
Am intrat într-un nou an şi este normal să privim cu încredere şi 
speranţă la ceea ce ne rezervă viitorul. Motive avem destule şi mă 
refer în primul rând la rezultatele anului încheiat, care ne îndreptă-
ţesc să fim optimişti şi în 2020. Nu a fost o perioadă uşoară, pentru 
că provocările au fost multe, iar obstacole au existat la tot pasul şi 
poate că alţii nu ar fi dat dovadă de atâta tenacitate. Important este 
că am reuşit să le facem faţă, iar asta nu s-a putut face fără spriji-
nul dumeavoastră, al tuturor, motiv pentru care vă mulţumesc încă 
o dată. Având în faţă un an foarte important pentru judeţul Timiş, 
consider că trebuie să ne uităm cu speranță și nădejde la ceea ce 
urmează, dar și cu un ochi critic la anul care se încheie. S-a mun-
cit mult, am reușit să punem la punct proiecte importante, dar, în 
continuare, rămân multe de făcut. 2019 a fost anul în care Consi-
liul Județean Timiș a semnat contracte cu finanțare europeană de 
aproape 80 de milioane de euro. Este o sumă realmente ameţitoa-
re, care vorbeşte de la sine despre schimbările care se vor produce 
în judeţ şi care reprezintă tot atâtea motive de a fi optimişti. A fost 
anul în care am demarat proiecte de infrastructură rutieră, sociale 
și sportive vitale pentru județul nostru. Practic, nici un sector impor-
tant nu a rămas neacoperit, bilanţul anului încheiat fiind concludent 
în acest sens. Sunt sigur că 2020 va fi anul în care toate aceste 
proiecte vor prinde contur și se vor vedea în bunăstarea noastră, 
a timișenilor. Acesta este, de fapt, scopul final spre care tindem cu 
toţii: să o ducem mai bine, să avem drumuri de calitate, spitale do-
tate, şcoli amenjate şi servicii ireproşabile. Sper ca în acest an să 
avem multă putere de muncă, pentru că 2020 este un an solicitant 

pentru noi toți, dar sunt convins că împreună vom face față provo-
cărilor. Vă asigur că și în anul care a început veți putea conta pe 
mine, cum și eu contez pe voi!

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 
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Dragi timişeni,

Avem 80 de milioane de 
motive să fim optimişti

Autospecială pentru 
pompierii din Nădrag

Investiții la spitalul 
din Sânnicolau Mare 

Schema de minimis, programul inițiat și derulat în premieră 
de Consiliul Județean Timiș, a dat șansa medicilor din localitate 
de a oferi condiții pacienților, servicii medicale superioare, printr-o 
investiție de 250.000 de lei.

Din acești bani, la spitalul din Sânnicolau Mare  s-a cumpărat un 
videolaringoscop și echipament pentru digitalizarea radiografiilor, 

echipamente medicale cu care medicii vor stabili mai rapid un di-
agnostic pentru pacienți, dar și de o acuratețe mai mare. Unitatea 
medicală are aproximativ 2.000 de pacienți în fiecare lună, timișeni 
din întreaga zonă, nu numai din oraș. Consiliul Județean Timiş  a 
finanțat achiziția de aparatură medicală și în alte cinci unități medi-
cale și va continua programul de minimis și anul viitor, astfel încât 
va exista o mai mare acurateţe în stabilirea diagnosticului. 

Salvatorii din estul judeţului 
au primit un sprijin binemeritat. 
Consiliul Județean Timiș a fa-
cilitat pentru Nădrag  transferul 
unui vehicul de intervenție, de 
la ISU Timiș către Serviciul de 
voluntari din localitate, necesar 
pentru stingerea incendiilor. 
Alături de inspectorul-șef Lu-
cian Mihoc și de primarul co-
munei Nădrag, Liviu Muntean, 
Preşedintele CJT, Călin Dobra, 
a  predat pompierilor din loca-
litate autospeciala, care are o 
capacitate de 1.000 de litri de 
apă, accesorii pentru stingerea 
focului și poate ajunge în zone 
greu accesibile. 

“Comuna Nădrag este una 
dintre localitățile în care timpul de 
intervenție în situații de urgență 
este unul care nu ne bucură și 
de aceea facem tot posibilul ca 
pe plan local să existe strictul 
necesar care poate fi decisiv 
în salvarea de vieți omenești. 
Noi, la Consiliul Județean Timiș, 
acordăm o atenție deosebită 
situațiilor de urgență și recent 

am predat către ISU Timiș două 
autospeciale de stingere cu tu-
nuri de apă și spumă, precum 
și șapte ambarcațiuni pneuma-
tice de salvare și intervenție pe 
apă și gheață” a declarat liderul 
CJ Timiş. Valoarea celor două 
autospeciale a fost de aproape 
900.000 lei, iar ambarcațiunile 
au costat 112.000 lei.

De asemenea, urmează a 

fi achiziționat un generator de 
mare putere, 450 KWA, în va-
loare de 610.000 lei, precum 
și un echipament pirotehnic în 
valoare de 68.000 lei. Două mi-
lioane de lei a alocat Consiliul 
Județean Timiș Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență în 
acest an, pentru achiziționarea 
de echipamente, dar şi pentru  
alte investiții.
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FONDURI EUROPENE
- total contracte semnate: aprox. 75 

milioane euro
- contracte semnate: 17 și unul în 

curs

- alocare pentru 2019 – aprox. 2,6 
milioane lei

Sănătate
• Construcția unei noi maternități în 

Timișoara - fonduri europene – Program 
Interreg România - Ungaria 2014-2020 
– 64,6 milioane de lei – semnat contrac-
tul de finanțare – în analiză oferta depusă 
pentru proiectare și execuție

• Extinderea, modernizarea și do-
tarea cu echipamente performante a 
Unității de Primiri Urgență (UPU) a SC-
JUPB din Timișoara – POR - 6,9 milioane 
lei - contract de finanțare semnat, în curs 
de elaborare PT

Infrastructură rutieră
• Reabilitare DJ 693 pentru interco-

nectare Autostrada A1 (AR) și Pod pes-
te Mureș la Pecica județul Arad, 57 km, 
din care necesar de modernizat 30 km 
– fonduri europene - Programul POR 
2014-2020 – 77 milioane lei – în curs de 
elaborare PT

• Reabilitarea infrastructurii rutiere a 
drumului județean DJ 593 pe traseul Pe-
ciu Nou – Giulvăz – Foeni (necesar de 
modernizat 20km) – fonduri europene - 

Programul POR 2014-2020 – 31 de mili-
oane lei - anul acesta au început lucrările 
- în curs de execuție, termen de finalizare 
31.12.2020

• Modernizare DJ 691 (Dumbrăvița 

– Autostrada A1): lărgirea la 4 benzi – 10 
km – fonduri europene - Programul POR 
2014-2020 – 80 milioane lei - a fost finali-
zată licitația pentru proiectare și execuție, 
în curs de finalizare proiectul tehnic.

• Proiecte finalizate și fondurile recu-
perate de la UE – Șemlacu Mare - Fe-
rendia, 4,4km, valoare 4,9 milioane lei; 
Iohanisfeld – Ivanda, 6,7 km, 8,3 milioa-
ne lei; Hitiaș - Bacova, 8,4 km, 8,8 mili-
oane lei.

Educație și Cultură
• Reabilitarea, consolidarea, mo-

dernizarea şi accesibilizarea spațiilor 
educaționale din cadrul Liceului Teoretic 
Special IRIS – fonduri europene -– 7,7 
milioane de lei – realizat PT, în curs de 
elaborare documentație pentru licitație 
execuție

• Reabilitarea Conacului Mocioni 
– finalizat DALI – valoare estimată a 
investiției 10 milioane lei - este depusă 
cererea de finanțarea care este în evalu-
are pe programul ROCULTURA

Asistență Socială
• Construirea a 2 case de tip familial și 

înființarea Centrului de zi pentru dezvol-
tarea deprinderilor de viață independen-
tă Gavojdia - 5.5 milioane lei - Programul 
POR 2014-2020 – semnat contractul de 
proiectare și execuție, în curs de elabo-
rare PT

• Construirea a 3 locuințe protejate și 
reabilitare, extindere şi dotare Centru de 
zi Periam - 5.8 milioane lei - Programul 
POR 2014 – 2020 - semnat contractul de 
proiectare și execuție, în curs de elabo-
rare PT

• Construirea a 2 case de tip familial 
și reamenajare şi extindere Centru de zi 
de recuperare pentru copii cu dizabilități 
Lugoj – 9.2 milioane lei - Programul POR 
2014 – 2020 - semnat contractul de pro-
iectare și execuție, în curs de elaborare 
PT

Protecție Civilă
• Managementul prevenirii riscurilor 

în cazul dezastrelor naturale – ADI Vest 
- peste 1 milion euro valoare - a fost lan-
sată licitația pentru achiziția a 3 autospe-
ciale complexe de intervenție

Forță de muncă
• “Inițiativă comună privind ocuparea 

forței de muncă” – construcția unui centru 
nou – fonduri europene - prin Programul 
IPA Romania - Ungaria 2014-2020 – re-
alizare notă conceptuală și SF, în curs 
de elaborare documentație licitație PT + 
execuție

PROIECTE 
CU FONDURI 
GUVERNAMENTALE
Infrastructură rutieră

- aprox. 150 milioane lei
- 10 drumuri județene
- modernizare pe circa 60 de km
- 1 proiect finalizat, 4 proiecte în 

execuție, 4 proiecte în licitație pentru 
execuție și 1 proiect tehnic în execuție

• Lărgirea la 4 benzi de circulație 
DJ592 Timișoara – Moșnița Nouă – 4,1 
km – 34.422.759 lei – licitație pentru 
execuție, proiectul tehnic este recepționat, 
fiind în procedura de evaluare a ofertelor 
pentru contractare execuție. 

• Lărgire la 4 benzi DJ 609D Centura 
Timișoara – Aeroport Traian Vuia – 2,5 
km – 18 milioane de lei – licitație pentru 
execuție. În ianuarie avem câștigător de-
semnat.

• Asfaltare DJ 588 B Rovinița Mare 
– Percosova - Gherman – 13,5 km – 18 
milioane lei - în execuție, termen de fi-
nalizare august-septembrie 2020, și în 
funcție de condiții meteo.(25% finalizat)

• Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - 
Săcălaz - 7,2 milioane lei – SF finalizat, 
în ianuarie se lansează licitația pentru 
execuție.

• Asfaltare DJ 593 A - sector Sân-
martinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar, 5 
km - 5,8 milioane – în execuție, termen 
finalizare august 2020.(36% procent fina-
lizare)

• Asfaltare DJ 609 Valea Lungă Ro-
mână - Cliciova, 5 km - 12,8 milioane - 
recepționat

Activitatea Consiliului Județean, la bilanț. 
Investiții masive în drumuri, educație şi sănătate
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• Asfaltare drum județean DJ 592 
B, Șipet - Folea, 4,1 km - 4,9 milioane 
– în execuție, termen de finalizare iunie 
2020(24% procent de realizare)

• Modernizare DJ 572 Lucareț - li-
mită jud. Arad – 8 km - 12,1 milioane 
– în execuție, termen de finalizare august 
2020. (38% procent de realizare)

• Modernizare DJ 693, Seceani - 
Fibiș, 8,5 km - 16,5 milioane – în licitație 
pentru execuție. Licitație finalizată la final 
de februarie.

• Modernizare și reabilitare DJ 609 F 
Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș – 5,3 km - 
21,2 milioane – în licitație pentru execuție. 
Licitație finalizată la final de februarie.

Cultură
• Reabilitarea clădirii Bibliotecii 

Județene – obiectiv aflat pe lista guver-
nului de finanțare a infrastructuri privind 
Timișoara 2021

FONDURI PROPRII
Sănătate

- Alocare Spitalul Județean – aprox. 
20 de milioane lei

- Schema de minimis – 1,5 milioane 
lei

• Amenajare parcare la Spitalul Jude-
țean – în curs de finalizare licitație SF

• Modernizare și recompartimenta-
re spațiu mari arși, corp B Casa Austria 
– 3,3 milioane lei - finalizat

• Fonduri pentru susținerea activității 

medicale a unităților sanitare (spita-
le orășenești și municipale) din județul 
Timiș – 1,5 milioane de euro - finalizat, 
deconturi realizate

• Renovare și amenajare spații afe-
rente RMN și CT - finalizat

Infrastructură rutieră
• Reabilitare DJ 591 Timișoara – Ut-

vin – Sânmihaiu Român – în execuție SF, 
început de martie termen SF

• Lărgire la 4 benzi a DJ 692 sector 
DN 69 – Sânandrei – în execuție SF, în-
ceput de martie termen SF

• Refacere pod DJ 593B Parța - în 
execuție SF, început de martie termen 
SF

• Refacere DJ692B Tomnatic – DN6 
– 4 km – 7.9 milioane de lei - în execuție 
PT.

• Întreținere și reparații – 31,5 milioa-
ne lei. Covoare asfaltice s-au turnat pe o 
lungime de 29 de km.

• Siguranță rutieră – 1,7 milioane 
lei – a fost aplicat marcaj pentru aprox. 

1.000 km, montate 681 de indicatoare și 
108 treceri de pietoni.

Educație – Cultură
• Reabilitare cantină la Centrul Școlar 

pentru educație incluzivă Constantin Pă-
unescu Recaș – finalizat PT, scoaterea la 
licitație a execuției care costă aprox. 900 
mii lei.

• Reabilitare corp clădire nr.3 Școala 
P.P.Neveanu – 3 milioane lei, în prima 
parte a anului viitor va fi recepționată

• Reabilitare termică și spații cantină 
IRIS – în execuție, are loc anveloparea 
parțială a clădirii - aprox. 800 mii lei

• Construire sală ludoterapie la Cen-
trul Școlar pentru educație incluzivă Con-
stantin Pufan Timișoara – aprox. 500 mii 
lei – în curs de finalizare

• Amenajarea sălii de spectacole Tea-
trul Merlin – 275 de mii de lei - finalizat

• Centru de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Speranța – fonduri proprii 
– 2 milioane de euro

Protecție Civilă
– alocare financiară de 2 milioane lei
• Două autospeciale de stingere cu 

apă și spumă destinate ISU Banat – 2 
buc – 850 de mii lei – recepționat.

• 7 ambarcațiuni de salvare pe apă și 
gheață – 1.12 milioane lei – recepționat.

• Generator de mare putere, 450KWA 
– 610 mii lei - în curs de recepționare

• Echipament pirotehnic – 68 mii de 
lei - în curs de recepționare

• Construire imobil nou - Stația de 
Pompieri Făget –130 de mii lei finalizat 
SF

• Construire imobil nou - Stația de 
Pompieri Cărpiniș – 130 de mii lei fina-
lizat SF

Alte proiecte finanțate din 
fonduri proprii

• Proiect pilot – Centre de colectare 
legume – fructe în județul Timiș – finali-
zat SF, valoare 6 milioane euro - elabo-
rare documentație pentru licitație PT și 
execuție

• Recondiționare/reabilitare fațade 
și amenajări exterioare la Consiliul 
Județean – 2 milioane de euro - în curs 
de finalizare a lucrărilor

• Bazine de înot didactice în județul 
Timiș - finalizat SF - 2,8 milioane de euro 
- elaborare documentație pentru lansare 
licitație PT și execuție

Activitatea Consiliului Județean, la bilanț. 
Investiții masive în drumuri, educație şi sănătate
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• Realizarea unei parcări supratera-
ne pe amplasamentul str. Sf. Ioan nr.3 din 
Timișoara (lângă Hotel Timișoara) - reali-
zat caiet de sarcini pentru realizare PUZ

PROIECTE FINANȚATE 
CU PARTENERI

• Extinderea și modernizarea siste-

mului de alimentare cu apă și canaliza-
re în județul Timiș - cofinanțare Program 
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 
2014 – 2020 – contribuția CJ anul acesta 
a fost de 600 de mii de lei

• Construirea de locuințe pentru ti-
neri destinate închirierii în comuna Giroc 
– ANL – CJ Timiș – au fost începute lu-
crările – investiția CJT în infrastructura 
edilitară se ridică la 1 milion de euro.

• Repararea infrastructurii navigabi-
le pe canalul Bega – au început lucrările 
pentru nodul hidrotehnic de la Sânmihaiu 
Român - în curs de execuție

• Predare Stadion Dan Păltinișanu 
către CNI - în curs de realizare a Studiu-
lui de Prefezabilitate și SF de către CNI 
și a documentației pentru demolare de 
către CJ Timiş

• Asociația pentru Dezvoltarea și Pro-
movarea Turismului Timiș – lansare bran-
dului turistic din Țara Făgetului Mic dejun 
la Margina, Zilele Lacului Surduc, fina-
lizarea proiectului european EcoTimiș, 
Festivalul Evreiesc

Cultură şi sport
Alocări financiare:
- 9 milioane de lei - Agenda Cultura-

lă
- 2,7 milioane de lei - Agenda Spor-

tivă

Instituții de cultură subordonate:
Total : 49.287.000 lei
- Funcționare: 36.674.000
- Dezvoltare: 12.613.000
• Muzeul Național al Banatului – 

16.981.0000 lei
- Funcționare: 9.271.000
- Dezvoltare: 7.710.000
• Muzeul de Artă Timișoara – 

4.357.000 lei
- Funcționare: 4.160.000
- Dezvoltare: 197.000
• Biblioteca Județeană – 7.098.000 

lei
- Funcționare: 6.210.000
- Dezvoltare: 888.000
• Teatrul Merlin – 4. 909.000 lei
- Funcționare: 4.554.000
- Dezvoltare: 355.000
• Muzeul Satului Bănățean – 

6.042.000 lei
- Funcționare: 4.619.000
- Dezvoltare: 1.423.000
• Centrul de Cultură și Artă – 

9.900.000 lei
- Funcționare: 7.860.000
- Dezvoltare: 2.040.000

Activitatea Consiliului Județean, la bilanț. 
Investiții masive în drumuri, educație şi sănătate
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Consiliul Judeţean Timiş finanţează din bugetul propriu al Judeţului Timiş realiza-
rea lucrărilor de construcţie/reparaţie/restaurare/pictură la nivelul sumei de 2.500.000 
lei pentru următoarele parohii, filii, mănăstiri şi schituri:

1. Schitul Bunavestire Banloc - reabilitare corp chilii - 50.000 lei
2. Parohia Liebling - construcţie biserică nouă - 30.000 lei
3. Parohia Unip - reparaţii curente biserică - 30.000 lei
4. Parohia Uliuc - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
5. Parohia Sânandrei colonie - pictură interioară - 10.000 lei
6. Parohia Belinţ - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
7. Filia Ţipari-Parohia Coşteiu - reparaţii curente - 20.000 lei
8. Parohia Bârna - pictură interioară - 15.000 lei
9. Parohia Lugoj Cotu Mic - pictură interioară - 25.000 lei
10. Parohia Lugoj Adormirea - reparaţii curente biserică - 15.000 lei
11. Parohia Pesac - reparaţii curente biserică - 15.000 lei
12. Parohia Beregsău Mare - reparaţii curente biserică - 15.000 lei
13. Filia Mănăstire-Parohia Birda - construcţie biserică nouă - 30.000 lei
14. Parohia Periam - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
15. Parohia Duboz-Cadar - reparaţii curente biserică - 15.000 lei
16. Parohia Moraviţa - construcţie biserică nouă - 30.000 lei
17. Mănăstirea Săraca - reparaţii corp chilii şi incintă mănăstire - 100.000 lei
18. Parohia Toager - reparaţii curente biserică - 30.000 lei

19. Parohia Clopodia - reparaţii curente biserică 10.000 lei
20. Mănăstirea Cebza - lucrări de construire 70.000 lei
21. Mănăstirea Partoş - construcţie corp chilii - 60.000 lei
22. Parohia Şemlacu Mare - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
23. Parohia Făget I - construcţie biserică nouă - 40.000 lei
24. Parohia urseni - pictură interioară - 10.000 lei
25. Parohia Tomeşti - pictură interioară - 15.000 lei
26. Mănăstirea Fârdea - reparaţii corp chilii şi biserică - 20.000 lei
27. Parohia Gherman - reparaţii curente biserică - 30.000 lei
28. Filia Crivina de Sus-Parohia Poieni - reabilitare biserică monument istoric 

- 30.000 lei
29. Mănăstirea Româneşti - reabilitare corp chilii şi refacere acoperiş biserică 

- 60.000 lei
30. Parohia Târgivişte - reparaţii capitale biserică - 15.000 lei
31. Parohia Silha - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
32. Parohia Buvovăţ - reparaţii curente biserică - 10.000 lei
33. Parohia V.V. Delamarina - reparaţii capitale biserică - 20.000 lei
34. Parohia Sânpetru Mare - pictură interioară - 20.000 lei
35. Parohia Blajova - reparaţii curente biserică - 25.000 lei
36. Mănăstirea Dobreşti - pictură interioară şi construcţie corp chilii - 50.000 lei
37. Parohia Visag - reparaţii curente biserică şi instalaţii - 20.000 lei
38. Parohia Iecea Mică - pictură interioară - 15.000 lei
39. Parohia Giulvăz - reparaţii curente biserică - 30.000 lei
40. Parohia Cenad - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
41. Parohia Nerău - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
42. Centrul Eparhial - construcţie biserică nouă în localitatea Sânnicolau Mare 

- 50.000 lei şi reabilitare-consolidare corp administrativ Timişoara, str. M. Eminescu 
nr. 6 - 80.000 lei

43. Parohia Peciu Nou - reparaţii curente biserică - 15.000 lei
44. Parohia Timişoara Mehala - reparaţii capitale biserică - 40.000 lei
45. Parohia Biled - construcţie biserică nouă - 20.000 lei
46. Parohia Fratelia - reparaţii capitale biserică şi instalaţii - 40.000 lei
47. Parohia Timişoara Iosefin - reparaţii curente biserică - 40.000 lei
48. Parohia Foeni - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
49. Parohia Checea Română - căminul de bătrâni - 45.000 lei
50. Parohia Utvin - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
51. Parohia Ionel - construcţie biserică nouă - 20.000 lei
52. Parohia Corneşti - reparaţii curente biserică - 20.000 lei

53. Parohia Timişoara Zona Steaua - construcţie biserică nouă - 20.000 lei
54. Parohia Timişoara Fabric - reparaţii curente biserică şi pictură interioară - 

30.000 lei
55. Parohia Remetea Mare - pictură interioară 20.000 lei
56. Parohia Bazoşu Vechi - reparaţii curente biserică 20.000 lei
57. Parohia Timişoara Fabric Est - reparaţii curente biserică - 20.000 lei
58. Parohia Recaş II - construcţie biserică nouă - 30.000 lei
59. Parohia Dumbrăviţa Banat II - construcţie biserică nouă - 30.000 lei
60. Parohia Tipografilor - reparaţii curente - 30.000 lei
61. Parohia Timişoara Fabric - reabilitare centru pastoral misionar - 30.000 lei
62. Parohia Valcani - reparaţii curente biserică - 30.000 lei
63. Parohia Şuştra - reparaţii capitale biserică - 40.000 lei
64. Parohia Nădrag - reparaţii curente biserică 20.000 lei
65. Parohia Ortodoxă Sârbă Rudna - construcţii/reparaţii/pictură - 40.000 lei
66. Parohia Ortodoxă Ucraineană Timişoara - construcţii/reparaţii/pictură - 35.000 

lei
67. Parohia Romano-Catolică Sânnicolau Mare (pentru Saravale) - lucrări de re-

paraţii exterioare - 160.000 lei
68. Parohia Română unită cu Roma Greco-Catolică - realizare acoperiş şi termo-

izolaţie - 40.000 lei
69. Biserica Penticostală Apele Vii Timişoara - construcţii/reparaţii/restaurare - 

150.000 lei

70. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - reparaţii - 30.000 lei
71. Biserica Creştină Baptistă Harul Lugoj - reabilitare şi reparaţii - 65.000 lei
72. Biserica Creştină Baptistă Harul Cărpiniş - reabilitare şi reparaţii - 15.000 lei
73. Biserica Creştină Baptistă Golgota Timişoara - reabilitare şi reparaţii - 15.000 

lei
74. Biserica Creştină Baptistă Maranata Timişoara - reabilitare şi reparaţii - 18.000 

lei
75. Biserica Creştină Baptistă Efrata Lugoj - reabilitare şi reparaţii - 17.000 lei
76. Parohia Reformată Independentă Tormac - învelitoare ţiglă, reparaţii turn şi 

faţadă - 45.000 lei
77. Parohia Evanghelică Luterană Vucova - reparaţii faţadă - 10.000 lei
78. Parohia Evanghelică Luterană butin - renovare - 10.000 lei

Sprijin consistent din bugetul CJ Timiş 
pentru unităţile de cult din Timiş
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Hotărârile 
CJ Timiș din 
decembrie 2019

• Hotărârea nr.252/09.12.2019 privind aprobarea bugetului rectificat al județului 
Timiș pe anul 2019.

• Hotărârea nr.253/16.12.2019 privind validarea mandatului unui consilier județean 
și completarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.

• Hotărârea nr.254/16.12.2019 privind aprobarea Raportului Comisiei constituite 
în vederea atribuirii locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Judeţului Timiş situa-
te în Timişoara, Strada Martir Marius Ciopec, nr.3.

• Hotărârea nr.255/16.12.2019 privind aprobarea dării în administrare a unor bu-
nuri imobile situate în Comuna Tomești și aflate în domeniul public al Județului Timiș, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

• Hotărârea nr.256/16.12.2019 privind aprobarea trecerii unui bun imobil din do-
meniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demontării.

• Hotărârea nr.257/16.12.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui 
bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

• Hotărârea nr.258/16.12.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor 
bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

• Hotărârea nr.259/16.12.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotă-
rârea Consiliului Județean Timiș nr. 254/20.12.2016 privind aprobarea Regulamentu-
lui de Utilizare și Funcționare, precum și a Contractului cadru de închiriere ocazională 
a Sălii Multifuncționale și a Sălii de Consiliu din Palatul Administrativ.

• Hotărârea nr.260/16.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de ex-
propriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 
județean ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Săcălaz”.

• Hotărârea nr.261/16.12.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de 
curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către 
Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SER-
VICE CONS PREST S.R.L.

• Hotărârea nr.262/16.12.2019 privind aprobarea trecerii unui bun imobil din do-
meniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea demolării.

• Hotărârea nr.263/16.12.2019 privind aprobarea amplasării unui generator pe 
terenul înscris în Cartea Funciară nr. 448693 Timișoara.

• Hotărârea nr.264/16.12.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotă-
rârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019, pentru aprobarea Normativelor 
privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

• Hotărârea nr.265/16.12.2019 privind aprobarea închiderii Centrului de Plasa-
ment pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş și transferul beneficiarilor în alternative de 
tip familial.

• Hotărârea nr.266/16.12.2019 privind aprobarea închiderii Centrului de Plasa-
ment Lugoj și transferul beneficiarilor în alternative de tip familial.

• Hotărârea nr.267/16.12.2019 privind arondarea comunei Sânandrei, de la Di-
recţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Sânandrei.

• Hotărârea nr.268/16.12.2019 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică a Judeţului Timiş.

• Hotărârea nr.269/16.12.2019 privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fis-
cal 2020.

• Hotărârea nr.270/16.12.2019 privind aprobarea tarifelor de interes judeţean apli-
cabile în anul fiscal 2020.

• Hotărârea nr.271/16.12.2019 privind aprobarea preţurilor medii ale unor produ-
se agricole pentru anul fiscal 2020.

• Hotărârea nr.272/16.12.2019 privind aprobarea neexercitării dreptului de pre-
emţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţe.

• Hotărârea nr.273/16.12.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
unor spații din cadrul imobilului aflat în domeniul public al Județului Timiș și în admi-
nistrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara.

• Hotărârea nr.274/16.12.2019 privind aprobarea modificării Contractului de con-
cesiune nr.7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș 
și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – Societatea RER SER-
VICII ECOLOGICE S.R.L.

• Hotărârea nr.275/16.12.2019 privind aprobarea închirierii unui spaţiu din Basti-
onul ”Theresia” Timișoara.

• Hotărârea nr.276/16.12.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor 
bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Serviciul de Ambulanță 
al Județului Timiș.

• Hotărârea nr.277/16.12.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr.243/18.10.2017 privind aprobarea cofinanțării din bugetul propriu 
al Județului Timiș pentru obiectivul de investiție ”Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 
592 Timișoara – Moșnița Nouă, jud. Timiș”.

• Hotărârea nr.278/16.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat 
după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare 
DJ 572 Lucareț - lim. jud. Arad, km 94+670 - 102+500”.

• Hotărârea nr.279/16.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat 
după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 
588B Rovinița Mare - Percosova – Gherman, L=13,5 km”.

• Hotărârea nr.280/16.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat 
după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare 
drum județean DJ 592 B, Șipet - Folea, km 34+030 - 38+170, L = 4,14 km”.

• Hotărârea nr.281/16.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat 
după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 
593A, sector Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar, km 8+270 - km 13+180”.

 În vizită la 
American Corner

Prima vizită în județul 
Timiș a noului ambasador al 
Republicii Croația în România

“A fost o plăcere să mă întâlnesc cu doamna Marija Kapitanovic, ambasadorul 
Republicii Croația în România, dar și cu deputatul Giureci - Slobodan Ghera. Dom-
niile lor ne-au onorat cu vizita la Consiliul Județean Timiș”, a declarat Călin Dobra, 
preşedintele CJ Timiş. 

Venirea doamnei ambasador confirmă interesul față de județul nostru în ceea ce 
privește dezvoltarea relațiilor bilaterale și validează importanța înlesnirii cooperării în 
domenii de interes și a semnării unor înțelegeri de cooperare cu județele din Repu-
blica Croația.

Doamna ambasador s-a arătat interesată de principalele proiecte de dezvoltare 
din județul nostru. Astfel, i-au fost prezentat câteva obiective importante: dezvoltarea 
infrastructurii rutiere, redarea Canalului Bega circuitului navigabil și turistic pentru 
conectare la Dunăre, restaurarea Palatului Baroc, a unei noi maternități, a unui centru 
pentru copiii cu dizabilități, dar și multe proiecte culturale. Au fost arătate şi avanta-
jele care au pus Timișul pe primul loc în topul județelor din România, după capitala 
București. “Mă bucură faptul că și orașul Rijeka din Croația va deveni Capitală Euro-
peană a Culturii în 2020, lucru care va face ca relațiile dintre cele două regiuni să fie 
și mai strânse”, a precizat Călin Dobra.

Primul centru American Corner din România a fost deschis la Timișoara și este 
un parteneriat între Consiliul Județean Timiș, Biblioteca Județeană și Ambasada SUA 
în România. Noul obiectiv a fost vizitat de E.S. Adrian Zuckerman, noul ambasador 
SUA în România. Despre importanţa acestuia a vorbit profesorul Adrian Kali, erou al 
Revoluției din 1989 de la Timișoara.
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Compartimentul Cabinet Preşedinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

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

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

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

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

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

Secretar al judeţului: Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică

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

Timişoara cod poştal 300034, Judeţul 
Timiş, România

Telefonul cetăţeanului: 0256/406406
Tel: 0040 256 406300
Tel: 0040 256 406400
Tel: 0040 256 406500
Fax: 0040 256 406306
Fax: 0040 256 406675

E-mail: cjt@cjtimis.ro
www.cjtimis.ro

Servicii publice

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

Tel. 0040 256 490281
       0040 256 494030
Fax: 0040 256 407066

E-mail dgasptm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro

Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap

Str. Franz Liszt nr. 3 Timişoara, Judeţul 
Timiş, România

Tel.  0040 256 490925      
Director general interimar: Anucin Bogo 

Octavian

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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Spectacol aniversar dedicat 
lui Vasile Conea la Teatrul 
Național din Timișoara

Exponatul Lunii Ianuarie: 
Coliere din perioada 
neolitică (8000-5000 î.e.n.)
La Muzeul Naţional al Banatului

Gala 
profesioniştilor 
din cultură

Gala Procultura - cu cele două secțiuni TIMISIENSIS și CERTI-
TUDINI - este deja o tradiție, care trezeşte de fiecare dată mult inte-
res. Alături de Arhiepiscopia Timișoarei, Consiliul Judeţean Timiş a 
nominalizat și în acest an, pe lista premianților, 21 de persoane care au 
ceva de spus în domenii precum muzică, literatură, coregrafie, pictură 

sau regie.  Din 2002 și până în prezent, aproape 400 de profesioniști 
au fost recompensați pentru munca lor. Această ”armată” de oameni 
de cultură ne va reprezenta cu cinste și în contextul apropiatului mo-
ment 2021, când Timișoara devine Capitala Europeană a Culturii. 
“Sunt mândru să dezvoltăm împreună Timișul cultural. Felicitări tu-
turor!”, este mesajul lui Călin Dobra, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş. 

În cursul istoriei, împodobi-
rea corpului cu diverse obiecte 
a jucat un rol important în ma-
nifestarea identității umane, 
dovadă fiind numeroasele po-
doabe descoperite în cadrul cer-
cetărilor arheologice, precum și 
continuarea acestei practici în 
prezent. Bijuteriile sunt o formă 
universală de adorație. Podoa-

bele făcute din scoici, pietre și 
oase au supraviețuit încă din 
timpuri preistorice. Încă din ace-
le timpuri, bijuteriile erau purta-
te ca o formă de protecție față 
de pericolele vieții sau pentru a 
marca un statut social. Podoa-
bele purtate reflectau ierarhia și 
statutul social. Culoarea bijuterii-
lor și puterea lor protectivă conta 

deosebit de mult. Unele aveau 
mesaje secrete sau inscripții 
magice, despre care se credea 
ca îi va proteja pe proprietari. 
Materialele folosite la realizarea 
podoabelor sunt diverse, de la 
pietre, ceramică, oase și dinți de 
animale sau chiar de om, până 
la chihlimbar sau cochilii de 
moluște actuale sau fosile.

Un exemplu de podoabe re-
alizate din cochilii de moluște îl 
reprezintă colierele înregistrate 
în colecțiile Secției de Arheolo-
gie. Acestea au fost descoperite 
la Kiszombor, localitate aflată în 
Ungaria, lângă granița cu Româ-
nia, fiind încadrate cronologic în 
Epoca Neoliticului (8000 – 5000 
î.e.n.), nefiind menționate alte 
informații privind contextul isto-
ric.

Ansamblul expus este re-
prezentat de două șiraguri com-
puse din cochiliile a patru specii 
de moluște marine, materialul 
provenind dintr-un depozit fosili-
fer. În lipsa contextului arheolo-
gic, asamblarea pieselor în cele 
două coliere a fost determinată 
doar de prezența celor două 
scoici prelucrate ca pandantiv, 
iar ordinea dispunerii pieselor de 
tip mărgele s-a realizat în funcție 
de potrivirea dimensiunilor.

Program de vizitare: marți 
- duminică 10:00 - 18:00, la Mu-
zeul Naţional al Banatului

Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Timiș a organizat  la 
Teatrul Național din Timișoara 
un spectacol intitulat ”Am cântat 
o viață întreagă”,  dedicat celui 
care ar putea răspunde la orice 
întrebare prin cântec, lui Vasi-
le Conea, dar și obiceiurilor de 
Crăciun. Nume importante ale 
muzicii populare românești: Li-
liana Laichici, Carmen Popovici 
– Dumbravă, Mihaela Petrovici, 
Felicia Stoian, Marius Ciprian 
Pop, Ciprian Roman, Nicu No-
vac, Petrică Miulescu Irimică și 
Marius Cîrnu au adus spiritul 

curat al Crăciunului de altăda-
tă prin cântece și jocuri în care 
regăsim frumusețea sufletul ro-
mânesc. Programul spectacolu-
lui a cuprins colinde și obiceiuri 
arhaice de colindat din Banat, 
precum ”Merge Lina la fântâ-
nă” sau ”Hai, ficior, cu dubele” 
și dansuri străvechi, repuse în 
circulație printr-un tablou core-
grafic din zona Făgetului inti-
tulat: „Vremea colindelor”, sub 
îndrumarea maeștrilor coregrafi 
Brândușa și Nicolae Stănescu. 
Acompaniamentul a fost asigu-
rat de Orchestra Ansamblului 

Profesionist Banatul, dirijor: Se-
bastian Roșca.

Un moment special a fost 
dedicat celui supranumit ”re-
gele doinelor”, Vasile Conea. 
Cu peste 50 de ani de carieră 
muzicală, 400 de melodii, 27 de 
casete, discuri și CD-uri, Vasile 
Conea reprezintă o generație 
de artiști pentru care muzica 
reprezintă însăși rațiunea de a 
trăi. Spectacolul a făcut  parte 
din programul ”Datini și obiceiuri 
de Crăciun”. Evenimentul a fost  
finanțat de Consiliul Județean 
Timiș. 
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