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Dragi timișeni,
Încet-încet, încheiem pe-

rioada de vară, una conside-
rată a concediilor, dar în care 
administrația județeană a lucrat 
la foc continuu. Dovadă stau 
proiectele finalizate sau aflate 
în curs de implementare, care 
au avansat cu rapiditate chiar 
dacă, din cauza crizei epide-
miologice, nu am beneficiat de 
cele mai favorabile condiții de 
lucru. Cu toate acestea, iată că 
apar noi mărturii ale realizări-
lor Consiliului Județean Timiș, 
obiective care vor marca în mod 
fericit viața timișenilor de acum 
înainte. Știu că foarte  multă 
lume avea așteptări în ceea 
ce privește îmbunătățirea in-
frastructurii rutiere și de aceea 
am pus un accent deosebit pe 
această componentă. Rezulta-
tele vorbesc de la sine. Extin-
derea la patru benzi a drumu-
lui de la Timișoara la Moșnița 
Nouă avansează în mod vizibil 
și în câteva luni ne vom bucura 
cu toții de avantajele unui trafic 
mult mai lejer și mai sigur. La 
fel putem vorbi și de extinde-
rea la patru benzi a drumului 

Timișoara-Dumbrăvița-A1, unde 
a fost predat amplasamentul 
constructorului și a fost semnat 

ordinul de începere a lucrărilor. 
Nu sunt singurele artere la care 
s-a lucrat în această perioadă, 
pentru că am avut un adevărat 
șantier deschis în aproape în-
treg județul. Noi și noi drumuri 
au fost modernizate, unele 
dintre ele văzând pentru prima 
dată asfaltul.  Multe dintre aces-

tea au fost realizate cu fonduri 
europene, capitol la care nu 
mă feresc să spun că am exce-

lat: aproape 80 de milioane de 
euro au fost atrase de Consiliul 
Județean Timiș. O bună parte 
din bani s-a regăsit în investițiile 
din sănătate, un alt domeniu 
pe care am pus accent și unde 
roadele încep să se vadă în 
această toamnă. Astfel, se află 
în proiectare noua maternitate, 

una care va oferi servicii medi-
cale de o calitate superioară. De 
asemenea, Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
din Timișoara, va intra într-un 
amplu proces de extindere, 
modernizare și dotare cu apa-
ratură medicală. Schimbarea la 
față a Spitalului Județean, apa-
ratură medicală performantă 
achiziționată în mod constant, 
ca să nu mai vorbim de sume-
le alocate pentru lupta împotri-
va Covid-19, sunt alte dovezi 
ale interesului prioritar acordat 
acestui domeniu extreme de 
sensibil al sănătății. Desigur, am 
căutat să nu neglijăm nici cele-
lalte sectoare, cultura, turismul, 
sportul, învățământul special, 
situațiile de urgență, capitole 
în care eu cred că s-au reali-
zat progrese majore. Sper din 
tot sufletul ca  dumneavoastră, 
dragi timișeni, să vă bucurați de 
avantajele create prin efoturile 
noastre, pentru că asta este, în 
final, scopul nostru: să facem 
mai bine pentru oameni!

Călin Ionel Dobra, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş

Toamna se numără...  proiectele 

Patru benzi spre Dumbrăvița

Încep lucrările pentru extinderea la 4 
benzi a drumului Timișoara - Dumbrăvița 
- A1. A fost predat amplasamentul con-
structorului și a fost semnat ordinul de 
începere a lucrărilor.  ”Din punct de ve-
dere al documentației, suntem pregătiți, 
conform legislației, având autorizația de 
construire și putem începe lucrările. Vom 
lucra în două etape: prima etapă va fi de 
la autostradă până la centură, iar cea 
de-a doua etapă de la centură la comuna 
Dumbrăvița. Prin prisma modificărilor din 
cadrul proiectului s-a mărit valoarea con-

tractului, suntem undeva la aproximativ 
60 de milioane de lei. Va fi un acces mult 
mai facil la autostradă, vor fi realizate 
sensuri giratorii, vom elimina semafori-
zarea în mare parte în Dumbrăvița, prin 
aceste sensuri giratorii, care vor fluidiza 
traficul. Fac un apel la cei care sunt în 
trafic să fie înțelegători. Avem un trafic 
aglomerat și în acest moment și mai ales 
atunci când vor fi lucrări. Nu se va între-
rupe total circulația în timpul lucrărilor”, a 
spus Călin Dobra, președintele Consiliu-
lui Județean Timiș.

Moșnița la patru benzi avansează
Dacă e să facem referire la proiectele din zona Timișoarei, aflate în derulare, 

unul dintre cele mai așteptate este extinderea la 4 benzi a drumului spre Moșnița 
Nouă. A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor, astfel că în următoarea periodă, 
se va lucra intens la cei 4 kilometri de șosea. Proiectul prevede 5 sensuri giratorii, 
o intersecție lărgită, piste de biciclete și trotuare pe ambele părți, 16 alveole pentru 
stațiile de autobuz, rigole pentru apa pluvială, platforme speciale pentru cântărirea 
autovehiculelor grele la ieşirea din Moșnița Nouă și iluminat stradal. Valoarea lucră-

rilor este de 31 de milioane de lei. ” Mai e mult până departe și de aceea trebuie să 
avem toți răbdare. Mă bucur că se lucrează și există mobilizare. Urmează o perioadă 
foarte grea pentru șoferi, dar, așa cum am reușit să dăm drumul la acest proiect vom 
reuși, cu răbdare și înțelegere, să îl și finalizăm. Mă voi asigura că lucrările vor fi în 
grafic, pentru că oamenii de aici au nevoie de acest drum”, ne-a declarat Călin Do-
bra, președintele Consiliului Județean Timiș. 
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Municipiul  Lugoj a beneficiat de o 
susținere masivă din partea administrației 
județeane în ultimii patru ani. Banii alocați 
de la Județ vin în completarea bugetului 
local sau sunt virați organizațiilor care 
desfășoară proiecte concrete, întrucât 
instituția nu are posibilitatea legală să 
intervină în administrarea Lugojului sau 
a oricărei alte unități administrativ terito-
riale.
Bani pentru dezvoltare și drumuri

Infrastructura se numără printre cele 
mai bine finanțate sectoare. Astfel, 6.7 
milioane lei au fost repartizați Lugojului 
de către Consiliul Județean Timiș, în ul-
timii patru ani, pentru a fi investiți în dez-
voltare și drumuri. Sumele provin din TVA 
și impozitul pe venit, distribuirea lor reve-
nind CJ Timiș. Acești bani vin în echili-
brarea bugetului municipiului și, de multe 
ori, reprezintă o gură de oxigen pentru 
administrația locală. 
Cultura lugojeană, la loc de cinste

Nu doar dezvoltarea și drumurile 
s-au aflat în atenția Consiliului Județean 
Timiș. Bilanțul ultimilor patru ani în dome-
niul culturii lugojene arată finanțarea unui 
număr de 109 acțiuni culturale, eveni-
mente organizate de instituții și asociații 
din Lugoj, cât și acțiuni care au avut loc 
în municipiu. Suma acordată de la nivel 
de județ se ridică la 1.188.000 lei. Au 
primit finanțare acțiuni precum „Festiva-
lul Muzicii Clasice”, „Festivalul de film al 
elevilor de la Hașdeu”, „Gala Folk”, „Gala 
Internațională de Jazz”, Festivalul de tea-
tru „FestteamArt”, Festivalul „VETERANI 
- Art Fusion”, Forumul Interjudețean al 
proiectelor extrașcolare „Împreună pen-
tru o lume creativă” sau Concursul de 
creativitate plastică „Ion Ţuculescu”.

1,2 milioane lei pentru 
performanță sportivă

Sportul se află, alături de cultură, 
în atenția CJ Timiș. În perioada 2017 - 
2019, Consiliului Județean a investit în 
sportul lugojean peste 1,2 milioane lei. 
Cei mai mulți bani, 975.000 lei, au mers 
către Clubul Sportiv Municipal Lugoj, 

pentru a fi sprijini tinerilor în obținerea de 
performanțe sportive. În anul 2020, din 
nefericire, în contextul pandemiei cu noul 
coronavirus, finanțarea sportului a fost 
temporar oprită, acțiunile în acest dome-
niu fiind drastic limitate.

Investiții importante în Centrul 
„Roșca” din Lugoj, un nou corp 
de clădire, internat, microbuz 

și materiale didactice
Consiliul Județean Timiș acor-

dă atenție sporită copiilor cu diferite 
deficiențe. Este motivul pentru care în 
ultima perioadă au fost finanțate investiții 
consistente atât în clădirile, cât și în do-

tările Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj, 
destinat în principal copiilor cu deficiență 
mintală.

Din dorința de a oferi servicii 
educaționale, terapeutice și recuperato-
rii de calitate, care să răspundă nevoilor 
de dezvoltare a fiecărui copil cu cerințe 
educative speciale, cu finanțare din par-
tea Consiliului Județean, a fost finalizată 
construcția unui nou corp de clădire des-
tinat terapiilor specifice, iar acum este în 
lucru documentația pentru un nou inter-
nat. Suma alocată de Consiliu corpului de 
clădire deja finalizat se ridică la 800.000 
lei. De asemenea, a fost achiziționat un 
microbuz școlar necesar asigurării trans-
portului copiilor care locuiesc în satele din 

apropierea Lugojului sau în zonele peri-
ferice, fără acces la mijloace de transport 
în comun.

„Sunt de părere că dacă nu investim 
în educație, condamnăm copiii la o viață 
mediocră. Astfel, am considerat necesar 

să aducem condițiile de studiu în normali-
tate, să eliminăm o barieră în dezvoltarea 
lor”, spunea președintele CJ Timiș, Călin 
Dobra.

Pe lista principalelor obiective de 
investiții în ultimii patru ani s-au aflat și 
achiziționarea a două centrale termice și 
ignifugarea podului clădirii destinat inter-
natului, pentru asigurarea securității la 
incendiu. De asemenea, au fost înlocuite 

conductele subterane de alimentare cu 
agent termic la corpul de clădire al inter-
natului.

Inclusiv activitatea educațională 
specifică a beneficiat de sprijin finan-
ciar din partea CJ Timiș. Astfel, au fost 

achiziționate materiale didactice necesa-
re activității de terapie logopedică, dar și 
un instrument de evaluare pentru diagno-
za psihoeducațională a copiilor.

În total, în patru ani, s-a alocat suma 
de 11.700.000 lei pentru Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Alexandru 
Roșca” din Lugoj.

CJ Timiș construiește la Lugoj 
două locuințe protejate pentru 

persoanele cu dizabilități
Două case protejate pentru persoa-

nele cu dizabilități au fost date în lucru 
de către Consiliul Județean în Lugoj, 
finanțarea fiind asigurată pe fonduri eu-
ropene. Casele au o capacitate de 10 
beneficiari fiecare. Interiorul este astfel 
gândit încât să deservească copii de vâr-

ste diferite și să poată adăposti copii cu 
deficiențe locomotorii. Fiecare casă are o 
suprafață construită de 300 m2.

În plus, se va realiza și un cen-
tru de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități, care urmează să deserveas-
că un număr de 80 beneficiari din co-
munitate. Acesta este prevăzut cu săli 
de terapie cognitivă, terapie senzorială, 
atelier de covoare, atelier de ceramică, 
croitorie, dar și săli de socializare și de 
sport. De asemenea, sunt prevăzute ca-
binete de recuperare kineto, art-terapie, 
meloterapie, discriminare vizuală, tera-
pie cognitivă, ludoterapie și logoterapie. 
Clădirea centrului, după extindere, va 
avea o suprafață construită de 1900 mp. 
Investiția se ridică la peste 4.5 milioane 
lei, fără TVA.

Bani de la Județ pentru spitalul 
din Lugoj, în premieră

Administrația actuală a județului 
a reușit să implementeze un program 
în premieră pentru Timiș, prin care 
finanțează spitalele orășenești și munici-
pale. În cei doi ani de funcționare a pro-
gramului, la Lugoj au venit 700.000 lei cu 
ajutorul cărora s-a achiziționat aparatură 
medicală nouă. Alte 300.000 lei au fost 
alocate Lugojului pentru lupta împotriva 
noului coronavirus, pentru achiziția kituri-
lor de testare, atât de necesare.

450.000 de lei, sprijin pentru 
bisericile lugojene

Pe lângă dezvoltare, drumuri, școli, 
cultură, asistență socială și sport, o co-
munitate puternică are nevoie de reli-

gie, de culte puternice. Astfel, Consiliul 
Județean a alocat, în perioada 2017 - 
2020, peste 500.000 lei pentru lucrări la 
bisericile din Lugoj. De exemplu, Parohia 
„Cotul Mic” a primit 90.000 de lei, Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” - 70.000, Bi-
serica Creștină Baptistă „Harul” - 90.000 
s.a.m.d. „Consider că atenția acordată 
sufletului este foarte important pentru bu-
năstarea unei comunități. Dacă vrem să 
ne dezvoltăm armonios, avem nevoie de 
îndrumare și din partea bisericilor noas-
tre. Noi, la Consiliul Județean, am înțeles 
acest lucru și am finanțat în fiecare an, în 
funcție de solicitări, diferite lucrări la bise-
ricile din județ, inclusiv la cele din Lugoj. 
Foarte important de menționat, nu am 
ocolit niciun cult”, spune președintele CJ 
Timiș, Călin Dobra.

26 milioane lei de la Consiliul Județean 
pentru drumurile, cultura, sportul, 
școlile, sănătatea și bisericile lugojene
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Dezvoltarea, drumurile și 
cultura au fost prioritățile Consi-
liului Județean Timiș în ceea ce 
privește Buziașul. Dacă ar fi să 
sintetizăm, cei mai mulți bani au 
fost alocați pentru dezvoltarea 
orașului și drumurile comunale, 
însă nu a fost uitată nici cultura.

Astfel, 1,5 milioane lei au 
ajuns în conturile primăriei de la 
CJ Timiș pentru ceea ce înseam-
nă proiecte de dezvoltare, iar 
320.000 lei au fost alocați dru-
murilor din oraș. Aceste sume 
au fost  bine-venite în echilibra-
rea bugetului municipiului și, de 
multe ori, reprezintă o gură de 
oxigen pentru administrația lo-
cală. 

Dincolo de infrastructură, 
importantă este și cultura. 16 
evenimente culturale impor-

tante organizate în Buziaș au 
fost finanțate de către Consiliul 
Județean. Menționăm aici doar 
câteva, „Zilele culturii Buzieşe-
ne - Festivalul Zilele veveriţelor”, 
„Zilele Oraşului Buziaş”, „Con-
cert pe Colonadă”, „Concert de 
colinde și obiceiuri de Crăciun”, 
„Tradiție și cunoaștere în eu-
roregiunea DKMT”, Festivalul 
Internațional de Folclor „Joc și 
cântec la izvoare”.

„Noi, Consiliul Județean, am 
intervenit pentru echilibrarea bu-
getului local. Cei mai mulți bani 
au mers, așa cum este normal, 
către dezvoltarea orașului. De 
asemenea, am considerat impor-
tant să finanțăm proiecte cultu-
rale punctuale, prin Agenda Cul-
turală. O vom face în continuare, 
în limitele atribuțiilor instituției, 

întrucât nu avem cadrul legal să 
intervenim în activitatea primări-
ei”, spune președintele CJ Timiș, 
Călin Dobra.

În ceea ce privește infra-
structura din zona Buziașului, 
trebuie spus că CJ Timiș a mo-
dernizat recent două drumuri 
importante. Mai exact, o lucrare 
majoră a fost modernizarea DJ 
592D, care asigură legătura în-
tre localitățile Hitiaș și Bacova. 
Investiția a fost gata în mai puțin 
de șapte luni, valoarea aces-
teia ridicându-se la aproape 9 
milioane lei, fonduri din bugetul 
propriu al Consiliului Județean. 
De refacerea covorului asfaltic 
a beneficiat și DJ 572, pe ruta 
Silagiu - limita cu județul Caraș 
- Severin, lucrare realizată în 
această vară. 

CJ Timiș a investit 
17 milioane lei la Făget
Bani pentru dezvoltare, drumuri și spital

Bani de la CJ Timiș 
pentru Recaș
3.6 milioane lei pentru drumuri și dezvoltare 
și 14 milioane pentru școala specială

Ultimii patru ani au adus pentru Recaș finanțări de aproape 20 
de milioane de lei. Cea mai mare sumă a mers către Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” Recaș, 14 milioa-
ne, unitate de învățământ ce oferă servicii pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale din zona Recașului și din împrejurimi. În ceea 
ce privește cultura, șapte evenimente culturale organizate în Recaș 
au primit finanțare de la Consiliul Județean.

În privința infrastructurii, în zonă, Consiliul Județean are în lu-
cru drumul dintre Bazoșu Nou și Recaș, pe o distanță de 6 km. 
Investiția se ridică la 10 milioane lei, iar banii au fost obținuți prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală și din fondurile Consiliului 
Județean Timiș.

„Prioritatea noastră în Recaș a fost centrul «Păunescu», dar o 
sumă importantă, de aproape 2.7 milioane lei, a fost alocată pentru 
dezvoltarea orașului. Am virat aceste sume în conturile primăriei 
pentru a echilibra bugetul local. O vom face în continuare, în limita 
fondurilor ce ne sunt distribuite de la București. Vom ajuta acele 
comunități care au cea mai mare nevoie”, spune președintele CJ 
Timiș, Călin Dobra.

De asemenea, CJ Timiș a demarat procedurile de preluare a 
drumurilor comunale pe ruta Pișchia-Bencec-Herneacova-Recaș. 
După ce consiliile locale în cauză vor realiza documentația nece-
sară, șoselele vor fi ridicate la rang de drum județean, pentru ca 
apoi să fie lărgite și modernizate. Drumul face parte din planuri-
le Consiliului Județean de a dezvolta o centură alternativă în jurul 
Timișoarei. În acest sens, pe același model, recent au fost preluate 
drumuri comunale în zona Șag și Biled.

Buziașul, susținut financiar de Consiliul Județean Timiș
Drumurile și  cultura - priorități

Consiliul Județean Timiș a virat Primăriei Fă-
get, în ultimii patru ani, 1.5 milioane lei pentru dez-
voltarea orașului și 500.000 lei pentru repararea 
drumurilor. O sumă importantă, aproape 170.000 
lei, a fost acordată bisericilor din oraș, pentru di-
verse lucrări.

O altă sumă mare, aproape 750.000 lei, a 
fost acordată de Consiliul Județean Spitalului 
Orășenesc Făget, pentru achiziționarea de apa-
ratură medicală nouă. De exemplu, în 2019 s-a 
reușit achiziționarea următoarelor aparate: di-
gitizor compatibil, aparat radiologie - 74.732 lei; 
sistem motoare ortopedice - 52.633; autoclav ver-
tical - 24.157 lei; accesorii pentru operații ortope-
die (leg holder, accesorii de șold); detector vene; 
injectomat.

„Ne-am aplecat atenția către acele sectoare 
care au cea mai mare nevoie de intervenție în 
comunitatea făgețeană. Programul de minims, 
prin care finanțăm dotarea cu aparatură medica-
lă performantă spitalele orășenești și municipale 
din județ, a fost un succes și real ajutor. Buge-
tele locale nu pot face față unor asemenea chel-
tuieli, astfel că am decis să intervenim. Trebuie 
spus că acest program a fost o premieră la nivelul 
județului, acum 2 ani, când l-am demarat”, spune 
președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

Activitatea culturală a fost și ea susținută 
de la Județ, prin finanțarea a 14 proiecte ce 
s-au desfășurat în mijlocul comunității făgețene. 
Menționăm aici amenajarea expoziției permanen-
te „Personalități ale zonei Făget”, „Zilele Oraşu-
lui”, precum și editarea a mai multor reviste istori-
ce menite a păstra vie memoria comunității.

CJ Timiș a reabilitat, acum doi ani, un drum 
județean de peste 10 kilometri în zona Făget. Vor-
bim de DJ 681, care asigură legătura DN 68A (Fă-
get) cu localitatea Drăgsinești, cu zona turistică 
Fârdea (lacul Surduc) și cu DN 6, prin localitățile 
Fârdea - Hăuzești - Crivina - Criciova. „Este o 
investiție de aproximativ 13.800.000 lei. Această 
zonă este una deosebită din punct de vedere tu-
ristic, am deschis un nou acces spre lacul Surduc. 
Este important pentru cetățenii din zona comunei 
Fârdea, au acces mai facil în orașul Făget. Aici se 
află și stația de transfer deșeuri din zona orașului 
Făget. Acest drum este realizat din bugetul CJ”, a 
declarat la acel moment Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean. De asemenea, anul trecut, 
CJ Timiș a asfaltat și DJ 682, care face legătura 
între Făget și limita cu județul Arad, prin Birchiș. 
Șoseaua a beneficiat de straturi bituminoase exe-
cutate la rece, investiție de 650.000 lei din bugetul 
județului.



Fonduri europene Agendă CJTimiș4

Județul Timiș performează atunci 
când vine vorba de proiecte pe fon-
duri europene. Infrastructură rutieră, 
educație și sănătate – acestea sunt 
palierele care beneficiază de investiții 
majore.

”La Consiliul Județean Timiș gândim 
global, iar suma care a ajuns aici – în jur 
de 80 de milioane de euro - este suficien-
tă ca să putem contura anvergura obiec-
tivelor pe care le avem, proiectele pe 
care le derulăm și transformările în față 
cărora se află Timișul. Eu spun mereu 
că nu banii sunt importanţi. Cel mai mult 
contează ce facem cu ei, cum schim-
băm în bine viața oamenilor, ce lăsăm 
în urma noastră și cum ne asumăm peri-
oadele în care am fost responsabili pen-
tru soarta comunității care ne-a creditat. 
Avem aproape 80 de milioane de euro, 
prin contracte de finanţare nerambur-
sabilă şi proiecte în cuantum de alte 18 
milioane de euro, aflate pe lista de rezer-
vă, tot pentru finanţări nerambursabile. 
Aici, e necesar să menţionez reabilitarea 
Conacului Mocioni din Foieni, precum 
şi modernizarea DJ 684 pe traseul DN 

68A (Coșava) -Tomești-Luncanii de Sus 
(limită CS) - DN68 (Voislova)”, a decla-
rat Călin Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș.

Infrastructura rutieră a Timișului, 
modernizată cu bani europeni
Când vine vorba de infrastructură 

rutieră, unul dintre proiectele importante 
pentru locuitorii din zona Timișoarei și nu 
numai, este cel legat de extinderea la 4 
benzi a drumului Dumbrăviţa – Giarmata 
– A1. Vorbim de o porțiune de 12 kilome-
tri, o șosea cu 4 benzi şi o investiţie totală 
de 52 de milioane de lei, bani din fonduri 
europene.

Cu 20 de milioane de euro atrase de 
la UE, se lucrează la tronsonul Peciu – Fo-
ieni. Șoseaua de 20 de kilometri facilitează 
accesul către DN59 și, mai departe, spre 
punctul de trecere a frontierei de la Foieni.

16 milioane de euro sunt folosiți și 
pentru modernizarea DJ 693 pentru in-
terconectare la A1 (Arad) și pod peste 

Mureș la Pecica, judeţul Arad. Proiec-
tul prevede modernizarea mai multor 
tronsoane de drumuri județene, pe ruta 
localităților Cărpiniș – Biled – Bărăteaz – 
Gelu, până la limită cu județul Arad.

”Consiliul Județean Timiș a mai 
obținut finanțare din fonduri europene și 
pentru modernizarea altor conexiuni ru-
tiere: DJ 588 Șemlacu Mare – Ferendia, 
o investiție de 4,8 milioane de lei, de DJ 
592 Hitiaș – Bacova, unde ajung aproape 
9 milioane de lei. De asemenea, unul din-
tre proiectele europene finalizate se refe-
ră la modernizarea DJ 693 Iohanisfeld – 
Ivanda. O investiție în valoare de peste 8 
milioane de lei”, punctează președintele 
CJ Timiș, Călin Dobra.

Sănătatea, prioritate de grad 0!
Un proiect important, gestionat de 

Consiliul Județean Timiș, este legat de 
construcția unei maternități la Timișoara. 
Noua clinică de Obstetrică – Ginecolo-
gie va oferi servicii de îngrijire medicală 
de o calitate superioară, cât și posibi-
litatea realizării de inseminări în vitro. 
Investiția este de 50 de milioane de euro, 
finanțarea fiind asigurată printr-un proiect 
european pe programul Interreg V-A Ro-
mânia – Ungaria.

De asemenea, Unitatea de Pri-
miri Urgențe a Spitalului Județean din 
Timișoara, va intra într-un amplu proces 
de extindere, modernizare și dotare cu 
aparatură medicală. ”Extinderea și mo-
dernizarea UPU costă 4.4 milioane lei, 
bani europeni”, a declarat președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Centrul de Terapii Genice și Celulare 
în Tratamentul Cancerului – OncoGen se 
află în etapa a doua de implementare a 
unui proiect care va îmbunătăți substanțial 
procedura de diagnosticare și tratament 
al tumorilor maligne. Potrivit unui pro-
tocol încheiat cu Spitalul Județean din 
Timișoara, CJ Timiș contribuie cu 2,5 mi-
lioane de lei pentru achiziția unei platfor-
me de software, după ce, în prima fază 
a proiectului a contribuit cu 10 milioane 
pentru cumpărarea de echipamente me-
dicale.Toate vor fi puse la dispoziția medi-
cilor din Serbia și România și vor permite 
schimbul rapid de informații între aceștia 
în vederea stabilirii diagnosticului și trata-
mentului pacienților oncologici.

Aproape 80 de milioane de euro, 
atrase de Consiliul Județean Timiș
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Condiții mai bune pentru copiii din 
centrele de plasament. Case familiale, 

ridicate cu bani europeni
Consiliul Județean construiește 

două case de tip familial în localitatea 
timișeană Găvojdia. Tot aici va fi înființat 
și un centru de zi pentru dezvoltarea de-
prinderilor de viață independentă. Banii 
necesari, 2.5 milioane lei, provin de la 
UE, cu asigurarea cofinanțării de către 
Consiliul Județean Timiș.

Investiția de la Găvojdia nu este 
singulară. Astfel de case de tip familial, 
locuințe protejate, centre de recuperare 
pentru copiii cu dizabilități vor fi ridicate și 
la Lugoj și Periam, toate pe fonduri euro-
pene. Valoarea totală a investițiilor ajun-
ge la 20 milioane lei.

Dotări pentru ISU Timiș
Trei autospeciale complexe de 

intervenție vor intra în dotarea parcului 
auto al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Timiș, prin intermediul unui pro-
iect european. Echipamentele, în valoa-
re de un milion de euro, îi vor ajuta pe 
pompieri să acționeze rapid și prompt în 
situații de risc.

Turismul a primit o gură de oxigen
Repararea infrastructurii navigabile 

a canalului Bega este un proiect realizat 
de CJ Timiş, alături de Administraţia Ba-
zinală de Apă Banat, prin care s-au atras 
600.000 de lei. Mai mult, „Eco Timiș” 
este proiectul care şi-a propus să schim-
be turismul la graniţa cu Serbia. Un pro-
gram transfrontalier menit să revigoreze 
drumețiile pe uscat, dar și pe apă, pe 
râul Timiș, a adus împreună parteneri 
din România şi Serbia care au accesat 
aproape 1 milion de euro, fonduri euro-
pene. Cu aceşti bani comunităţile de pe 
malul Timişului au fost dotate cu facilităţi 
pentru turism, dar şi un catamaran elec-
tric, care plimbă turiştii gratuit, pe lacul 
Surduc.

Bani de la UE pentru cultură
Consiliul Județean Timiș, Muzeul 

Național al Banatului din Timișoara, îm-
preună cu primăria din Novi Knezevac 
(Serbia) au accesat aproape 700 de mii 
de euro, fonduri europene, pentru con-
struirea a două muzee, unul în Parța, 
altul la Majdan, peste graniță. În perioa-
da imediat următoare, proiectul pentru 

execuția muzeului de la Parța va fi scos 
la licitație.

Învățământ special, atenție specială
Consiliul Județean Timiș a obținut 

finanțare din fonduri europene, 7,8 mi-
lioane de lei, pentru creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei din surse regenerabile în clădi-
rea Liceului Teoretic “Iris” și pentru mo-
dernizarea și optimizarea spațiilor. Cei 
225 de copii școlarizați în regim de zi în 
cadrul liceului beneficiază acum de acce-
sibilitate crescută, de adaptarea clădirii la 
nevoile lor speciale, de creșterea confor-
tului termic interior.

Timișul face istorie – Cel mai mare 
proiect pe fonduri europene, 180 de 

milioane de euro
Comună Șag a devenit recent prima 

din județ, pentru care s-a semnat contrac-
tul de execuție pentru extinderea rețelei 
de apă și înființarea rețelei de canalizare. 
Aici se vor executa lucrări de aproximativ 
7 milioane de euro, care fac parte dintr-

un amplu proiect european, gestionat de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-canal, Consiliul Județean Timiș și 
Aquatim. Este vorba de o finanțare record 
pentru județul nostru, de 180 de milioane 
de euro, pentru care CJ Timiş contribuie 
cu aproape 3 milioane de lei. Pe măsură 
ce Aquatim va încheia licitațiile, vor veni 
vești bune pentru locuitorii din Timișoara 
și încă 8 orașe din județ, dar și pentru 39 
de comune.

”Datorită acestui proiect, finanțat din 
POIM, 380.000 persoane vor beneficia 
de o mai bună alimentare cu apă”, a ținut 
să precizeze Călin Dobra, care adau-
gă:” Și nu avem de gând să ne oprim 
aici. Timișul este între județele fruntașe 
la atragerea de bani europeni și așa va 
rămâne. Oamenii au nevoie de continu-
itate. Experiența mea le dă cetățenilor 
încredere că proiectele începute vor fi și 
finalizate. Timișul merge cu Dobra pentru 
că oamenii mă cunosc. Știu că sunt un 
om de cuvânt și nu arunc vorbe goale.”
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Garantat prin Constituție, 
dreptul la ocrotirea sănătății se 
numără printre „Cenușăresele” 
țării noastre dintotdeauna. Lu-
crurile încep însă să se miște, 
cel puțin în județul Timiș, unde 
domeniul sanitar a fost declarat 

prioritar de actualul președinte 
al Consiliului Județean Timiș, 
Călin Dobra. Dotarea unităților 
medicale din județ cu aparatu-
ră performantă, inițierea în pre-
mieră a unor programe pentru 
finanțarea spitalelor, alocarea 
de fonduri pentru asigurarea 
materialelor sanitare de bază 
sau cofinanțarea unor proiecte 
de mare anvergură, cu impact 
asupra viitoarelor decenii – toa-
te au fost măsuri luate în ultimii 
trei ani, de actuala administrație 
județeană, condusă de Călin 
Dobra. 

Pandemia care a lovit în-
treaga lume a cerut măsuri 
rapide și eficiente din partea 
autorităților locale, iar la acest 
capitol, județul Timiș a fost din 
nou fruntaș. Consiliul Județean 

Timiș a alocat aproape 14 mili-
oane de lei, de la începutul pan-
demiei, pentru unitățile medicale 
din linia I, în lupta cu noul CO-
VID–19. Au beneficiat de fonduri 
Spitalul Județean din Timișoara, 
Spitalul de Boli Infecțioase” Vic-

tor Babeș”, Spitalul Municipal 
din orașul de pe Bega, Spitalul 
Militar, Spitalul din Lugoj. Din 
acești bani au fost achiziționate 
echipamente și aparatură per-
formantă - paturi pentru secția 
de ATI de la Spitalul Județean, 
ventilatoare mecanice, un Com-
puter Tomograf, măști, mănuși, 
combinezoane, dezinfectanți, 
dar și teste pentru depistarea 
COVID-19. Personalul medical 
din Timișoara a beneficiat de ca-
zare în unități hoteliere, astfel în-
cât riscul de infectare a familiilor 
lor să fie cât mai redus. 

Investițiile în sănătate au fost 
și vor fi majore în administrația 
Dobra. Prima implică Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean din Timișoara, care in-
tră, în cel mai scurt timp posibil, 

într-un amplu proces de extin-
dere, modernizare și dotare cu 
aparatură medicală performan-
tă. 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 acce-
sul ambulanțelor și o sală nouă 
de așteptare. De asemenea, vor 
fi create spații de decontamina-
re și deparazitare, camere de 
recepție și triaj, cât și grupuri sa-
nitare. La etaj, vom crea o sală 
de curs. 

Un alt proiect important, în 
valoare de peste 50 de milioa-
ne de lei, gestionat de Consi-
liul Județean Timiș, se referă la 
construcția unei noi maternități 
la Timișoara. Contractul de pro-
iectare și execuție a fost semnat 
și, cel mai probabil, în jumătate 
de an se pune prima cărămidă 
la ceea ce va fi prima maternita-
te construită în vestul țării, după 
mai bine de un secol. Noua clini-
că de Obstetrică – Ginecologie 
va oferi servicii de îngrijire me-
dicală de o calitate superioară, 
cât și posibilitatea realizării de 
noi proceduri medicale. Se vor 
putea realiza proceduri de in-
seminare in vitro, care nu pot fi 
efectuate în maternitatea actua-
lă. Noua clinică va fi un etalon 
la nivel național în materie de 
servicii medicale și dotări pentru 
că, spune Călin Dobra, și siste-
mul public poate oferi servicii de 
calitate, precum cele din privat, 
chiar superioare acestora. 

Consiliul Județean Timiș, 
sub cârma lui Călin Dobra este 
partener într-unul dintre cele mai 
ample proiecte din țară – con-

struirea unui nou spital, în parte-
neriat cu Banca Mondială și Mi-
nisterul Sănătății. Este un proiect 
în valoare de aproximativ 50 de 
milioane de euro, care prevede 
crearea unui nou Centru de mari 
arși și includerea Urgențelor și 
a Secției de ATI într-o clădire 
nouă, precum și modificarea 
fluxurilor medicale. În acest pro-
iect, Consiliul Județean Timiș, 
pe lângă terenul pe care l-a pus 
la dispoziţie, susține financiar 
și anumite costuri necesare re-
alizării documentației. La final, 
noua construcție va fi transfera-
tă în proprietatea județului.

Consiliul Județean Timiș, 
condus de Călin Dobra s-a impli-
cat și în cercetare și dezvoltare 
medicală, în încercarea de trata-

re a cancerului. Au fost alocate 
aproape 13 milioane de lei pen-
tru OncoGen, Centrul de Terapii 
Genice și Celulare în Tratamen-
tul Cancerului. CJ Timiș contri-
buie cu 2,5 milioane de lei pen-
tru achiziția unei platforme de 
software, după ce, a contribuit 
cu 10 milioane pentru cumpăra-
rea de echipamente medicale.

Pe de altă parte, la Consi-
liul Județean Timiș a inițiat, în 
premieră, un program care își 
dovedește din plin utilitatea. 
Schema de minimis a apărut 
în 2019, și pentru că a fost un 
succes, a fost continuat și în 
2020.  În total, aproape 3 mili-
oane de lei sunt prevăzute în 
bugetul CJ-ului, pentru achiziţia 
de aparatură medicală, în spita-
lele din orașe și municipii. Spi-
talele din Lugoj, Făget, Jimbolia, 
Sânnicolau Mare, Deta, dar și 
spitalul Municipal din Timișoara 
vor cumpăra echipamente de 
ultimă generație, care vor ajuta 
medicii să stabilească diagnos-
tice mai precise și pacienții să 
depășească problemele medi-
cale cât mai repede.

Spitalul Județean din Timi-
șoara, cea mai mare astfel de 
unitate din vestul țării, benefici-
ază doar în 2020 de aproxima-
tiv 10 milioane de lei, doar pen-
tru investiții. Din această sumă, 
cea mai mare parte merge spre 
reamenajarea secției Clinică 
de Urologie și ATI transplant 
renal.

1. Hotărârea nr. 127/14.08.2020 pri-
vind aprobarea actualizării Programului 
Strategic Multianual de dezvoltare eco-
nomico-socială a Județului Timiș 2015-
2023, precum și a Planului de Acțiune 
al Județului Timiș pentru perioada 2020-
2021, pentru pregătirea, promovarea și 
implementarea proiectelor de investiții, 
aferent Strategiei de Dezvoltare Econo-
mico-Socială 2015-2020/(2023).

2. Hotărârea nr. 128/14.08.2020 pri-
vind aprobarea promovării proiectului 
„Construirea drumului județean de le-
gătură pentru conectarea Aeroportului 
Internațional “Traian Vuiaˮ Timișoara la 
Autostrada A1ˮ, în contextul accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 
(POAT 2014-2020).

3. Hotărârea nr. 129/14.08.2020 pri-
vind aprobarea promovării proiectului 
„Modernizare DJ 691, sector Nod de des-
cărcare A1 – limită Județ Arad”, în con-
textul accesării fondurilor nerambursabi-
le prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020).

4. Hotărârea nr. 130/27.08.2020 pri-
vind constatarea trecerii de drept a unor 
bunuri imobile din domeniul public al 
Județului Timiș în domeniul public al Sta-
tului.

5. Hotărârea nr. 131/27.08.2020 
privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Județean Timiș nr. 58/21.04.2011 privind 
înființarea unui Incubator de Afaceri în 
cadrul Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara.

6. Hotărârea nr. 132/27.08.2020 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr.4 
la Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr.206/28.10.2016 privind aprobarea 
dării în administrare a unor bunuri imo-
bile aflate în domeniul public al Județului 
Timiș, către unele institutii publice de in-
teres județean.

7. Hotărârea nr. 133/ 27.08.2020 
pentru aprobarea Procedurii privind apli-
carea măsurilor dispuse prin Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pen-
tru instituirea unor măsuri fiscale.

8. Hotărârea nr. 134/27.08.2020 pri-
vind aprobarea Planului de restructurare 
a Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Găvojdia, din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Timiş.

9. Hotărârea nr. 135/27.08.2020 pri-
vind aprobarea Planului Anual de Acțiune 
privind Serviciile Sociale Administra-
te și Finanțate din Bugetul Consiliului 
Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Lo-
cale.

10. Hotărârea nr. 136/27.08.2020 pri-
vind aprobarea înființării pe lângă Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș a echipei intersectoriale în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței 
domestice, cu rol consultativ.

11. Hotărârea nr. 137/27.08.2020 pri-
vind aprobarea cuantumului şi plăţii coti-
zaţiei anuale către Grupul de Acţiune Lo-
cală Asociaţia “Timiş Torontal Bârzava”, 
pentru anul 2020.

12. Hotărârea nr. 138/27.08.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Acord de 
Colaborare între Județul Timiș, prin Con-
siliul Județean Timiș și Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din 
Timișoara, în scopul realizării și derulării 
de proiecte de interes comun.

13. Hotărârea nr. 139/27.08.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Acord de 
Colaborare între Județul Timiș, prin Con-
siliul Județean Timiș și Universitatea de 
Vest Timișoara, în scopul realizării și de-
rulării de proiecte de interes comun.

14. Hotărârea nr. 140/27.08.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Acord de 
Colaborare între Județul Timiș, prin Con-
siliul Județean Timiș și Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului “Regele Mihai I al României” 
din Timișoara, în scopul realizării și deru-
lării de proiecte de interes comun.

15. Hotărârea nr. 141/27.08.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Acord de 
Colaborare între Județul Timiș, prin Con-
siliul Județean Timiș și Universitatea Po-
litehnica Timișoara, în scopul realizării și 

derulării de proiecte de interes comun.
16. Hotărârea nr. 142/27.08.2020 

privind aprobarea finanţării unor structuri 
sportive în anul 2020.

17. Hotărârea nr. 143/27.08.2020 
privind aprobarea dării în folosință gratu-
ită a unui spațiu din Bastionul Theresia 
Timișoara, Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, Filiala ”Valeriu Braniște” 
Timiș.

18. Hotărârea nr. 144/27.08.2020 pri-
vind aprobarea dezmembrării unei parce-
le, înscrisă în Cartea Funciară nr.401628 
a Municipiului Lugoj, proprietate publică 
a Județului Timiș aflată în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

19. Hotărârea nr. 145/27.08.2020 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr.73/27.05.2020 
privind aprobarea închirierii unor spaţii 
din Bastionul ”Theresia” Timișoara.

20. Hotărârea nr. 146/27.08.2020 pri-
vind aprobarea bugetului rectificat al Ju-
deţului Timiş pe anul 2020.

21. Hotărârea nr. 147/27.08.2020 
privind aprobarea încheierii Acordului de 
Parteneriat între Direcţia Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș (în calitate de Partener de Proiect 
2) și Fundația Bashford (Lider de parte-
neriat - Partener 1) în vederea promovării 
proiectului „Construirea a 3 case de tip 
familial și inființarea Centrului de zi Lu-
goj” în scopul accesării fondurilor neram-
bursabile alocate prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 
8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale 
- Apel de proiecte 3, pentru grupul vul-
nerabil copii(depunerea proiectelor prin 
intermediul aplicației MySMIS).

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din august 2020

Sănătatea, o prioritate a CJ Timiș
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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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Învățământul special din 
Timiș a beneficiat în ultimii trei 
ani și jumătate de o atenție de-
osebită din partea autorităților 
județene. Administrația con-
dusă de Călin Dobra a investit 
aproape 20 milioane de lei în 
cele nouă unități de învățământ 
special din județ. Acest dome-
niu a fost și rămâne unul apro-
piat de președintele Consiliului 
Județean Timiș, Călin Dobra, 
care a considerat mereu că este 
unul prioritar, pe lângă sănătate 
și infrastructură.

Una dintre unitățile de învă
țământ special din Timiș, care a 
beneficiat de o adevărată infuzie 
de fonduri din bugetul Consiliului 
Județean, a fost Centru Școlar 
pentru Educație Incluzivă ”Ale-
xandru Roșca” din Lugoj. Aici, 
în ultimii trei ani și jumătate, au 
fost investite peste 5 milioane 
de lei. Călin Dobra a spus me-
reu că dacă nu se investește în 
educație, copiii ar fi condamnați 
la mediocritate, ori acest lucru 
nu este permis. La școala spe-
cială din Lugoj a fost construit 
un corp nou de clădire, dotat 
cu toate materialele didactice 
necesare pentru un act educa-
tiv de calitate. Sau achiziționat 
centrale termince noi, au fost 
înlocuite conductele subterane 

de alimentare cu agent termic, 
au fost cumpărate accesoriile 
necesare pentru activitățile de 
logopedie, dar și instrumentele 
pentru psihoeducația copiilor. 
Tot pentru copiii de la Centru 
Școlar pentru Educație Incluzivă 
”Alexandru Roșca” din Lugoj a 
fost achiziționat și un microbuz 
nou iar din 2019 sa început 
munca pentru construirea unui 
nou internat pentru cei mici. În 
acest scop, doar pentru anul în 
curs, a fost alocată suma de 6 
milioane de lei.

Investițiile Consiliului Jude
țean Timiș, condus de Călin Do-
bra, au continuat și în direcția 
celorlalte unități de învățământ 
special din județ. La Liceul Teo-
retic Special „Iris” din Timișoara, 
unul dintre cele șapte din în-
treaga țară cu acest profil, sau 
alocat fonduri pentru reabilitare 
termică, pentru modernizarea 
cantinei precum și pentru reabili-
tarea internatului în care locuiesc 
elevii. Proiectul este finanțat din 
fondurile Consiliului Județean, 
dar și din fonduri europene ne-
rambursabile, în valoare totală 
de 8 milioane de lei. După fina-
lizarea lucrărilor, clădirea liceului 
„Iris”, construită în 1974, va fi 
una modernă și primitoare, exact 
ce acești copii deosebiți, merită.

Centrul Școlar pentru Educa
ție Incluzivă ”Paul Popescu Ne-
veanu” din Timișoara este una 
dintre școlile speciale din subor-
dinea Consiliului Județean Timiș 
care a beneficiat de o atenție 
specială în acest prim mandat al 
lui Călin Dobra. Au fost investite 
aici peste cinci milioane de lei, 
din bugetul Consiliului Județean 
Timiș. Cea mai mare parte din 
această sumă, aproximativ patru 
milioane de lei, a fost investită în 
reabilitarea unui corp de clădire, 
construit în 1860, care nu a be-
neficiar niciodată de o reabilita-
re totală. Astfel că, în iulie anul 
acesta, corpul de clădire a fost 
inaugurat, iar copiii vor începe 
noul an școlar în condiții moder-
ne. Au fost realizate lucrări majo-
re în cazul structurii de rezistență 
a clădirii, au fost reabilitate sălile 
de clase, podul și acoperișul, a 
fost reabilitată fațada. De ase-
menea, pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de învățare, 
au fost cumpărate table inteli-
gente, a fost schimbat mobili-
erul școlar, au fost create șase 
cabinete pentru logopedie, un 
cabinet de ludoterapie, unul de 
kinetoterapie, un cabinet de sti-
mulare polisenzorială, trei cabi-
nete pentru terapii specifice și o 
sală multifuncțională.

Centrul Școlar pentru Edu
ca ție Incluzivă ”Constantin Pău-
nescu” din Recaș a beneficiat în 
ultimii trei ani de peste trei mi-
lioane de lei pentru asigurarea 
unui climat educațional potrivit 
pentru copiii care învață acolo. 
Au fost făcute investiții în infra-
structura școlară, dar și în dotări. 
A fost reabilitat complet un corp 
de clădire și sa amenajat o sală 
multifuncțională, școala a bene-
ficiat de fonduri pentru un sistem 
modern de alarmare în caz de 
incendiu și supraveghere video, 
au fost reabilitate aleile pieto-
nale, iar anul acesta au început 
demersurile pentru construcția 
unei cantine noi și dotarea cla-
selor cu videoproiectoare, lapto-
puri și table inteligente.

La Centrul Școlar pentru 
Edu cație Incluzivă ”Dumitru Ciu
măgeanu” din Timișoara, Con-
siliul Județean Timiș a alocat 
aproximativ un milion de lei. A 
fost achiziționat un microbuz 
pentru transportul elevilor, dar și 
echipamente medicale care să 
vină în sprijinul copiilor și profe-
sorilor: masă de terapie kinetică, 
bicicletă ergonomică semiprofe-
sională, traseu psihomotric pen-
tru copiii cu C.E.S. sau sistem 
optimusic pentru terapii specifi-
ce copiilor cu C.E.S.

La Liceul Tehnologic Spe-
cial ”Gheorghe Atanasiu” din 
Timișoara sa investit peste un 
milion de lei în infrastructura 
școlară și în dotări. Consiliul 
Județean Timiș, condus de Că-
lin Dobra a asigurat achiziția de 
echipamente de transport pentru 
copii cu nevoi speciale, condiții 
medicale optime pentru trata-
mentele dentare, echipamente 
pentru recuperare fizică dar și 
lucrări de reabilitare pentru in-
ternatul de băieți.

Învățământul special a bene-
ficiat de un suport necondiționat 
în administrația Dobra pentru că 
este vorba despre copii. Copii 
care au nevoie de atenție și su-
port în permanență și care doar 
cu sprijinul autorităților pot să 
țină sub control deficiențele și 
să fie integrați în societate întro 
manieră cât mai productivă pen-
tru toți.

În viitorul mandat, Călin 
Dobra își propune să continue 
această formulă de sprijin pentru 
învățământul special din județ și 
să acceseze fonduri europene 
pentru un număr cât mai mare 
de unități de învățământ, pe 
care să le modernizeze precum 
și să creeze condițiile necesare 
pentru un act educativ cât mai 
performant.

Bazoș-Bazoșu Nou. Un 
drum județean de pământ din 
Timiș, care inițial a fost comu-
nal, va fi asfaltat, pe o lungime 
de 6,5 kilometri. cu 10 milioane 
de lei, bani din bugetul Consiliu-
lui Județean Timiș și Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
II. Este un drum important, care 
leagă toată zona din orașul Fă-
get, ajunge spre Bucovăț, are 
variante să meargă spre Re-
metea sau spre Moșnița și mai 
departe, la Timișoara sau chiar 
Giroc, o variantă care poate să 
vină în sprijinul cetățenilor pen-
tru a elimina traficul de pe dru-
mul național, care este foarte 
aglomerat”.

Hitiaș-Bacova
A fost modernizat DJ 592 

D, care asigură legătura în-
tre localitățile Hitiaș și Baco-
va.  Acest drum a fost preluat 
de la nivelul drumului comunal și 
a fost transformat în drum jude
țean, văzând prima dată asfaltul. 
E un drum important, pentru că 
leagă comuna Racovița, locali-
tatea Hitiaș, de drumul județean 
TimișoaraBuziaș la Bacova, o 
arteră care scurtează și accesul 
spre autostradă.

Drumul Județean 609 F, 
Remetea Mare-Bucovăț. Aici 
au avut loc lucrări de întreținere, 
realizate de Consiliul Județean 
Timiș, iar imaginile cu șoseaua 
sunt spectaculoase.

Tronsoanele CriciovaCrivi-
na Nădrag și CriciovaBethau-
senCladovaOhaba Lungă au 
fost modernizate de Consiliul 
Județean Timiș. În total, sunt 
12,5 km de drum reabilitat, iar 

costurile au ajuns la aproape 3 
milioane de lei.

Drumul care face legătura 
între Mașloc – Remetea Mică 
-Charllotenburg a fost mo-
dernizat cu bani de la Consiliul 
Județean. Importanța sa este 
dată și de faptul că asigură un 
acces mult mai facil spre un 
obiectiv turistic, unul foarte că-
utat. Sau făcut și foarte mul-
te videoclipuri în zona acestui 
obiectiv turistic, discutăm de 
Charlottenburg, satul rotund din 
județul Timiș.

Se va realiza un drum nou, 
care va lega nodul de pe A1 
dintre Remetea şi Izvin de 
centura de ocolire a Timişoa-
rei şi de drumul de acces la 
Aeroportul Internaţional Ti-
mişoara. Acesta ar urma să fie 
construit prin spatele comunei 
Remetea, documentație depusă 
deja pentru fonduri europene

Drumul județean spre A1, 
la Topolovățu Mare, a fost re-

făcut. Lucrările de întreținere 
și reparații se fac pe o porțiune 

de 6 kilometri – între Hitiaș și 
Topolovățu Mare. Vorbim de un 
tronson pe care acum se toar-
nă un covor asfaltic nou și care 
este foarte important, pentru că 
se intersectează cu A1, o șosea 
de real ajutor chiar și pentru 
cărășeni, cărora le scurtează 
drumul spre șoseaua de mare 
viteză.

CJT a demarat proiectul as-
faltării unui drum care să lege 
localitățile Seceani și Fibiș, la 
limita cu județul Arad, pe o lungi-
me de 8,5 kilometri. Drumul este 
în momentul de față de pământ 
și de piatră și a fost preluat de 
la nivelul comunelor, fiind trans-
format în drum județean, pentru 
a se putea interveni din fonduri 
ale CJ Timiș. Proiectul asfaltării 
drumului este în valoare de 13 
milioane de lei și dă posibilita-
tea întregii zone, Pișchia, Fibiș, 
Mașloc să aibă acces mult mai 

ușor la autostradă sau chiar de 
a trece mai ușor în cealaltă parte 
a județului, spre Orțișoara, Băile 
Călacea, Satchinez, Cărpiniș

Un drum reabilitat cu aproa-
pe un milion de lei de Consiliul 
Județean Timiș, care pune și 
mai bine în valoare frumusețea 
naturală a Țării Făgetului, este. 
drumul șerpuit, lung de 3,5 kilo-
metri, care leagă Gladna Mon-
tană de Gladna Română.

Mai multe bazine de înot 
sunt programate să fie constru-
ite în județul Timiș, cu bani de la 
Ministerul Dezvoltării, prin Com-
pania Națională de Investiții. 
Investițiile sunt în diverse stadii, 
iar programul va continua.

La Timișoara a fost sem-
nat contractul de proiectare și 
execuție a noii maternități a 
Spitalului Județean Timișoara, 
pe amplasamentul de lângă 

Casa Austria. În câteva luni se 
va pune piatra de temelie, pentru 
începerea construcției. Materni-
tatea va avea compartimente de 
fertilizare în vitro, ginecologie, 
chirurgie laparoscopică și histe-

roscopică, obstetrică fiziologică 
și spitalizare de zi, terapie in-
tensivă, prematuri, nou născuți 
eutrofici, secție ATI, bloc opera-
tor, săli de nașteri și camere de 
gardă. Finanțarea proiectului se 
face din fonduri nerambursabile 
printrun proiect european Ro-
mâniaUngaria, din bugetul de 
stat și contribuție CJ Timiș.

Consiliul Județean alo-
că aproape 13 milioane de lei 
pentru construirea unui centru 
de recuperare destinat per-
soanelor cu dizabilități. Noua 
construcție prevede un bazin 
de înot, șase săli de grădiniță, 
două cabinete medicale, șase 
cabinete psihologice și 27 cabi-
nete pentru terapii specifice (lo-
gopedie, kinetoterapie, electro-
terapie, ergoterapie, artterapie, 
meloterapie, sprijin în învățare, 
psihoterapie, terapie prin joc, sti-

mulare polisenzorială). De ase-
menea, au fost prevăzute spații 
de cazare pentru părinți și copii, 
cât și o sală pentru luat masa. 
Toate acestea vor fi realizate la 
standarde europene.

CJ Timiș investește 
în învățământul special
Zeci de milioane de lei au fost alocate în ultimii trei ani în acest domeniu

Proiecte care au schimbat imaginea județului
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