județului, aproape 200 de milioane de euro prin care reușim să 
realizăm sute de kilometri de canalizare și rețea de apă”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.
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Se văd, deja, 
patru benzi spre 
Dumbrăviţa

Sânmihaiu Român, 
şi mai aproape de 
Timişoara

Punct ochit, 
punct lovit!

Patru benzi şi pistă de 
biciclete la Sânandrei!

Drumul Județean 591 Timișoara - Ut-
vin - Sânmihaiu Român va fi modernizat. 
La Consiliul Județean Timiş s-a decis de-
mararea unui nou proiect prin care aceas-
tă arteră îşi va schimba înfăţişarea. “Am 
luat această decizie pentru că Sânmihaiu 
Român era singura comună periurba-
nă care nu beneficia de un proiect prin 
care să se asigure un acces rapid spre 
Timișoara. De la preluarea mandatului de 
președinte al CJ Timiș, mi-am stabilit ca 
prioritate în ceea ce privește infrastruc-

tura rutieră modernizarea rețelei din jurul 
Timișoarei. Așa se face că avem deja în 
implementare lărgirea la patru benzi a 
drumului spre autostradă, Dumbrăvița și 
Giarmata, spre aeroport, spre Sânandrei 
și spre Moșnița. Accesul spre Giroc se 
face deja pe patru benzi. În perioada ime-
diat următoare vom începe procedurile de 
realizare a documentației tehnice și sper 
ca anul viitor să avem deja un constructor 
desemnat”, a declarat Călin Dobra, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Asfaltarea drumului care face legătura între Valea Lungă Română și Cliciova se 
apropie de final, lucrarea fiind aproape de a fi recepţionată. DJ 609 are o lungime de 
5 km și este asfaltat în premieră. Obiectivul are o valoare de peste 4,5 milioane lei, 
iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. “Acesta 
este doar primul drum pe care-l vom inaugura în acest an, fiind, de altfel, prima șosea 
care a intrat în lucru în 2019. Avem mai multe drumuri județene în lucru și în diferite 
stadii ale documentației, cu toate tipurile de finanțare posibile, prin PNDL, din bugetul 
propriu sau prin finanțări europene” a declarat Călin Dobra, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş.

Se concretizează o investiție majo-
ră în infrastructura județului Timiș, care 
va îmbunătăţi semnificativ condiţiile de 
trafic. A fost semnat documentul uneia 
dintre cele mai importante investiții din 
județul nostru - contractul de proiectare 
și execuție pentru modernizarea DJ 691. 
Astfel, se va lărgi la patru benzi drumul 
care leagă Timișoara de Dumbrăvița, 
precum și tronsonul care leagă centura 
de A1. Acest sector de drum va fi adaptat 
noilor condiții de trafic foarte crescut în 
zona Dumbrăvița şi va realiza accesul la 

autostradă. Sunt mai mult de 10 km de 
drum în total, pe care firma care a câștigat 
licitația va lucra în două faze: bucata de 
drum dintre centură și girația care asigu-
ră accesul pe A1 și centură – A1.

Până în martie 2020 compania s-a 
angajat să finalizeze proiectarea, ulterior 
urmând să intre utilajele efectiv în teren. 
Valoarea proiectului este de aproximativ 
50 de milioane de lei fără TVA iar suma 
este asigurată în proporție de 85% din 
fonduri europene, prin POR. Termenul de 
proiectare și execuție este 2022.

Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, s-a întâlnit cu locuitori din 
comuna Sânandrei, pentru a discuta despre proiectele de dezvoltare ale comunei, 
dar și ale Consiliului Județean Timiş. Preşedintele CJT a dorit să-i asigure personal 
pe cetățeni de faptul că proiectul de extindere la patru benzi a drumului care face 
legătura dintre Sânandrei și șoseaua Timișoara-Arad va avea și pistă de biciclete. 
“Am încercat să găsim împreună soluții pentru problemele administrative pe care le 
au și cu siguranță vom ține cont de sugestiile lor. A fost o dezbatere constructivă și cu 
siguranță vom mai organiza astfel de întâlniri”, a declarat Călin Dobra.
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Nici un kilometru 
de drum judeţean 
neasfaltat!

Locuinţe ANL la 
Giroc

Trafic aerisit spre 
Moşniţa Nouă

Tinerii aflați la început de carieră primesc un sprijin important, care le va fi de 
mare folos în evoluţia ulterioară. Lucrările pentru construirea de spații locative pentru 
tineri, în Giroc, înaintează conform planurilor. Preşedintele Consiliului Judeţean Ti-
miş, Călin Dobra, s-a interesat la faţa locului de felul în care decurg lucrurile: “Împre-
ună cu Andrei Țurcanu, director general în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, 
am verificat șantierul din localitatea Giroc, acolo unde în primă fază construim patru 
blocuri P+2E pentru tineri. Fiecare bloc va avea două scări, iar în total punem la 
punct 88 de spații locative pentru închiriere. Prin instituția pe care o conduc, Consiliul 
Județean Timiș, am pus la dispoziția ANL întreg terenul necesar, peste 7.500 de mp. 
Am primit asigurări de la constructor că vom putea respecta termenul pe care l-am 
înaintat împreună pentru finalizarea acestor spații, finalul anului viitor”. Proiectul costă 
aproximativ 15 milioane de lei iar fondurile sunt asigurate de Agenția Națională pentru 
Locuințe.

A fost lansată în licitație publică lăr-
girea la patru benzi a drumului Timișoara 
- Moșnița Nouă, una dintre cele mai 
importante investiții ale Consiliului 
Județean pentru timișoreni și timișeni. 
Ca estimare, în cazul în care nu vom 
avea parte de contestații, se va putea lu-
cra chiar din această toamnă. Lucrarea 
a întârziat mult, s-a pierdut o perioadă 
lungă de timp prin contestații aberante, 
dar acum suntem la un singur pas im-
portant de a vedea utilajele pe șantier. 
Investiţia este extrem de spectaculoasă. 
Vor fi realizate sensuri giratorii, trotuare, 
piste de biciclete și iluminat public pe în-

treg traseul. În plus, se vor planta peste 
1000 de arbori și vor fi amenajate acce-
se către străzile laterale, precum și rigo-
le de scurgere a apelor pe ambele părți 
ale drumului. De asemenea, investiţia 
prevede atât alveole pentru staționarea 
autovehiculelor, cât și stații pentru trans-
portul în comun. Lucrarea are o valoare 
estimată de 30.000.000 lei, fără TVA. 
Fondurile necesare sunt asigurate din 
bugetul Consiliului Județean Timiş, cât 
și prin PNDL. Drumul va fi modernizat și 
lărgit pe o lungime de 4.1 km, iar terme-
nul de execuție maxim acceptat este de 
nouă luni. 

Infrastructura județului Timiș a consti-
tuit tot timpul o prioritate pentru adminis-
traţia judeţeană şi preocupările încep să-şi 
arate roadele. “Așa cum am promis, as-
faltăm drumurile județene și ne asigurăm 
că timișenii beneficiază de o infrastructu-
ră modernă. Am fost în zona Brestovăț, 
acolo unde până anul acesta, DJ 572, pe 
sectorul Lucareț – limita cu județul Arad, 
era drum de piatră. Am obținut 9 milioane 

de lei din fonduri guvernamentale să as-
faltăm cei opt kilometri de drum și am de-
monstrat că dezideratul ”nici un kilometru 
de drum județean neasfaltat”, nu este im-
posibil de atins. Am stat de vorbă cu oa-
menii de pe șantier, lucrările se derulează 
conform calendarului iar potrivit contrac-
tului, în şapte luni drumul va fi asfaltat”, 
a dat asigurări Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş. 
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Am trăit cu toţii o mare sărbătoare, 
la finele lunii trecute, când am avut parte 
de un eveniment deosebit, care a trezit 
un interes pe măsura aşteptărilor. Ziua 
judeţului Timiş a reprezentat un motiv 
de bucurie, de descătuşare, dar şi un 
prilej de a fi mândri că aparţinem aces-
tor minunate locuri. 28 iulie marchează 
instaurarea administraţiei româneşti în 
judeţul Timiş, în anul 1919, după retrage-
rea trupelor de ocupaţie de pe teritoriu. 
Autorităţile judeţene au pregătit un pro-
gram complex, cu invitaţi veniţi incluisv 

din străinătate, pentru a marca frumoasa 
sărbătoare a judeţului. Au fost momente 
fermecătoare, în care timişenii au petre-
cut pe cinste, nefiind ignorat, însă, nici 
aspectul protocolar al unui asemenea 
eveniment. Sărbătoarea s-a derulat pe 
parcursul mai multor zile, cuprinzând o 
serie de acţiuni cultural-educative. Ele 
au debutat în 25 iulie cu „Ziua porţilor 
deschise la Consiliul Judeţean Timiş”, 
eveniment dedicat copiilor, care au vizi-
tat instituţia şi au putut, astfel, afla ce în-
seamnă administraţia judeţului. A urmat, 

Timişul, în sărbătoare
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la Filarmonica Timişoara, un spectacol 
oferit de Ansamblul Profesionist Banatul 
şi Ansamblul „Moştenitorii” din Republica 
Moldova. La Bastionul Theresia, timişenii 
s-au putut bucura de concertul susţinut 
de fanfara din Boblingen (Germania), tot 
în aceeaşi locaţie desfăşurându-se şi 
spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, al 
Teatrului pentru copii şi tineret „Merlin”. 
Seara din 27 iulie de la Bastionul There-
sia s-a încheiat cu recitalul oferit de „Gaş-
ca Zurli”. Manifestările din 28 iulie au în-
ceput cu o şedinţă festivă a Consiliului 
Judeţean Timiş. A urmat un nou concert 
al fanfarei din Boblingen, ziua aniversară 
fiind completată cu o reconstituire istori-
că a actului din 1919 şi expoziţia „Timi-
şul de altădată”, desfăşurată la Centrul 
Multifuncţional Bastion. Seara a fost 
rezervată concertului susţinut de Alex 
Calancea Band şi momentului magicia-
nului Lorenzo Cristian. Recitalul vedetei 
Loredana a fost punctul culminant al unei 
seri de excepţie, aşa cum timişenii merită 
pe deplin. „Mândrie și onoare - asta am 
simțit la evenimentul festiv de la Consi-
liul Județean Timiș, prin care am marcat 
un secol de când județul nostru a intrat 
sub administrație românească. I-am avut 
alături pe partenerii și prietenii din Re-
publica Moldova, raionul Nisporeni, din 

Böblingen, Germania, Vojvodina, Ser-
bia, pe partenerii instituționali dar și pe 
colegii mei din Consiliul Județean. De 
“Ziua Județului Timiș” am făcut un pas 
important în colaborarea cu regiunea 
Vojvodina, cu a cărei capitală, Novi Sad, 
Timișoara împarte titlul de Capitală Cul-
turală Europeană, în 2021. Am semnat 
o declarație de intenție de cooperare, 
un document care consolidează relațiile 
dintre cele două regiuni vecine. Acum, 
poate mai mult decât oricând, am simțit 
valorile caracteristice județului nos-
tru: multiculturalitate, respect reciproc, 
comportament social nediscriminator 
și deschidere”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.  
După Ziua Județului Timiș, în 28 iulie, 
când am sărbătorit un secol de la insta-
urarea administrației românești în județul 
Timiș-Torontal, a fost rândul Timișoarei 
să fie celebrată, în 3 august. Sunt 100 de 
ani de la intrarea trupelor armatei româ-
ne în Capitala Banatului, iar reconstitui-
rea istorică a momentului din Piața Unirii, 
a fost cu adevărat emoționantă. “În astfel 
de clipe, trebuie să facem apel la unitate, 
înțelegere și la spiritul acestui oraș, care 
a reușit să împletească în armonie atâ-
tea etnii și să dăruiască lumii atâtea pre-
miere!”, a adăugat liderul CJT.
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Secția de Mari Arși, 
în “fierbere”

Sănătatea continuă să ră-
mână o prioritate pentru Consi-
liul Județean Timiș. Asta o do-
vedeşte şi acţiunea demarată 
în premieră, prin care şase uni-
tăţi medicale timişene primesc 
finanţare pentru achiziţionarea 
de aparatură medicală de ul-
timă generaţie. “Contribuim la 
îmbunătățirea actului medi-
cal și a condițiilor din spitalele 
din județul nostru. Am semnat 
contractele de finanțare pen-
tru cele şase unități medicale, 

beneficiarele schemei de mini-
mis pe care CJ Timiș a inițiat-o 
în premieră anul acesta. Am 
acordat doar 50.000 de euro 
pentru fiecare spital pentru că 
este primul an de implemen-
tare și vrem să vedem cum 
putem să îmbunătățim progra-
mul. Dacă lucrurile merg bine, 
majorăm sprijinul financiar 
anual pe care îl putem acorda 
spitalelor prin schema de mi-
nimis, adică 200.000 de euro.  
Unul dintre beneficiarii banilor 

de la Consiliul Județean Timiș 
este Spitalul Municipal din 
Timișoara, care va achiziționa 
aparatura medicală de ultimă 
generație pentru pacienții cu 
boli oculare. Chiar dacă aceas-
ta este o unitate subordonată 
primăriei, pentru noi are priori-
tate pacientul. Celelalte spitale 
incluse în schemă sunt cele din 
Lugoj, Sânnicolau Mare, Jim-
bolia, Deta și Făget”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş.

Se lucrează la ultimele fini-
saje ale corpului B din secția de 
Mari Arși de la Spitalul Județean 
din Timișoara. Preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, Călin Do-
bra, a aflat chiar de la executant, 
în cadrul vizitei de lucru pe care 

a făcut-o pe șantier împreună 
cu managerul spitalului, Marius 
Craina, că lucrările se vor finaliza 
înainte de termenul din contract. 
“Ne-am asigurat că tot ce a intrat 
în atribuțiile Consiliului Județean 
este respectat, iar plățile la care 

ne-am angajat au fost făcute la 
timp. CJ Timiș a asigurat peste 
două milioane de lei, doar pentru 
aceste lucrări. Aparatura cu care 
vor fi dotate cele cinci boxe este 
și ea aproape completă”, a de-
clarat liderul CJT. 

Servicii medicale superioare 
la șase spitale timișene

Hotărârile CJT 
din iulie 2019

Hotărârea nr. 149/05.07.2019 privind aprobarea finanţării unor 
structuri sportive în anul 2019.

Hotărârea nr. 150/05.07.2019 privind aprobarea cuantumului 
și plății cotizației către Asociaţia „Timişoara, 2021 -  Capitală Euro-
peană a Culturii” pe anul 2019.

Hotărârea nr. 151/17.07.2019 privind aprobarea modificării 
contractului de concesiune nr. 5128/20.04.2006, încheiat de către 
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu Societatea “Willy 
Kreutz” S.R.L. 

Hotărârea nr. 152/17.07.2019 privind aprobarea preluării în 
patrimoniul Județului Timiș a unor bunuri achiziționate de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul 
Situațiilor de Urgență – ADIVEST  în etapa I a proiectului regional 
comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru 
acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor cali-
ficat, în Regiunea 5 Vest”.

Hotărârea nr. 153/17.07.2019 privind aprobarea demarării pro-
cedurilor în vederea realizării obiectivului de investiții ”Parcare eta-
jată cu înălțimea maximă de 24 m – zona Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Pius Brânzeu Timișoara”.

Hotărârea nr. 154/17.07.2019 aprobarea neexercitării dreptului 
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de în-
străinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

Hotărârea nr. 155/17.07.2019 privind aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al Societății AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIȘOARA 
S.A. pe anul 2019.

Hotărârea nr. 156/17.07.2019 privind aprobarea modificării 
statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Timiş.

Hotărârea nr. 157/17.07.2019 privind aprobarea cuantumului 
şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia Cluster Regional Tehnolo-
gia Informaţiei şi a Comunicaţiilor-Regiunea Vest România, pentru 
anul 2019.

Hotărârea nr. 158/17.07.2019 privind aprobarea modificării Ho-
tărârii Consiliului Județean nr. 150/23.07.2014 privind Contractul de 
delegare de gestiune prin concesiune a următoarelor activități ale 
serviciului public de salubrizare din județul Timiș: operarea Stației 
de transfer Timișoara și a Centrelor de colectare de la Jimbolia, 
Deta  și Făget de pe raza județului Timiș; transportul deșeurilor de 
la Stația de transfer/Centrele de colectare la depozitul de Deșeuri 
nepericuloase Ghizela, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor în județul Timiș”.

Hotărârea nr. 159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului 
strategic „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună 
privind ocuparea forței de muncă”) acronim JEDI, cod ROHU-355,  
faza Full Application.

Hotărârea nr. 160/17.07.2019 Proiect de hotărâre privind apro-
barea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş la 30.06.2019.

Hotărârea nr. 161/17.07.2019 privind aprobarea finanţării pro-
iectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților 
publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe 
anul 2019

Hotărârea nr. 162/17.07.2019 privind aprobarea încheierii unui 
contract de comodat între Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș și Parohia Ortodoxă Romană Timișoara 
Ronat

Hotărârea nr. 163/17.07.2019 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Muzeului de Artă Timișoara

Hotărârea nr. 164/17.07.2019 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Direcției de Prestări Servicii

Hotărârea nr. 165/17.07.2019 privind aprobarea predării către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Com-
pania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de inves-
tiţii „Construire Stadion cu capacitate de 30000 locuri, Municipiul 
Timișoara, Județul Timiș”

Hotărârea nr. 165/17.07.2019 privind aprobarea mandatului 
reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor Societății DRUMCO S.A.
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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
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Centenar la 
Centrul Militar 
Zonal Timiş

Premieră la Timişoara

Festivalul Medieval 
al Castelului 
Huniade

Lubeniţa de Gottlob, 
marcă judeţeană

Muzeu cu bani europeni 
la Parţa

Parcă şi azi se mai aude tropăitul de 
defilare şi muzica de fanfară de la Cen-
trul Militar Zonal Timiș, una din structurile 
importante ale judeţului. Nenumăraţi timi-
şeni au trecut, de-a lungul timpului, prin 
această instituţie care, iată, a împlinit un 
veac de existență. Centrul a fost înființat la 
câteva zile după intrarea armatei române 
în județul Timiș-Torontal și în Timișoara. 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului Ju-

deţean Timiş, a fost prezent la ceremoni-
alul militar și religios dedicat acestei zile, 
unde a fost dezvelită și placa comemora-
tivă dedicată celor 100 de ani de activita-
te a Centrului militar.”Consiliul Județean 
sprijină aceste momente importante în 
istoria Banatului, care ne-au marcat exi-
setnţa şi pe care avem datoria, dar şi bu-
curia, de a le readuce în atenţie”, a decla-
rat liderul CJT. 

O atmosferă nemaiîntâlnită, din vremurile apuse ale comiţilor castelani, a fost 
readusă în prim-plan în urbea de pe Bega. Timișoara a fost pusă pusă în acest an pe 
harta orașelor ce găzduiesc festivaluri medievale de anvergură, evenimentul având 
anvergura unui festival medieval complet. Ordine cavalerești din trei țări şi-au instlat 
tabăra în Parcul Castelului, meșteri din alte vremuri au deschis ateliere de fierărit, 
ceramică, croitorie medievală, întreținerea armelor și armurilor, curelărie, prelucrare 
de pergament și hârtie. Jocurile uitate ale Evului Mediu au fost organizate din nou, 
după multe secole, în Parcul Castelului, iar aromele Evului Mediu i-au sedus total pe 
cei care au participat la concursurile de gătit. Bătălii epice cu arme reale au dovedit 
din nou bravura spiritului și forța brațelor, iar uitata bătălie de la Vadul Nisipurilor a 
reintrat în legenda locului odată cu exploziva ei reconstituire, o ciocnire la care au 
participat toți războinicii ordinelor cavalerești prezente la festival. Serile au fost ani-
mate de concerte epice și de istorisiri ale mitologiilor narate la lumina jerbelor de foc.  
“Festivalul Medieval al Castelului Huniade”, desfăşurat în Parcul Castelului a fost or-
ganizat de Muzeul Naţional al Banatului, împreună cu Consiliul Judeţean Timiş.

Lubenița de Gottlob a devenit un pro-
dus de marcă al județului Timiș. An de an, 
Festivalul Lubeniței de la Gottlob se do-
vedeşte un eveniment cu tradiție, de care 
anual se bucură mii de timișeni și pe care 
Consiliul Județean Timiș îl susține de fie-
care dată. Prezent la manifestare, Călin 

Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, a declarat: “Am acceptat invitația 
primarului Gheorghe Nastor de a fi alături 
de locuitorii comunei Gottlob la acest fes-
tival, pentru că mereu am susținut eveni-
mentele locale, promotoare ale tradițiilor 
și culturii județului nostru”.

Judeţul Timiş va avea, în curând, o nouă destinaţie turistică. Astfel, Consiliul Ju-
deţean Timiş construieşte un centru muzeal la Parţa, unde va fi relocat sanctuarul 
neolitic descoperit în zonă, împreună cu o serie de exponate specifice. “Punem în 
valoare moștenirea istorică a județului Timiș printr-o nouă investiție. Am semnat con-
tractul pentru realizarea punctului muzeal de la Parța, unde să fie relocat Sanctuarul 
neolitic descoperit în zonă, unic în România și printre puținele de o asemenea valoare 
din Europa. Finanțarea este asigurată prin programul transfrontalier România-Ser-
bia și are o valoare de aproape 670.000 de euro.Consiliul Județean Timiș și Muzeul 
Național al Banatului sunt implicate în proiect din partea țării noastre. Instituția de 
cultură va beneficia de peste 400.000 de euro pentru realizarea proiectului tehnic și 
execuția lui, care în perioada următoarea vor fi scoase la licitație”, a declarat Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Durata de implementare a acestui 
proiect de promovare a judeţului este de 24 de luni. 
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