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Dragi timișeni,
Am preluat mandatul de 

președinte al Consiliului Jude
țean Timiș și am intrat direct în 
linia întâi a luptei, cum se spu
ne, fără a mai exista o perioadă 
de acomodare cu noua poziție 
în care mă aflu. A fost o intra
re abruptă, pentru că realitățile 
momentului sunt atât de pre
sante încât nu permit o așazisă 
lună de miere sau momente de 
relaxare, firești în timpuri nor
male. Acum, însă, trăim alte 
vremuri, întro dinamică tot mai 
accentuată, cu problematici în 
care viteza și reacția imediată 
sunt factori esențiali, dar  și cu 
amenințări care se resimt la ni
vel global. Nu mai e timp pen
tru lună de miere sau pentru tot 
felul de tatonări care să întârzie 
decizii ce devin cruciale în astfel 
de momente. Desigur, sunt pro
iectele majore de infrastructură 
ale județului, provocări care ne
cesită implicare, dăruire, deter
minare, pe care sunt convins că 
le vom putea duce la bun sfărșit, 
având și sprijin de la nivel cen
tral, unul obligatoriu pentru 
asemenea obiective. Dar, mai 
întâi de toate, avem de gestio
nat această adevărată maladie 

a secolului, care face ravagii la 
nivel planetar. Pentru combate
rea ei nu mai e timp de așazisa 
încălzire, trebuie intrat direct în 

meci, cu responsabilitate, seri
ozitate și încredere. Trebuie să 
fim conștienți că vor fi momen
te delicate, însă nu imposibil de 
depășit. Vor fi, cu siguranță,  și 
restricții, însă doar astfel putem 
trece peste această perioadă 
dificilă, pentru că toate măsuri
le luate sunt pentru protecția și 
sănătatea noastră, pentru evita
rea situațiilor dramatice. Astfel 

de restricții se aplică peste tot în 
lume, pentru că, altfel, sistemul 
sanitar nu ar mai avea capacita
tea de a prelua toți bolnavii care 

au nevoie de servicii medicale 
de urgență. Știu că nu este de
loc confortabil, că vor fi perioa
de care ne vor afecta calitatea 
vieții, uneori chiar foarte serios, 
dar, în același timp, trebuie să 
înțelegem că doar așa putem 
învinge acest virus cumplit, care 
nu iartă nimic în calea lui. Haideți 
să fim responsabili și solidari cu 
personalul medical care face 

eforturi uneori supraomanești 
pentru a controla situația. Stă 
în putința noastră de a depăși 
cumpăna în care ne aflăm și 
asta o putem face arătând că 
ne pasă de noi, dar și de cei 
din jur. Trebuie să ducem  acest 
efort împreună, cu încredere și 
speranță și să vedem în aceas
tă încercare pe care nea dato 
Dumnezeu și o oportunitate de 
a deveni mai buni unii cu alții, 
mai înțelegători, mai deschiși, 
mai credincioși. Nimic nu este 
fără Dumnezeu, așa cum spune 
și un principiu politic și moral al 
Familiei Regale.

Dragi timișeni! Cea mai 
mare satisfacție a mea este să 
pot privi oamenii în ochi și să văd 
că sunt mulțumiți de ceea ce am 
putut face pentru ei. Doar așa  
pot zări roadele muncii mele și 
trăi cu mulțumirea că eforturile 
nu au fost în zadar. Sunt convins 
că  pot avea această satisfacție 
ca președinte al Consiliului 
Județean Timiș, să facem un 
județ european  și atunci, poa
te, va fi timp și pentru o lună de 
miere! 

Alin Nica,
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Împreună împotriva maladiei secolului

Finanțări guvernamentale pentru instituții 
culturale din Timișoara

Fabrica de decoruri ce funcționează 
în cadrul Teatrului Național Timișoara va 
fi beneficiara unei finanțări de aproxima
tiv cinci milioane de lei, care va fi asigu
rată de către Ministerul Culturii.  Anunțul 
a fost făcut de președintele Consiliului 
Județean Timiș, Alin Nica, în cadrul unei 
conferințe de presă  în care a fost pre
zent alături de ministrul Culturii, Bogdan 
Gheorghiu. “La fabrica de decoruri se 
vor demara în viitorul apropiat investiții 
de 560.000 de lei în prima fază, pentru 

achiziționarea de echipamente strict ne
cesare pentru diversificarea tipurilor de 
decoruri pe care cei de la Teatrul Național 
le fac în aceast obiectiv.  Anul viitor se 
vor achiziționa utilaje de mare anvergură 
asistate de calculator, care vor putea să 
debiteze diverse materiale, de la lemn 
până la metal și polistiren, astfel încât 
fabrica noastră să furnizeze decoruri 
pentru toate instituțiile de cultură din țară 
și din străinătate care sunt interesate de 
aceste aspecte. Este o investiție nu doar 

în sectorul cultural timișorean, pentru 
că ea  creează și premisele unei extin
deri a activității și a creșterii numărului 
de angajați de acolo, având consecințe 
pozitive asupra zonei noastre”, a de
clarat președintele Consiliului Judetean 
Timiș, Alin Nica. 

A doua finanțare făcută  de Minis
terul Culturii în Timișoara este la Sala 
2 a Teatrului Național, din spatele hote
lului ”Continental”, transformată întrun 
spațiu deschis activității teatrale, pe care 
teatrul timișorean dorește săl extindă 

și săl utilizeze corespunzător. Banii vor 
fi folosiți pentru înălțarea sălii și pentru 
achiziționarea unor  rampe care să ridice 
scena hidraulică, pentru a crește calita
tea actului artistic.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheor
ghiu, a vizitat fabrica de decoruri și Sala 
2 a TNTm de la Timișoara. Demnitarul a 
promis că la Sala 2 vor fi alocate 30 de 
milioane de lei, iar la fabrica de decoruri, 
circa cinci milioane de lei, în două tranșe: 
560.000 de lei acum, iar restul de aproxi
mativ 4,5 milioane lei, anul viitor.
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Cuceririle tehnologice din ultima perioadă ne con-
damnă, practic, să renunțăm la metodele tradiționale 
și să abordăm dintr-o nouă perspectivă diverse pa-
liere ale activității, optând pentru soluții moderne, 
eficiente, performante. „În ziua de azi, câștigă doar 
cei care se adaptează. Timișul are șansa, pe termen 
mediu și lung, de a se poziționa ca pol regional eu-
ropean, în competiție directă și constructivă cu Bu-
dapesta sau Viena. Cum? Informatizând serviciile 
publice, adaptându-ne rapid la noile tehnologii”, a 
declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean 
Timiș. 

Ideea a fost susținută în cadrul conferinței „From 
CITY to SMART CITY”, în calitatea de speaker, eve-
niment ce promovează orașele inteligente.

În susținerea punctului de vedere, ca plan de 
acțiune concret, președintele Consiliului Județean 
Timiș a subliniat că noua administrație timișeană 
și-a propus informatizarea agriculturii, a infrastructu-
rii, digitalizarea serviciilor publice prin introducerea 
platformei e-Timiş; crearea unor bănci de date urba-
ne și a unui cloud instituțional.

„Suntem la început de drum, dar țintim sus. 
Avem modele și exemple de succes și, cel mai im-
portant, avem resursa umană necesară. Timișul are 
toate ingredientele pentru a deveni o poveste de 
succes. Trebuie doar să le punem cap la cap. Sun-
tem pregătiți și determinați să arătăm că se poate”, 
susține președintele CJ, Alin Nica.

Conferința a adus împreună, pentru prima dată 
după alegerile locale, primari din Capitală și din țară, 
membri ai Executivului, ambasadori, reprezentanți ai 
unor ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri, 
speakeri de top din străinătate, pentru a vorbi despre 
proiectele de viitor ale orașelor și comunităților.

Județul Timiș are un nou 
administrator public. Este vorba 
de Marian Constantin Vasile, a 
cărui desemnare a fost anunțată 
cu mult entuziasm chiar de Alin 
Nica, președintele CJT având 
mare încredere în capacitatea 
noului administrator public de 
a duce Timișul la nivel euro-
pean: ”Avem nevoie de tineri 
profesioniști în administrație! Am 
decis să-l numesc pe dl. Marian 
Constantin Vasile în funcția de 
administrator public al județului 
Timiș. Este un om în care am în-
credere și despre care am toată 
convingerea că va face treabă 
bună pentru timișeni. Cred că 
este foarte important ca o ast-
fel de funcție să fie ocupată de 
un om energic și cu experiență 
în administrarea județului, dar 
mai ales care să aibă o bună 
cunoaștere despre atragerea 
fondurilor europene. Am analizat 
o serie de propuneri, iar Marian 
Vasile a fost singurul care a răs-
puns tuturor criteriilor. Construi-
rea Timișului European se poate 
face doar cu decizii ferme, corec-
te și cu o echipă competentă”.
Șef de promoție, doctor în 
inginerie și management

Marian Constantin Vasile 
are o biografie impresionantă, 
care îl recomandă din plin pen-
tru a deține o poziție de top în 
administrația județeană. A fost 
șef de promoție atât la liceu 
(”Grigore Moisil”), cât și la fa-

cultate (”Automatizări și Calcu-
latoare”), iar de anul trecut este 
doctor în inginerie și managa-
ment, în domeniul orașelor și 
regiunilor, o specializare care îl 
poate ajuta foarte mult în noua 
postură de la CJT. Inițiat în cal-
culatoare, apoi în automatică, 
managementul calității și mana-
gement, Marian Constantin Va-
sile are experiență atât în mediul 
privat (a condus companii de 
succes), cât și în administrație, 
fiind vicepreședinte al Consiliu-
lui Județean Timiș, în perioadele 
iunie 2012-iunie 2014 și februa-
rie 2015-mai 2015. Are o viziu-
ne complexă și integrată privind 
dezvoltarea județului Timiș, în 
care să fie corelate  elemente-
le ce țin de realitățile curente, 
potențialul de dezvoltare econo-
mică, socială și teritorială, docu-
mentele strategice definite de-a 
lungul timpului de specialiști și 
politicieni, precum și propriile 
idei privind valorificarea și ridi-
carea palierelor existențiale ale 
județului.
Guvernarea participativă, 

esența succesului
Noul administrator public 

este adeptul implicării tuturor 
actorilor relevanți ai comunității: 
societate civilă, mediu privat, 
mediu public, universități, doar 
astfel fiind posibilă o susținere 
solidă, care să genereze pro-
iecte benefice, dincolo de orice 
controverse. Imediat după no-

minalizare, Marian Constantin 
Vasile a declarat: ”Simt o mare 
onoare și responsabilitate în 
a reprezenta județul Timiș și a 
munci pentru stabilitatea și pros-

peritatea comunității noastre. Îi 
mulțumesc președintelui Con-
siliului Județean Timiș, dl. Alin 
Nica, pentru încrederea acorda-
tă. Sunt convins că, împreună 
cu aparatul de specialitate, con-
silierii județeni și reprezentanții 
societății civile, vom face o trea-
bă foarte bună și vom împlini 

așteptările cetățenilor județului 
Timiș. Misiunea noastră nu 
va fi ușoară, mai ales în acest 
context pandemic, pentru că 
pornim cu câțiva pași în urma 

altor județe în ceea ce privește 
eficiența și performanța adminis-
trativă. Spre exemplu, Consiliul 
Județean Timiș nu funcționează 
momentan în baza unui sistem 
informatic integrat de manage-
ment al documentelor. Dar acest 
aspect va fi îmbunătățit urgent, 
la fel ca multe altele. Avem 

șansa de a ne afla în pragul unui 
nou ciclu de finanțare europea-
nă 2021-2027 și de a începe 
– în noua formulă de conduce-
re – elaborarea noii strategii de 
dezvoltare a județului Timiș, așa 
că premise favorabile există, iar 
drumul este deschis. Important 
este să asumăm noul suflu, să 
fim optimiști și să ne dedicăm cu 
toată priceperea noii construcții. 
Va fi nevoie de multă muncă 
și dăruire, însă noul Consiliu 
Județean Timiș va avea energia 
și pasiunea necesară pentru a 
întreprinde toate demersurile 
planificate. Cred în guvernarea 
participativă, de aceea invit în 
această construcție pe toți locu-
itorii județului nostru, deopotrivă 
cu mediul de afaceri, academic, 
asociativ și celelalte instituții pu-
blice pentru a produce cât mai 
rapid efectele scontate. Doar 
împreună putem schimba pro-
fund realitățile curente, prin ali-
niere la necesitățile locale. Cred 
în valorile românești, tradițiile 
bănățene, autenticitate, conti-
nuitate, inovare și îndeosebi în 
potențialul nostru, de aceea sunt 
convins că vom reuși”. 

Avem, așadar, destule mo-
tive de optimism, însă va fi im-
portant ca fiecare dintre noi  să 
conștientizăm scopul comun 
pe care îl avem, pentru că, așa 
cum tot Marian Constantin Vasi-
le spunea, ”povestea fiecăruia 
este diferită, drumul nostru este 
același...”.

Digitalizarea, cheia pentru un județ 
european prosper
Timișul dispune de resurse necesare pentru a deveni un model de succes

Marian Constantin Vasile este noul 
administrator public al județului Timiș
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- Sunteți la începutul celui de-al 
doilea mandat. Care au fost cele mai 
importante realizări din ultimii patru 
ani și cum au schimbat ele fața comu-
nei?

- Așa este și pot spune că în manda-
tul încheiat au fost multe realizări care 
au lăsat urme clare în ceea ce privește 
imaginea comunei și nivelul de trai al 
locuitorilor. Am să fiu ceva mai teh-
nic și voi puncta proiectele în discuție, 
exact așa cum există ele la modul cel 
mai concret, dincolo de orice interpre-
tări: înființarea unei creșe în Comuna 
Moșnița Nouă, valoare 2.726.574,08 
lei, finanțare AFIR. Clădirea se va da 
în folosință în primul trimestru al anului 
2021; proiect funcționare creșă, valoa-
re 4,279,385.28 lei. Se află în stadiul 
de semnare contract finanțare POCU; 
înființare Grădiniță PP Moșnița Nouă, 
4.822.950,14 lei. Este în construcție, 
finanțare ADR-Vest; modernizare și 
dotare cămine culturale în localitățile 
Moșnita Veche, Urseni și Albina, va-
loare 2.144.502,67 lei. Proiectul este 
în implementare, finanțare AFIR; extin-
dere canalizare menajeră în localitatea 
Urseni, valoare 6.582.285, 32 lei. Lu-
crarea este în execuție, finanțare AFIR; 
extindere rețea alimentară cu apă în 
comuna Moșnita Nouă (63 km), valoa-
re 22.437.193,20 lei. Lucrările sunt în 
execuție, finanțare PNDL; moderniza-
re infrastructură rutieră (asfaltări), va-
loare 5.590.209,71 lei. Lucrări aflate 
în execuție. finanțare AFIR; WIFI4EU, 
valoare 15.000 EUR. Proiectul este în 
implementare; achiziționare de utilaje 
specializate, valoare 551.471,00 lei. 
Proiectul a fost implementat, finanțare 
AFIR; construire platformă de colectare 

deșeuri, valoare 462.230 lei, finanțare 
de la bugetul local. Investiția a fost fi-
nalizată și dată în folosință; construire 
parcuri noi în localitățile Albina, Ur-
seni, Moșnița Nouă și Moșnița Veche, 
757.146,00 lei, finanțare de la bugetul 
local. Aș putea adăuga și adăpostul de 
animale, care este deja realizat. 

- Ce vă propuneți pentru următorii 
patru ani?

- Obiectivele pentru cel de-al doilea 
mandat sunt deja stabilite și le voi prezen-
ta tot într-o formă tehnică, tocmai pentru 
a nu exista dubii în privința veridicității 
lor: construire bazin de înot în localita-
tea Moșnița Nouă, valoare 8.921.230,00 
lei, prin CNI. Licitația a fost finalizată, 
suntem în stadiu de evaluare; construire 
așezământ cultural în localitatea Moșnița 
Nouă, valoare 15.126.854,06, prin CNI. 
A fost emis ordinul ministrului; construire 
bază sportivă tip 1 în localitatea Urseni, 
valoare aproximativă 5.051.904,67 lei 
fără TVA. Obiectivul se află pe lista-sin-
teză a Companiei Naționale de Investiții, 
în vederea aprobării; construire clădire 
afterschool în localitatea Moșnița Nouă, 
1.587.742,57 lei, finanțare prin AFIR. 
Proiectul se află în procedura de licitație; 
construire parcuri noi pe raza comunei 
Moșnița Nouă, finanțare de la bugetul 
local. Obiectivul este în stadiul de întoc-
mire a documentației tehnice; asfaltare 
tronsoane drumuri și sistematizare în 
zona centrală a comunei Moșnița Nouă. 
Stadiul obiectivului - solicitate finanțare 
CNI; asfaltare tronsoane drumuri și sis-
tematizare în zona de nord a comunei 
Moșnița Nouă. Stadiul obiectivului - soli-
citare finanțare CNI; asfaltare tronsoane 
drumuri și sistematizare în zona de sud 
a comuna Moșnița Nouă. Stadiul obiec-

tivului - solicitare finanțare CNI; con-
struire dispensar medical în sat Moșnița 
Nouă. Obiectivul a fost aprobat pe lista-
sinteză a CNI; reabilitare trotuare, con-
struire rigole, accese auto și piste de bi-
ciclete pe raza comunei Moșnița Nouă. 
Stadiul obiectivului - solicitare finanțare 
CNI; gospodărie de apă și extindere sis-
tem de alimentare cu apă în localitățile 
Moșnița Veche și Moșnița Nouă. Stadiul 
obiectivului - solicitare finanțare CNI; 
construire școală Moșnița Nouă. Obiec-
tivul a fost aprobat în lista-sinteză a 
CNI; amenajare străzi pe raza comunei 
Moșnița Nouă, asfaltare 23 km. Obiecti-
vul a fost aprobat pe lista- sinteză a CNI; 
modernizare străzi pe raza comunei 
Moșnița Nouă, asfaltare 11 km străzi. 
Obiectivul a fost aprobat pe lista-sinte-
ză a CNI; reabilitare structură rutieră, 
piste de biciclete și trotuare în comuna 
Moșnița Nouă. Obiectivul a fost aprobat 
pe lista-sinteză a CNI; extindere rețea 

de canalizare în comuna Moșnița Nouă. 
Stadiul obiectivului - solicitare finanțare 
CNI; extindere canalizare în localitatea 
Albina. Stadiul obiectivului - solicitare 
finanțare CNI, sistematizare str. Berlin și 
str Boilor. Stadiul obiectivului - solicitare 
finanțare CNI, demolare parțiala și ex-
tindere clădire existentă (sediu primărie) 
sp+ p+1e. Stadiul obiectivului - solicitare 
finanțare CNI; modernizare și extindere 
iluminat public pe raza comunei.

- Ce așteptări aveți de la Consiliul 
Județean Timiș? Cum poate fi ajutată 
comunitatea din Moșnița Nouă?

- Așteptările de la Consiliul Județean 
se referă la următoarele obiective: re-
abilitare DJ 595 D și extinderea lui pe 
raza intravilan Urseni, până la intrarea 
în centura / Giroc, relocare DJ 595 D pe 
raza intravilan Moșnița Veche, în exte-
riorul vetrei vechi (pe marginea satului, 
spre Bucova, aliniament drum ce îl pre-
gătim spre predare CJT); finalizare lu-
crări DJ 595 și mulțumim pentru aceas-
tă investiție majoră; sensuri giratorii și 
intersecții semaforizate pe DJ 595 D 
Bucovăț / Moșnița Veche / Moșnița Nouă 
/ Urseni / Centura ( Giroc)

- Moșnița Nouă a cunoscut o dez-
voltare imobiliară fără precedent, 
care a generat și investiții în infra-
structură. Se poate spune acum că 
în Moșnița Nouă există deja condiții 
de trai ca la oraș sau mai e nevoie de 
unele transformări? 

- Este cert că prin pași mici, dar si-
guri, spre normalitate, a crescut nivelul 
de bunăstare, prin multe investiții în in-
frastructură și atragere de investiții pri-
vate și investitori. Cu siguranță, însă, 
mai avem de lucru, pentru a ajunge la 
condiții optime de trai.

- Ce v-a determinat să candidați 
pentru funcția de primar al comunei 
Săcălaz?

- Comuna Săcălaz a rămas mult în 
urmă, cel puțin dacă e să ne raportăm la 
alte așezări din zona periurbană, care au 
cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Nu la 
fel s-a întâmplat și aici, unde a fost un 
haos administrativ, care mi s-a confirmat 
în momentul în care am preluat postul 
de primar. De exemplu, acum avem blo-
cat contul de TVA și sume defalcate, ca 
să nu mai vorbesc de datorii care s-au 
transformat în arierate și așa mai depar-
te.  Practic, nu putem funcționa din cau-
za unui număr foarte mare de angajați, 
care nu-și justifică activitatea. Este clar 
că se impune o reorganizare  a activității 
și o redimensionare a personalului, foarte 
stufos în momentul de față. În mod cert, 
vom crea un compartiment de accesare a 
fondurilor, fie că vorbim de bani europeni, 
guvernamentali sau proveniți din alte sur-
se.  Pe scurt, dacă e să descriu situația 
găsită, am găsit un haos, unul  chiar or-
ganizat, aș putea spune, pentru că doar 

așa au fost posibile multe nereguli admi-
nistrative. 

- Cum se prezintă situația, acum, la 
început de mandat?

- Situația este în lucru și încercăm 
să o remediem, pe cât posibil, adică să 

vedem ce putem schimba într-un termen 
cât mai scurt, pentru ca apoi să ne putem 
concentra pe proiectele importante ale 
comunității, pentru că oamenii au foarte 
multe așteptări și trebuie să ne apucăm 
serios de treabă. 

- Cum ați vrea să arate Săcălazul și 
satele aparținătoare peste patru ani?

- Am eu o vorbă pe care am folosit-o 
și în campanie: “ca un buchet de flori”, 
așadar  să fie trei flori în județ, adică Săcă-
laz, Beregsău Mare și Beregsău Mic. Să 
nu mai fim dați ca exemplu negativ, ci să 
ne ia alții pe noi drept modele. De exem-
plu,  Beregsău  Mic este un sat părăsit în 
momentul de față, cu un proiect de asfal-
tare neterminat,  care în decembrie expi-
ră și pentru care trebuie să găsim soluția 
legală, probabil  să continuăm prin AFIR 
(Agenția pentru Finanțare Investițiilor Ru-
rale). În Beregsău Mic, vreau să mut toa-
te cererile pentru viitoarele atribuiri de te-
ren în baza  Legii 15/2003,  tocmai pentru 
a dezvolta zona și a aduce oameni tineri 
acolo. Ar fi o oportunitate extraordinară, 
pentru că terenul se acordă cu titlu gra-

tuit,  cu posibilitatea de cumpărare la un 
preț foarte atractiv, așadar ar trebui să 
existe multe solicitări din partea tinerilor 
interesați. 

- Cum vedeți colaborarea cu Con-
siliul Județean Timiș în următoarea 
perioadă? 

- Evident că vorbim de o relație care 
este foarte importantă pentru dezvol-
tarea comunei și sperăm să avem su-
portul necesar din partea administrației 
județene, inclusiv din punct de vedere 
financiar. Avem multe de făcut. Vrem să 
demarăm proiecte noi, dar va trebui să 
așteptăm anul 2021, când apar noile axe. 
Sunt o mulțime de priorități în comună, 
asfaltări, introducere de gaz, canalizare, 
sunt lucruri pe care lumea le dorește, pe 
bună dreptate, iar noi, autoritățile, trebu-
ie să asigurăm un cadru care să permită 
condiții cât mai ridicate de viață, mai ales 
că vorbim de o comună aflată în imediata 
apropiere a Timișoarei, unde și pretențiile 
sunt crescute. Aș dori să accesez fonduri 
europene, de exemplu pentru amenaja-
rea unui parc fotovoltaic, pentru că în fe-
lul acesta am face economii importante 
cu iluminatul public și, în general,  cu pla-
ta energiei electrice. Mai avem în zonă 
resurse de ape termale, care ar putea fi 
exploatate și trebuie să analizăm foarte 
serios situația. Deocamdată, însă, tre-
buie să ieșim din haosul moștenit și să 
punem lucrurile pe făgașul normal. Și le 
vom pune!

”Am crescut nivelul de bunăstare, 
dar mai avem de lucru”
Interviu cu Florin Bucur, primarul comunei Moșnița Nouă

”Ca un buchet de flori ar trebui să arate 
localitățile comunei noastre”
Interviu cu Nicu Viorel, primarul Săcălazului
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Consiliul Județean Timiș are o nouă 
componență, rezultată în urma votului ex-
primat de  cetățenii județului la alegerile 
din 27 septembrie. După validarea man-
datelor de către instanțele judecătorești, 
președintele Alin Nica, precum și con-
silierii județeni, au depus jurământul de 
învestitură la Palatul Administrativ. La 
eveniment a participat și Ludovic Orban, 
premierul României, precum și Liliana 
Oneț, prefectul județului și Dominic Fritz, 
noul primar al municipiului Timișoara. 

Președintele tuturor 
locuitorilor

Proaspăt învestit în funcție, 
președintele Alin Nica a făcut prime-
le sale declarații din postura oficială în 
care se află, transmițând un mesaj locu-
itorilor județului Timiș. “Astăzi marcăm 
un moment solemn din viața județului 
nostru. Ne înscriem într-un nou ciclu, în 
care cetățenii care ne-au dat votul pe 27 
septembrie așteaptă de la noi realizări, 
proiecte concrete pentru ei, lucruri bune 
pentru orașele, comunele și județul  nos-
tru. Vreau să le mulțumesc celor care 
m-au votat, dar și celor care nu m-au vo-

tat,  pentru că de astăzi sunt președintele 
tuturor locuitorilor din județul Timiș. Ne 
așteaptă momente dificile în context pan-
demic, pe care trebuie să le depășim cu 
unitate, cu înțelepciune și cu dorința de a 
face mai bine pentru oamenii care ne-au 
votat. Este un  moment  cu o însemnăta-
te aparte, pentru că înseamnă un nou în-
ceput pentru județul nostru. Ne așteaptă 
ani în care va trebui să construim durabil 
pentru timișeni și pentru întreaga zonă, 
pentru că Timișul nu are doar o respon-
sabilitate locală, ci și în întreaga zonă 
de vest a țării. Îmi doresc să colaborez 
foarte bine cu toți primarii aleși, cu toa-
te autoritățile locale învecinate nouă, din 
Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, dar și 
cu Guvernul României, iar prezența dom-
nului prim-ministru  garantează că proiec-
tele strategice pe care le așteptăm pentru 
a dezlănțui potențialul de dezvoltare sus-
tenabilă a județului nostru vor fi sprijinite 
la cel mai înalt nivel. Mă refer aici la noua 
ieșire de pe autostrada A1, la centura 
ocolitoare a Timișoarei, la sala polivalen-
tă, stadion și autostrada Timișoara – Bel-
grad, ca să menționez doar câteva dintre 
proiectele pe care le dorim fructificate 

Președintele Alin Nica și noii consilieri 
județeni au depus jurământul de învestitură
Evenimentul s-a bucurat de prezența premierului Ludovic Orban
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aici, în zona noastră. Dar, dincolo de toa-
te astea, principalul obiectiv pe termen 
scurt va fi lupta câștigătoare cu pande-
mia de COVID-19”, a declarat Alin Nica, 
după ceremonia de învestire în funcția de 
președinte al Consiliului Județean Timiș. 
Proiectele majore ale Timișului 
vor primi sprijin de la guvern

Prezent la eveniment,  premierul Lu-
dovic Orban a dat asigurări că  proiectele 
importante ale Timișului vor fi sprijinite de 
la nivel guvernamental.

„Am ținut să fiu prezent la această 
ședință festivă, la invitația președintelui 
Alin Nica, pentru a transmite un me-
saj simplu: guvernul pe care-l conduc 
respectă autoritățile locale alese, care 
cunosc cel mai bine nevoile concrete, 
care sunt cel mai aproape de cetățean. 
Pentru noi, subsidiaritatea și descentra-
lizarea nu sunt vorbe în vânt. Conlucra-
rea dintre primari, președinți de consilii 
județene și guvern este fundamentală în 
perioada care va veni. Încercăm să sim-
plificăm, să creștem viteza de adoptare 
a proiectelor și de implementare a lor. 
Pot să vă garantez că toate proiectele 
importante pe care le gestioneză guver-
nul pentru Timișoara vor fi duse la bun 
sfârșit și vor fi sprijinite de la nivel gu-
vernamental. Ca premier al României, 
garantez nu numai prin prezența mea la 
această ceremonie, ci și prin activitatea 
mea de până acum și de acum încolo,  
susținerea din partea guvernului pentru 

toate proiectele importante ale județului 
Timiș și Timișoarei”. 
Structura noului for al aleșilor 

județeni
Noul consiliu județean învestit este 

format din 36 de consilieri aleși. 31 dintre 
aceștia  au depus  jurământul la festivi-
tatea la care a participat și prim-ministrul 
României, cinci dintre ei renunțând la 
mandate din diferite motive. Noul Con-
siliu s-a reunit în formula completă în 
10 noiembrie, când ultimii cinci consi-
lieri județeni au depus jurământul. Iată 
componența forului județean care va 
gestiona problemele din Timiș în următo-
rii patru ani: 

Alin Nica – președintele 
Consiliului Județean Timiș
PNL are 16 consilieri: Ciprian Bog-

dan, Alin Popoviciu, Cosmin Costa, Ale-
xandru Proteasa, Mihai Anghel, Lucian 
Blaga, Dan Sarmeș, Marius Hiticaș, Călin 
Roman, Liviu Cocean, Mihaela Calescu, 
Marin Popescu, Mihăiță Bojin, Ciprian 
Trocan, Andrei Cotețiu și Cosmin La-
zăr.  10 consilieri sunt de la USR PLUS: 
Cristian Moș, Raul Olajos, Viviana Țecu, 
Bianca Luca, Călin Badiu, Alexandru Ca-
plat, Petre Mihăieș, Laura Boldovici, Ale-
xandru Cadar, Zoltan Nemeth.  PSD are 
șapte consilieri: Călin Dobra, Mihai Riti-
voiu, Aura Danielescu, Dan Idolu, Sabin 
Bociu, Ioan Sorincău, Petru Andea, iar 
trei consilieri de la Pro România: Valentin 
Korman, Elena Micicoi, Vasile Moruș. 



Actualitate Agendă CJTimiș6

Legătură directă între 
Șag și Sânmihaiu Român
Investiția va încuraja dezvoltarea celor două comune

Promovarea județului 
în plan extern

Piața volantă de la 
Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara nu se închide 

Consiliul județean dotează 
pompierii timișeni cu o 
aplicație de ultimă generație 
Salvatorii vor fi alertați de dispecer în maximum două secunde

Pompierii timișeni vor putea răspunde mai rapid la intervenții în urma unei investiții 
de aproximativ 250 de mii de lei a Consiliului Județean Timiș. Mai exact, CJ Timiș este 
în curs de a achiziționa o aplicație securizată pentru alertarea forțelor de intervenție 
de către dispeceratul unității, în timpul preluării apelului 112.

Proiectul este unul pilot și vizează reducerea timpilor de răspuns și gestionarea 
eficientă a forțelor și mijloacelor. Sistemul va fi implementat la nivel de inspectorat cu 
gestionare arondată a celor șapte subunități de pompieri din județ, asigurând astfel un 
management unitar al forțelor și mijloacelor implicate în conducerea unor situații de 
urgență de amploare. Ulterior, sistemul poate fi implementat până la nivelul Serviciilor 
Voluntare pentru Situații de Urgență din tot județul Timiș. Aplicația va permite, printre 
altele, adăugarea de incidente, cu adresă și coordonate GPS, informații despre inci-

dent și numărul de telefon al celui care l-a semnalat. Sistemul va permite alertarea 
echipajelor disponibile prin notificări de tip push. Prin intermediul aplicației, pompierii 
vor fi notificați în cel mult două secunde de la trimiterea alertării de către dispecer.

„Orice investiție care salvează vieți merită atenția noastră. Siguranța timișenilor 
este prioritară. Trebuie spus că proiectul a fost gândit de vechea administrație, îm-
preună cu cei de la ISU, dar eu nu am venit la Consiliu ca să distrug ceea ce au făcut 
bun predecesorii mei, ci ca să construiesc. Am venit să fac proiecte benefice pentru 
timișeni, cu impact pozitiv pentru comunitatea noastră”, spune președintele Consiliu-
lui Județean Timiș, Alin Nica.

 În momentul în care noul sistem va fi funcțional, aceasta va fi transmis spre 
folosință, cu titlu gratuit, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

Micii producători timișeni sunt 
așteptați la Muzeul Satului Bănățean, 
pentru a  participa la  noi ediții ale târ-
gului agricol  care s-a permanentizat în 
acest loc.

Conducerea Consiliului Județean 
Timiș apreciază  că menținerea pieței 
volante este cu atât mai importantă cu 
cât măsurile necesare de limitare a îm-

bolnăvirilor cu noul coronavirus au limitat 
funcționarea piețelor din spații închise, 
unde, în mare parte, regulile de protecție 
sanitară nu erau respectate.

Roadele toamnei din gospodăriile 
timișene își vor găsi în continuare locul la 
Muzeul Satului, precum și în toate cele-
lalte piețe din aer liber din județ. Să avem  
de toate pentru toată lumea!

Consiliul Județean creează o legătură 
directă, civilizată, între Șag și Sânmihaiu 
Român. Administrația județeană va asfal-
ta un drum de piatră și pământ, reușind 
să-l preia anul acesta în administrare din 
punct de vedere juridic.

Lucrarea se înscrie în inițiativa pe 
care președintele CJ Timiș, Alin Nica, 
a promovat-o personal încă din 2005, 
aceea de a crea o centură alternativă a 
Timișoarei folosind drumurile comunale 

care leagă comunele periurbane.
Studiul de fezabilitate va intra în lucru 

în perioada imediat următoare, în con-
textul în care licitația pentru desemnarea 
câștigătorului se apropie de final.

Șoseaua are o lungime aproximativă 
de 6,5  kilometri. Investiția are ca premisă 
dezvoltarea celor două comune, prin cre-
area unei infrastructuri care să permită 
intensificarea activităților comerciale, cât 
și sporirea gradului de siguranță în trafic.

Președintele CJTimiș, Alin Nica, a 
primit vizita Consulului Onorific al Repu-
blicii Italia la Timișoara,  Niccolò Maso. 
Discuțiile s-au axat pe întărirea relațiilor 
de cooperare externă și lărgirea spectru-
lui de colaborare. În prezent, există deja 
un schimb de experiență cu Regiunea 
Veneto privitor la ceea ce înseamnă pro-
tocoalele medicale în tratarea COVID-19. 
Cultura este, de asemenea, un domeniu 

de colaborare prioritar. Pentru perioada 
post-pandemică, se dorește o mai bună 
promovare a ofertei culturale și turistice 
a județului nostru în Italia, cu accent pe 
anul 2023, când Timișoara va fi Capitală 
Europeană a Culturii. 

În plus, un alt domeniu de colabora-
re important identificat în cadrul întâlnirii 
are la bază potențialul agricol al Județului 
Timiş.
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Publicaţie realizată de Direcţia Control Intern Managerial, Comunicare 
şi Relaţii Interinstituţionale a Consiliului Judeţean Timiş.
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Alin Adrian Nica – președintele 
Consiliului Județean Timiș

Administrator public: Marian 
Constantin Vasile

• Compartimentul Cabinet Președinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

Președintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziții
• Serviciul Relații Externe și Protocol
• Compartimentul Județean de Turism, 

Promovare și Evenimente
• Direcția Control Intern Managerial, 

Comunicare și Relații interinstituționale:
Director executiv: Mircea Mihaela-

Crucița
• Direcția Administrație Publică Locală 
  Director executiv: Tărîlă Doina -Adriana
• Direcția Resurse Umane Organizare 

Salarizare 
Director executiv: Petrișor Lăcrămioara
• Direcția Investiții și Managementul 

proiectelor 
Director executiv: Borlea Mugurel
• Direcția Buget Finanțe, Informatizare 
Director executiv: Marcu Marcel

• Direcția Administrarea Patrimoniului 
  Director executiv: Șerban Radu - Virgil
• Direcția Tehnică 
  Director executiv: Ignatoni Florin 
• Arhitect Șef
  Pălălău Loredana - Theodora

Secretar general al județului Timiș: 
Ioan Dănuț Ardelean

• Serviciul Juridic și Contencios
• Serviciul Consultanță și Avizare 

Juridică

Date de contact:
Bd. Revoluției din 1989 nr.17, Timișoara 

cod poștal 300034, Județul Timiș, 
România

Telefonul cetățeanului: 0256 406406
Tel: 0040 0256 406300
Tel: 0040 0256 406400
Tel: 0040 0256 406500
Fax: 0040 0256 406306
Fax: 0040 0256 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

- COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
- MOȘ Cristian-Alin - secretar 
- BOJIN Mihăiță - membru
- OLAJOS Jani-Raul - membru
- ANGHEL Mihai-Cornel - membru
- DOBRA Călin-Ionel - membru
- MICICOI Cornelia-Elena - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice și protecția mediului

- BOJIN Mihaiță - președinte
- LUCA Bianca - secretar
- CAPLAT Alexandru - membru
- SAMEȘ Dan-Ion - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- ROMAN Călin - membru
- SORINCĂU Ioan - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
- POPESCU Marin - președinte
- ȚECU Alexandra Viviana - secretar
- PROTEASA Alexandru-Constantin - membru
- MOȘ Cristian-Alin - membru
- BLAGA Lucian - membru
- COTEȚIU Andrei - membru
- ANDEA Petru - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială 
- BOGDAN Ciprian - președinte
- DANIELESCU Aura-Codruța - secretar
- LAZĂR Ioan-Cosmin - membru
- BOLDOVICI Laura-Carmen - membru
- TROCAN Ciprian - membru

Comisia pentru administrație publică locală
- NEMETH Zoltan - președinte
- IDOLU Iulian Daniel - secretar
- CALESCU Mihaela-Maria - membru
- MIHĂIEȘ Petre - membru
- POPOVICIU Alin-Augustin-Florin - membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
OLAJOS Jani-Raul - președinte
RITIVOIU Mihai - secretar
BOGDAN Ciprian - membru
CADAR Cosmin-Alexandru - membru
KORMAN Valentin - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
- BOCIU Ionel-Sabin-Emil - președinte
- MORUȘ Vasile - secretar
- SARMEȘ Dan-Ion - membru
- BADIU Călin-Claudiu - membru
- HITICAȘ Marius - membru
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Muzeul Național al Banatului, în par-
teneriat cu Universitatea din Varșovia, 
Facultatea de Geologie, derulează un 
parteneriat pentru următorii trei  ani, la 
finalul căruia vom cunoaște foarte bine 
situația castrelor romane din vestul țării. 
Aceste monumente ar putea intra ulterior 
în patrimoniul Unesco. Dr. Călin Timoc, 
arheolog în cadrul MNaB este responsa-
bilul desemnat ca monitor de Ministerul 

Culturii pentru Comisia Limes România, 
din care face parte și această cercetare.

Sunt șapte astfel de castre în zona 
noastră, la Pojejena, Mehadia, Berzo-
via, Surducu  Mare, Vărădia, Tibiscum 
– Jupa și Teregova. Obiectivul imediat al 
acestor cercetări este delimitarea cât mai 
clară a siturilor arheologice din aceste 
localități care cuprind pe lângă fortificații 
și așezările civile adiacente.

Festival muzical  de 
tradiție, la Timișoara

Timișoara va fi în 2023 gazda festivalului muzical ”George Enescu”, un eveniment 
de tradiție, care onorează urbea de pe Bega și județul Timiș. Președintele Consiliu-
lui Județean Timiș, Alin Nica, a dezvăluit această noutate, după întâlnirea avută cu 
ministrul Culturii: ”Vești extraordinar de bune! Aflat în vizită în județul Timiș, ministrul 

culturii, Bogdan Gheorghiu, m-a asigurat  că în 2023 – anul Capitalei Europene a 
Culturii, prestigiosul festival de muzică ”George Enescu” va avea loc în Timișoara. 
Este încă o dovadă a faptului că reședința noastră de județ este un spațiu cultural 
recunoscut. Avem la dispoziție aproximativ doi ani ca să pregătim, cu investiții, viziune 
și sprijin guvernamental, un adevărat regal al spiritului cultural timișean”.

Castelul Huniade, 
în atenția guvernului

Start pentru includerea castrelor romane din 
vestul țării în Patrimoniul Unesco

Castelul Huniade a zăcut zeci de ani 
în uitare, ajungând aproape o ruină. La în-
tâlnirea cu ministrul culturii, Bogdan Ghe-
orghiu,  președintele  CJ Timiș, Alin Nica, 
a susținut includerea reabilitării acestei 
clădiri de patrimoniu pe lista obiectivelor 
guvernului pentru anul 2023. 

„Mesajul meu a fost primit cu deschi-
dere de către domnul ministru, iar o deci-
zie în acest sens va fi luată după o ana-

liză în detaliu a tot ceea ce presupune 
investiția. Consider că reabilitarea Caste-
lului Huniade ar aduce un plus de valoare 
major întregului proiect, cu beneficii mult 
după anul 2023. Cu viziune, deschidere 
și pragmatism, chiar dacă timpul este 
scurt, prin investiții majore, putem da un 
imbold puternic culturii, care acum are de 
suferit de pe urma pandemiei”, a declarat 
Alin Nica. 
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