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Consiliul Județean Timiș a  
lansat licitația pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate necesar 
înființării rețelei de distribuție a 
gazelor naturale în 14 localități 
din județ, unități administrativ te-
ritoriale membre ale “Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Est”. Be-
neficiarii investiției sunt locuitorii 
din Făget, Balinț, Bara, Bîrna, 
Bethausen, Coșteiu, Curtea, 
Dumbrava, Fîrdea, Mănăștiur, 
Margina, Ohaba Lungă, Știuca 
și Traian Vuia.

Valoarea contractului este 
estimată la aproape 1.6 milioa-
ne lei. Studiul de Fezabilitate 
trebuie finalizat în cel mult 9 
luni, după care va fi predat către  
TransGaz, pentru construcția 
rețelei. Data limită de depunere 
a ofertelor este 7 iulie. 

Urmează, cât de curând, 
lansarea licitațiilor și pentru ce-
lelalte Asociații din care facem 
parte, astfel încât să racordăm 
la gaz 70 de localități, adică mai 
mult de 200.000 de timișeni.

Aducem gazul la sute de mii de timișeni
Licitație lansată pentru rețeaua din zona Făget

Onorați parlamentari – se-
natori și deputați,

Pandemia a obligat deciden
ții politici să ia măsuri rapide, 
astfel încât sănătatea oamenilor 
să fie protejată, iar instituțiile sta-
tului să funcționeze. Unele deci-
zii, precum digitalizarea servici-
ilor publice, au fost solicitate de 
români și înainte de pandemie, 
demonstrânduși din plin utili-
tatea în perioada de distanțare 
socială. În acest context, în cali-
tate de președinte al Consiliului 
Județean Timiș, pledez pentru 
menținerea lor, sub formă de 
legi, și după trecerea pericolului 
generat de noul coronavirus.

Măsuri precum digitaliza-
rea serviciilor, acordarea de zile 
libere părinților pentru îngriji-
rea copiilor sau reglementarea 
muncii la domiciliu au nevoie de 
un cadru legal pentru a putea fi 
aplicate în continuare de către 
instituțiile publice. 

Acest lucru este cu atât 
mai necesar, cu cât specialiștii 
avertizează asupra unui iminent 
val doi al pandemiei în toamna 
acestui an. Autoritățile centrale 
nu vor avea nicio scuză dacă 
sunt luate prin surprindere. Fac 

un apel către Guvernul PNL și 
către parlamentari să înțeleagă 
importanța și necesitatea con-
tinuării unor măsuri adoptate 
până acum.

Punctual, solicit primminis-
trului Ludovic Orban și guver-
nării liberale menținerea urmă-
toarelor măsuri prin adoptarea 
cadrului legal necesar: 
Reglementări mai 
bune pentru munca la 
domiciliu

Perioada de pandemie a 
de monstrat utilitatea muncii la 
do miciliu. Dacă mediul privat, 
ne constrâns de diverse regle
men tări, a reușit să adopte 
aceas tă măsură rapid, autoritățile 
publice au implementato cu di-
ficultate, întâmpinând diverse 
piedici de natură juridică. Consi-
der că este necesar să existe un 
cadru legal cât mai flexibil, prin 
care autoritățile și instituțiile sta-
tului să poată dispune, la nevo-
ie, de această modalitate de ași 
organiza activitatea. Practic, cer 
ca autoritățile, inclusiv cele loca-
le, să aibă această flexibilitate în 
organizarea muncii prestate, pe 
perioade de forță majoră, cum a 
fost pandemia.

Digitalizarea și 
informatizarea 
administrației

Digitalizarea serviciilor pu 
bli ce simplifică activitatea ad
mi nistrației și vine în sprijinul 
oamenilor. De exemplu, decre-
tul pentru instituirea stării de 
urgență a oferit posibilitatea 
beneficiarilor de prestații soci-
ale să depună, în regim online, 
cererile pentru acordarea aces-
tor ajutoare. Este o măsură care 
poate fi menținută în continuare, 

iar astfel de facilități ar trebui ex-
tinse la nivelul tuturor instituțiilor 
publice care oferă servicii către 
populație.
Acordarea de zile 
libere părinților pentru 
îngrijirea copiilor

Statul trebuie să ofere o ast-
fel de facilitate familiilor cu copii 
mici, în condițiile în care creșele 
și grădinițele sunt în prezent în-
chise, iar părinții sunt forțați de 
angajatorii lor să revină la locul 
de muncă. 

Scrisoare deschisă
În atenția parlamentarilor de Timiș

Un nou spital la Timișoara
Va fi realizat de Consiliul Județean Timiș, 
Ministerul Sănătății și Banca Mondială 

În ședința de plen a Consiliului Județean Timiș, sa votat asu-
marea de noi responsabilități în realizarea proiectului care prevede 
crearea unui nou Centru de mari arși și includerea Urgențelor și a 
Secției de ATI întro clădire nouă, precum și modificarea fluxurilor 
medicale. Proiectul tehnic este în curs de elaborare, iar Studiile de 
Prefezabilitate și Fezabilitate sunt gata. Este un proiect deosebit, 
în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, cu bani de la 
Banca Mondială. Vorbim de o investiție pentru care există și un pro-

tocol pentru susținerea finanțării, încheiat între CJ Timiș, Ministerul 
Sănătății și Spitalul Județean din Timișoara.

În acest proiect, Consiliul Județean Timiș, pe lângă terenul pe 
care la pus la dispozitie, susține financiar și anumite costuri nece-
sare realizării documentației. La final, noua construcție va fi trans-
ferată în proprietatea județului. 

Liderul CJ Timiș, Călin Dobra, a evidențiat impotanța acestei 
investiții: ”Schimbăm la față Județeanul, proces pe care lam înce-
put deja de câțiva ani. Ceea ce facem acolo vedem doar la marile 
unități sanitare din Occident”. 
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Scrisoare 
deschisă
În atenția 
parlamentarilor de Timiș

Este o situație care afectează 
mii de familii din Timiș și sute de 
mii de familii la nivel național, iar 
Guvernul are datoria să intervină 
pentru a-i ajuta pe toți cei care se 
confruntă cu o astfel de problemă. 
Nu este normal ca statul să-i lase 
pe angajați să-și gestioneze aceas-
tă situație prin micile înțelegeri cu 
angajatorii.
Prelungirea valabilității do-
cumentelor românilor care 
au plecat legal în afara țării

Măsura ar scuti de drumuri inu-
tile românii din diaspora. Astfel, s-ar 
limita pericolul extinderii pandemi-
ei, având în vedere că majoritatea 
românilor sunt stabiliți în țări lovite 
puternic de virus.

Avem nevoie de măsuri prin care 
să repornim economia, să asigurăm 
servicii de calitate pentru oameni, 
să oferim flexibilitate și finanțare 
adecvată pentru administrațiile lo-
cale. Încă sunt multe lucruri pe care 
nu le putem implementa în lipsa 
unui cadru legal adecvat. Nu este 
deloc greu, e nevoie doar de voință 
și implicare.

Călin Ionel Dobra,
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Porțiunea de 5,5 kilometri, de pe DJ 592A, cuprinsă între 
Liebling și Otvești, își schimbă total înfățișarea. ”M-am asi-
gurat personal că, pe șantier, totul se desfășoară așa cum 
trebuie. Este o lucrare de întreținere, pentru care am alocat 
aproximativ 2,7 milioane de lei, bani din bugetul Consiliului 
Județean Timiș. 

Rând pe rând, reabilităm drumurile din județ, iar rețeaua 
de aproximativ 1.300 de kilometri pe care o administrăm devi-
ne una modernă”, a declarat Călin Dobra, președintele Con-
siliului Județean Timiș. 

Asfalt nou în doar o săptămână
Între Liebling și Otvești

Începe extinderea la 
patru benzi a drumului 
Timișoara-Moșnița Nouă

Mobilizare pe 
drumul Peciu 
Nou – Foeni

 Aflat într-o vizită pe șantier, Călin Dobra, președintele Consiliu-
lui Județean Timiș  a solicitat constructorului urgentarea execuției. 
Astfel, se lucrează la sectorul de drum de 20 de kilometri care, 
odată finalizat, va facilita accesul către DN59 și, mai departe, spre 

punctul de trecere a fontierei de la Foeni. O șosea cu o platformă 
de 8 metri, din care 6 metri lățime are parte carosabilă și 2 metri 
acostamentele.

”Am inspectat șantierul, tocmai datorită importanței acestui 
tronson și pentru că am vrut să mă asigur că totul este în grafic. 
Îmi doresc în continuare o mobilizare maximă și seriozitate din par-
tea firmei care execută lucrările, ca să putem încheia cât mai rapid 
această investiție de peste 20 de milioane de lei, bani europeni”, a 
declarat liderul CJT.

”Gata! Începem extinderea la patru benzi a 
drumului Timișoara - Moșnița Nouă. 

Avem constructor! Curtea de Apel Timișoara 
a tranșat situația! Definitiv! Acum, urmea-
ză să trecem la treabă!”, a declarat cu vădită 
satisfacție președintele Consiliului Județean 
Timiș, imediat după ce situația juridică s-a cla-
rificat.  Traficul este infernal pe acest drum, iar 
interesul timișenilor  este foarte mare. „Nu a fost 
nicio zi, chiar și în această nebunie generată de 

Coronavirus, în care să nu fiu întrebat de dru-
mul Timișoara – Moșnița Nouă”, spunea Călin 
Dobra.

Proiectul lărgirii la 4 benzi a porțiunii de 4,1 
kilometri din DJ 592 are o valoare de peste 30 de 
milioane de lei, din bugetul Consiliului Județean 
Timiș, dar și prin Programul Național de Dezvol-
tare Locală.

Lucrările ar trebui să fie gata în cel mult nouă 
luni de la deschiderea șantierului



Programul OcroTimAgendă CJTimiș 3

1,5 milioane de lei pentru 
artiștii independenți 
Vot în plen pentru susținerea proiectelor culturale online 

Piața micilor 
producători, la Muzeul 
Satului Bănățean

După discuțiile avute cu Grupul de Inițiativă Locală și cu produ-
cătorii agricoli, Consiliul Județean Timiș a pus la punct un program 
în premieră: Piața micilor producători. Acesta și-a deschis porțile 
sâmbătă, 20 iunie, la Muzeul Satului Bănățean și a continuat și pe 
parcursul zilei de duminică. Este un eveniment de promovare a pro-
duselor locale, fiind așteptați producători de legume, fructe, carne, 

brânzeturi și alte preparate din producție proprie. Acțiunea se în-
scrie în cadrul programului anual de susținere a micilor producători 
și este extrem de binevenită mai ales în această perioadă de post-
pandemie, când mulți nu au putut să-și valorifice produsele. Spațiul 
de la Muzeul Satului Bănățean este unul extrem de generos și are 
asigurate utilitățile necesare pentru desfășurarea unor acte de 
comerț în cele mai bune condiții. Există și experiența anilor trecuți, 
când s-au organizat acțiunile din genericul ”Roadele toamnei”, foar-
te apreciate de public. Nu a fost o acțiune izolată, pentru că eveni-
mentul se va desfășura din două în două săptămâni, unde cererea 
și oferta vor fi puse față în față, direct și fără compromisuri. Această 
măsură din cadrul proiectului OcroTim urmărește să susțină agricul-
tură românească și să vină în sprijinul producătorilor locali.

OcroTim 
Soluții de sprijin real pentru producătorii agricoli

Agricultura este serios afectată de secetă și pandemie. Este 
un lucru pe care îl spun răspicat  specialiștii în domeniu, parte 
din Grupul de Inițiativă Locală al OcroTim, cu care Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș, a avut foarte multe discuții 
în această perioadă. În ultimele luni, producătorii nu au mai avut 
unde să-și vândă producția de legume și fructe, iar veniturile le-au 
scăzut dramatic.

”Cum putem să vă ajutăm? Este una din întrebările la care am 
căutat răspuns chiar de la fermierii din zona Tomnatic, una din-
tre cele mai importante zone legumicole din Timiș. Aici, Consiliul 
Județean Timiș va ridica și primul centru public de fructe şi legume 
din județ, o investiție în valoare de 4,5 milioane de euro. Sunt în-
crezător că dialogul pe care l-am avut cu producătorii agricoli ne 
va ajuta să găsim, în cadrul Programului OcroTim, cele mai bune 
soluții pentru sprijinirea economiei locale”, a declarat Călin Dobra. 

Parteneriatul pe care Consiliul Județean Timiș 
l-a încheiat, în cadrul proiectului OcroTim, cu cam-
pania Xvision își arată eficacitatea. 

Unitățile sanitare din Deta, Sânnicolau Mare, 
Lugoj, Făget și Spitalul Municipal din Timișoara au 
ales să implementeze softul, bazat pe inteligența ar-
tificială, extrem de util în identificarea a 17 patologii 
ale aparatului respirator, inclusiv în cazul pacienților 

cu Covid-19. Programul, pus gratuit la dispoziția 
spitalelor timp de 6 luni, analizează radiografiile și 
poate identifica rapid anomaliile. Diagnosticul apa-
re, astfel, mult mai repede și este mai exact. 

”Mă bucur când discuțiile avute cu specialiștii 
din sănătate și cu managerii spitalelor aduc plus 
valoare actului medical”, a declarat Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș. 

Artiștii independenți, a căror activitate a fost 
serios afectată de pandemie, pot obține finanțare 
pentru proiecte culturale online! În total, în prima 
sesiune din anul 2020, alocăm 1,5 milioane de lei, 
prin Ghidul de Finanțare a Proiectelor Culturale al 
Consiliului Județean Timiș. Sumele se repartizează 
de către Comisia de Selecție, stabilită printr-o pro-

cedură total transparentă. “E un sprijin real, nu vor-
be goale, aruncate de «specialiști» apăruți din ne-
ant. Aceasta este prima măsură concretă lansată 
în cadrul Programului OcroTim, care arată, iată, că 
se poate, iar în timp ce unii doar vorbesc, noi mun-
cim. Continuăm să dezvoltăm Timișul împreună!”, 
a declarat președintele CJ Timiș, Călin Dobra. 

Cinci spitale din Timiș vor 
utiliza inteligența artificială
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Sprijin pentru Spitalul 
Județean Timișoara 
în lupta anti-COVID 
Bani pentru kit-uri de testare

Crește capacitatea de testare pentru depistarea Covid-19, în urma alocării unor 
fonduri importante de către administrația județeană. Legat de acest aspect, Călin Do-
bra, președintele CJ Timiș, a declarat:”În urmă cu câteva săptămâni, când am făcut o 
vizită de lucru la noul laborator de testare de la Spitalul Județean din Timișoara, am 
asigurat medicii și managementul unității că vom aloca fonduri pentru achiziția de kit-
uri pentru depistarea Covid-19. Ca urmare, în ședinta CJ Timiș, am propus alocarea 
a 400.000 lei în acest scop, iar colegii mei, consilieri județeni, au aprobat. Cu această 
sumă, Spitalul Județean din Timișoara va putea testa mii de persoane. Creștem ca-
pacitatea de testare din județ și sprijinim cea mai mare unitate medicală din vestul 
țării în această bătălie”. 

De la Timișoara, 
cu avionul, spre 
Marea Neagră 

Demersul făcut de Consiliul Județean 
Timiș către Ministerul Transporturilor a 
fost un succes, astfel că TAROM, Ae-
roportul Internațional “Traian Vuia” din 
Timișoara și Aeroportul Internațional 
“Mihail Kogălniceanu” Constanța devin 
parteneri pentru revitalizarea turismu-
lui din România, sector greu încercat 
de pandemie. În cel mai scurt timp, va 
fi introdusă cursa aeriană directă spre 
Marea Neagră și retur. De altfel, Timișul 

pune lucrurile în mișcare când vine vor-
ba de turism, mai ales că, împreună cu 
Asociația pentru Promovarea și Dezvol-
tarea Turismului Timiș (APDT), am de-
marat o campanie a cărei prioritate este, 
printre altele, și reconectarea marilor 
orașe ale țării, prin inițierea și dezvol-
tarea unor curse aeriene care să lege 
cele mai frumoase regiuni și să permită 
românilor să călătorească mai ușor în 
proximitate. 

Redeschiderea teraselor e o veste 
bună, pentru agenții economici, pentru 
clienți, pentru economie și pentru domeniul 
HORECA, serios afectat de pandemie!

De la extaz, la o nouă agonie, însă, 
e un pas mic. Redeschiderea teraselor, 
cu respectarea măsurilor de distanțare 
socială, va aduce frustrare în rândul 
populației. Locurile, mult mai puține, vor 
fi mereu ocupate, reangajarea întregului 
personal, lăsat fără surse de venit, nu 
va fi posibilă, iar afacerile se vor lupta în 
continuare pentru supraviețuire. Automat, 
asta înseamnă și taxe mai mici la buget. 

Fac pe această cale un APEL PUBLIC 
către toate primăriile din Timiș să ofere o 
mână de ajutor agenților economici. Iar 
măsura ce implică redeschiderea terase-
lor este o bună ocazie ca administrațiile 
locale să ia măsuri concrete și rapide, 
care să vină în sprijinul celor din domeniul 
HORECA, angajaților din acest sector, 

concediați sau aflați în șomaj tehnic de o 
lungă perioadă de timp, dar și cetățenilor. 
Suntem obligați să facem tot ce ne stă 
în putință pentru ca lucrurile să revină la 
normal.

Concret, consider că se impune ca 
statul, în acest caz primăriile, să SUPLI-
MENTEZE SPAȚIUL AFERENT TERA-
SELOR, iar, astfel, numărul locurilor dis-
ponibile să nu fie afectat. Și se poate, în 
cele mai multe cazuri! 

În Timișoara, de exemplu, avem no-
rocul că dispunem de piețe largi, care 
permit extinderea teraselor, fără a-i afec-
ta pe ceilalți cetățeni, dar și primăriile 
celorlalte orașe din județul nostru trebuie 
să arate solidaritate în asemenea situații 
speciale. 

Trebuie să ne adaptăm și să 
reacționăm rapid. Soluții există. E nevoie 
de bunăvoință și implicare! Pentru binele 
fiecăruia!

Lucrările la extinderea 
UPU a Spitalului Județean 
Timișoara, aproape de start
Începe un amplu proces de modernizare

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara intră, în cel mai 
scurt timp posibil, într-un amplu proces de extindere și modernizare. ”O vizită aici era 
absolut necesară, pentru că am reușit să punem la punct ultimele detalii tehnice ale 
lucrării, în sine, o mare provocare. Pe de o parte, pentru că activitatea UPU trebuie 
mutată parțial, iar pe de altă parte, din cauza crizei epidemiologice pe care o traver-
săm”, a declarat liderul CJ Timiș, Călin Dobra.

Extinderea și modernizarea UPU costă 4.4 milioane lei, bani europeni. Se va 
construi un corp nou cu o suprafață la sol de 355 mp și o suprafață desfășurată de 
aproape 800 mp, cu subsol, parter și etaj. La parter, se va amplasa o cameră pentru 
accesul ambulanțelor și o sală nouă de așteptare. De asemenea, vor fi create spații 
de decontaminare și deparazitare, camere de recepție și triaj, cât și grupuri sanitare. 
La etaj, vom crea o sală de curs.

Durata contractului este de 25 de luni - 6 pentru proiectare și 19 luni pentru 
execuția lucrărilor. 

Redeschiderea teraselor necesită 
măsuri speciale din partea primăriilor
Mesajul președintelui CJ Timiș, Călin Dobra
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Investițiile CJ Timiș 
din sănătate, decontate 
cu bani europeni

Consiliul Județean Timiș accesează fonduri de la UE pentru acoperirea unei părți 
din cheltuielile făcute până acum, în lupta cu noul coronavirus.

În primul rând, instituția dorește să deconteze banii plătiți pentru cele 10 paturi 
ATI, 75 de ventilatoare și computerul tomograf pe care le-a cumpărat pentru Spitalul 
Județean. În total, este vorba de aproape 8 milioane de lei. Însă, suma totală investită 
este de aproape 14 milioane de lei. 

”Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să sprijinim lupta împotriva Covid-19. 
Pentru noi, sănătatea are, mereu, prioritate! 

Acum, Ministerul Fondurilor Europene trebuie să-și facă treaba, și să pună dosa-
rele în mișcare, pentru că acest domeniu are nevoie continuă de finanțare”, a declarat 
Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Alocarea fondurilor 
europene, decisă 
în regiunea noastră 
ADR Vest devine Autoritate de Management 

Asistăm la o decizie istorică, care 
face ca proiectele europene să fie de-
cise la nivel regional. ADR Vest se va 
transforma în Autoritate de Management 
pentru viitorul Program Operațional Regi-
onal. Călin Dobra, unul dintre inițiatorii și 
susținătorii demersului, a declarat: ”Când 
vrei, poți! Am reușit să schimbăm un mod 
de lucru care, în ultimii ani, s-a dovedit 
depășit. Am găsit deschidere, parteneri 
serioși și implicați cu care am modificat 
viitorul fondurilor europene în România. 
Gata cu dosarele la București, cu decizii 
centralizate și cu luni de așteptare până 
la numirea sau înlocuirea unor miniștri. 
De acum, timișenii, arădenii, hunedorenii 

sau cărășenii vor decide singuri cum vor 
fi alocați banii ce vor reveni, prin finanțări 
europene, regiunii de Vest. Totul, cu pro-
ceduri simplificate, birocrație mult redusă 
și dosare analizate direct aici. Legea des-
centralizării Agențiilor de Dezvoltare Re-
gională a fost aprobată în Parlament. Ast-
fel, ADR Vest se transformă în Autoritate 
de Management pentru viitorul Program 
Operațional Regional! 

Un demers inițiat alături de ADR pe 
care l-am susținut intens și care acum 
devine realitate. Îl felicit pentru colabora-
re, implicare și reușită pe Sorin Maxim, 
de acum directorul noii Autorități de Ma-
nagement”.

Ziua Mondială a Mediului 
Lunca Timișului, mai curată 

Ziua Mediului a fost marcată printr-o acțiune de eco-
logizare la care a participat și președintele Consiliului 
Județean Timiș, Călin Dobra. “Am început dimineața 
așa cum îmi place: alături de tineri entuziaști, hotărâți 
să facă bine în comunitate. 

Malurile râului Timiș, din dreptul localității Șag, au 

fost curățate de gunoaiele aruncate la întâmplare de 
“iubitori” ai naturii, în cadrul unei acțiuni organizate de 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
Timiș. 

De Ziua Mondială a Mediului trebuie să conștientizăm 
că fără responsabilitate, lucrurile pot lua o turnură tristă: 

albiile sufocate de gunoaie, munți de deșeuri și ape dis-
truse. Nu-mi doresc astfel de “peisaje” în Timiș. Tocmai 
de aceea ne-am propus, inclusiv în cadrul Programului 
OcroTim, să susținem și să implementăm măsuri pentru 
protejarea mediului înconjurător”, a transmis liderul CJ 
Timiș. 
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1. Hotărârea nr. 70/14.05.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

2. Hotărârea nr. 71/27.05.2020 pri-
vind aprobarea dezmembrării unei parce-
le, înscrisă în Cartea Funciară nr.401450, 
nr.cad.401450 a Comunei Recaș, aflată 
în proprietatea publică a Județului Timiș 
și administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș.

3. Hotărârea nr. 72/27.05.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unor bunuri mobile, din domeniul pri-
vat al Județului Timiș, către Inspectora-
tul pentru Situații de Urgență ”Banat” al 
Județului Timiș.

4. Hotărârea nr. 73/27.05.2020 pri-
vind aprobarea închirierii unor spaţii din 
Bastionul ”Theresia” Timișoara.

5. Hotărârea nr. 74/27.05.2020 pri-
vind aprobarea trecerii unor bunuri imobi-
le din domeniul public în domeniul privat 
al Judeţului Timiş în vederea demolării.

6. Hotărârea nr. 75/27.05.2020 
privind aprobarea modificării Anexei 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.195/30.09.2016 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Timiș în Adunările Generale și în Con-
siliile de Administrație ale unor societăți 
comerciale la care Județul Timiș este 
acționar.

7. Hotărârea nr. 76/27.05.2020 pri-
vind aprobarea neexercitării dreptului de 
preemţiune din partea Judeţului Timiş 

asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţe.

8. Hotărârea nr. 77/27.05.2020 privind 
aprobarea apartamentării unei construcții 
înscrisă în Cartea Funciară nr.415693, 
aflată în proprietatea publică a Județului 
Timiș și administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș.

9. Hotărârea nr. 78/27.05.2020 pri-
vind aprobarea încadrării în categoria 
drumurilor județene a drumului comunal 
DC 36 din Comuna Sânandrei.

10. Hotărârea nr. 79/27.05.2020 pri-
vind aprobarea încadrării în categoria 

drumurilor județene a drumului care face 
legătura între Comuna Sânmihaiu Ro-
mân și Comuna Șag.

11. Hotărârea nr. 80/27.05.2020 pri-
vind aprobarea încadrării în categoria 
drumurilor județene a drumului care face 
legătura între Comuna Biled și Comuna 
Iecea Mare.

12. Hotărârea nr. 81/27.05.2020 
privind aprobarea modificării art.3 al 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.168/31.08.2016 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Timiș în Consiliile de Administrație ale 
unor unități spitalicești din județul Timiș.

13. Hotărârea nr. 82/27.05.2020 pri-

vind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Societății Service Cons Prest 
S.R.L. pe anul 2020.

14. Hotărârea nr. 83/27.05.2020 pri-
vind aprobarea modificării Contractului 
de concesiune nr.7.243/13.06.2013 în-
cheiat între Județul Timiș prin Consiliul 
Județean Timiș și Asocierea Societatea 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – So-
cietatea RER SERVICII ECOLOGICE 
S.R.L.

15. Hotărârea nr. 84/27.05.2020 pri-
vind însușirea unui Raport de Expertiză 
contabilă.

16. Hotărârea nr. 85/27.05.2020 pri-
vind aprobarea alocării unor sume de 
bani în vederea finanțării, în cadrul Sesi-
unii I din anul 2020, a proiectelor cultural 
artistice și de tineret desfășurate în me-
diul online.

17. Hotărârea nr. 86/27.05.2020 pri-
vind aprobarea suspendării plății chiriei și 
utilităților aferente unei părți din suprafața 
închiriată în baza Contractului de închiri-
ere nr.10825/28.08.2014.

18. Hotărârea nr. 87/27.05.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

19. Hotărârea nr. 88/27.05.2020 
privind aprobarea completării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr.294/2018 
privind aprobarea încheierii unui Proto-
col de Colaborare între Județul Timiș, 
prin Consiliul Județean Timiș, Ministerul 
Sănătății și Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din mai 2020

Investițiile străine, 
esențiale pentru 
economia Timișului

Cinste celor care s-au 
jertfit pentru neamul 
românesc!

Comunitatea oamenilor de afaceri italieni din Timiș este una puternică, iar agricul-
tura și Horeca sunt principalele domenii de interes ale investitorilor din peninsulă. 

”Modul în care seceta și pandemia  le afectează  afacerile - acestea au fost prin-
cipalele subiecte pe care le-am atins în cadrul întâlnirii avute cu Vincenzo Moderno, 
vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România. La Consiliul Județean 
Timiș, sunt mereu în contact cu cei care contribuie la dezvoltarea economică a re-
giunii, iar îmbunătățirea legăturilor cu oamenii de afaceri din Italia este extrem de 
importantă, în condițiile în care aceștia ocupă primul loc în ceea ce priveşte investiţiile 
străine în zonă”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

De Ziua Eroilor, președintele Con-
siliului Județean Timiș, Călin Dobra, a 
depus o coroană de flori la Monumentul 
Ostaşului Român din Parcul Central. Cu 
această ocazie, liderul CJT a transmis un 
mesaj legat de semnificația acestei zile: 
”Un gest simbolic făcut în memoria ce-
lor care și-au dat viața pentru a ne lăsa 
moștenire o țară liberă și independen-
tă. Jertfa lor a fost pentru ca noi să ne 
creștem copiii în pace. Ziua aceasta este 

și pentru eroii care și-au pierdut viața în 
închisorile comuniste sau, în ultimii zeci 
de ani, în teatrele de operații din Irak sau 
Afganistan. 

Vestul țării a fost mereu la porțile 
Occidentului, însă acestea s-au deschis 
după ce, în 1989, sute de oameni s-au 
jerfit pentru libertate. 

Să ne îndreptăm gândurile către cei 
care și-au dat viața pentru ca națiunea 
română să rămână puternică și demnă!”
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public: Andrei Lucaci
• Compartimentul Cabinet Preşedinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

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

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

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

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

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

Secretar al judeţului: Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică

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

Timişoara 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

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
- POPESCU Marin - membru
- BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice 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
- POPESCU Marin - membru

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

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

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

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

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
- BOBIC Narcis-Sabin - președinte
- BUBOI Ligius-Cosmin - secretar
- CLAIN Romică-Adrian - membru
- LELESCU Tiberiu - Procopie - membru
- MATEI Viorel - membru
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Expoziție temporară  la Muzeul 
de Artă Timișoara - Palatul Baroc

Moara de Imagini, a artistului israelian de origine română, Paul Salzberger, își 
așteaptă vizitatorii  cu un interesant mix de lucrări ce vă transpun în lumea digitală. 

O parte a materialului folosit provine din surse ca Internetul, televiziunea sau pre-
sa scrisă. Imaginile au fost alterate, transformate, fragmentate, rearanjate și scoase 
din contextul lor original.

Expoziția este deschisă în sălile de la parterul Muzeului și poate fi vizitată până 
în 31 iulie.

Castelul Huniade, 
un pas înainte în 
vederea reabilitării
Imobilul a fost inspectat cu reprezentanții Institutului 
Național al Patrimoniului

Castelul Huniade este un obiectiv care așteaptă de mulți ani vești bune. Starea 
în care se află imobilul a fost atent analizată de reprezentanții Institutului Național al 
Patrimoniului, împreună cu echipa de proiectare. Doar așa pot fi găsite cele mai bune 
soluții pentru reabilitarea și punerea în valoare a clădirii de patrimoniu. 

Inspecția de la Castelul Huniade vine la două săptămâni după ce Consiliul 
Județean Timiș a anunțat că s-a semnat contractul pentru serviciile de proiectare. 
Totul trebuie să fie gata în cinci luni. Următorul pas important va fi licitația pentru pro-
iectul tehnic și pentru lucrările de execuție.

Proiectul este inclus în Programul național de restaurare a monumentelor istorice 
(PNR), finanțat de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și gestionat de Institutul 
Național al Patrimoniului.

Sanctuarul neolitic de la Parța va fi în sfârșit valorifi-
cat și transformat într-un punct muzeal. Timișul primește 
bani pentru acest lucru printr-un program de cooperare 
transfrontalieră cu Serbia, unde se va reabilita în același 
sistem un sit din Evul Mediu, de la Majdan. În total, pro-
iectul, care va avea și o componență turistică, va primi o 
finanțare de peste 600.000 de euro.

Sanctuarul neolitic de la Parța a fost descoperit în 
anii ’70 și are o formă rectangulară. Zona era una fo-
losită pentru aducerea ofrandelor și existau figurine ce 
întruchipau o zeitate feminină și un taur, simboluri ale 
fertilității. În zonă se va crea și un punct muzeal în ges-
tiunea Muzeului Național al Banatului. În Serbia se va 
reabilita situl arheologic de la Majdan, unde s-a desco-
perit fundația unei biserici din secolul al XIII-lea, ridicată 

pe rămășițele unei biserici și mai vechi, din secolul al 
XI-lea. Zona din Vojvodina de nord este una ce poate fi 
valorificată și turistic, deoarece prin zonă trece Tisa, dar 
se organizează și vânători de prepelițe, fazani, căpriori, 
vulpi și rațe sălbatice.

Proiectul prin care cele două situri vor fi valorifica-
te poartă numele de „Valorificarea potențialului siturilor 
arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismu-
lui în zona transfrontalieră Banat” și a avut în 21 mai 
conferința de lansare. Prin programul Interreg România-
Republica Serbia se vor aloca 665.303,61 euro în acest 
sens. Consiliul Județean Timiș este liderul de proiect, 
cu parteneri Muzeul Național al Banatului și municipa-
litatea din Novi Knezevac. Fiecare parte are o serie de 
obligații. La Parța se va realiza un muzeu care arată ca 

în macheta ilustrativă.
CJT va realiza pagina web a proiectului, materia-

lele informative și de promovare, dar va organiza și 
conferințe adresate comunității locale și operatorilor tu-
ristici. ”Turismul poate fi o importantă axă de dezvoltare. 
Nu avem atâtea avantaje geografice precum alte zone, 
dar cu puțină creativitate putem să creăm o ofertă bo-
gată la nivelul județului, care să completeze, de exem-
plu, experiența celor care aleg să viziteze Timișoara. Am 
crescut mult ca județ din acest punct de vedere, dar mai 
avem lucruri de făcut. Proiectul de la Parța se alătură, 
de exemplu, demersurilor noastre de revitalizare a Sur-
ducului sau de creare a unui brand la Margina”, spune 
Călin Dobra.

Muzeul Național al Banatului va contracta proiecta-
rea, execuția și dotarea cu echipamente specifice ale 
punctului muzeal de la Parța. Claudiu Ilaș, director MNB, 
consideră că odată reabilitat, sanctuarul va suscita un 
interes național, find unic în lume. ”Acest proiect de va-
lorificare a sanctuarului neolitic de la Parța este extrem 
de important pentru muzeu. Odată finalizat, punctul 
muzeal de la Parța va reprezenta un punct de atracție 
cultural și turistic extrem de important pentru întreaga 
țară, nu doar pentru noi, cei din Vest și datorită faptului 
că este foarte bine conservat și unic în lume. Vom face 
și o bază de cercetare care va permite continuarea cer-
cetării arheologice a sitului arheologic de la Parța. Chiar 
dacă am trecut și trecem printr-o perioadă mai grea. noi 
aproape am finalizat proiectul”, a declarat acesta.

Primăria din Novi Knezevac va realiza materialele 
promoționale pentru partea sârbă, o monografie a situri-
lor arheologice din zona transfrontalieră, plus conferințe 
în Serbia. De asemenea, va contracta serviciile de în-
tocmire a documentațiilor tehnice privind reabilitarea 
sitului arheologic de la Majdan, precum și lucrările de 
reconstrucție a fundației bisericii din secolul al XIII-lea. 
Cele două puncte valorificate vor fi incluse în trasee tu-
ristice transfrontaliere ciclistice, importante pentru regi-
unea DKMT.

Termenul de finalizare al proiectului este de un an 
și jumătate.

Un nou punct de atracție cultural și turistic
Sanctuarul neolitic de la Parța
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