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Dragi timișeni,
Am intrat într-un nou an cu 

speranță și încredere că împre-
ună vom reuși să facem multe 
lucruri frumoase, astfel încât 
să fim cu adevărat mândri de 
județul în care trăim. Noi, ca 
administrație județeană, știm 
foarte bine ce avem de făcut, 
cunoaștem potențialul de care 
dispunem, oportunitățile exis-
tente și, totodată, avem energia 
și voința necesare pentru a pune 
în aplicare ideile și planurile fă-
cute pentru 2021. Suntem, de 
luna trecută, într-o echipă com-
pletă de conducere la nivelul 
consiliului județean, cu doi noi 
colegi tineri și entuziaști și am 
mare încredere în determinarea 
și capacitatea lor de a performa 
în administrație, de a ține ritmul 
cu noile provocări care apar și 
de a se integra într-o viziune 
unitară și modernă pentru dez-
voltarea județului. Firește, avem 
stabilite anumite priorități, care 
vor contura modul general de 
lucru și obiectivele de îndepli-
nit. Astfel, vom pune un mare 
accent pe accesarea fondurilor 
europene și tocmai de aceea va 

trebui redimensionată activita-
tea compartimentului din acest 
domeniu. Trebuie să pregătim 
portofoliul de proiecte pentru 
noul exercițiu bugetar european 

și avem nevoie de personal cât 
mai calificat pentru a putea im-
plementa proiectele pe care 
urmează să le depunem. Apoi, 
se impune categoric realizarea 

digitalizării instituției, pentru că 
este aberant ca în anul 2021 
să mai plimbăm hârtii și mape, 
iar cetățenii să piardă timp la 
ghișee, într-o perioadă în care 
tehnologia ne permite să lucrăm 
cu documente și informații într-
un sistem electronic, mult mai 
rapid, mai practic, mai eficient, 
mai transparent. Nu în cele din 
urmă, vom fi focusați pe con-
tinuarea și finalizarea marilor 
proiecte de infrastructură ale 
județului, să punem  presiune, 
în sensul bun al cuvântului, 
pentru accelerarea acestora și 
să aducem îmbunătățiri acolo 
unde, împreună cu specialiștii, 
vom considera că se poate 
face mai bine. De fapt, acesta 
este și scopul nostru, acela de 
a face mai bine, pentru ca oa-
menii să fie mulțumiți, iar noi să 
avem satisfacția că le-am făcut 
viața măcar un pic mai ușoară. 
Pentru asta, trebuie să ducem 
Timișul în față, acolo unde ne 
place să știm că îi e locul. Și îl 
vom duce!

Alin Nica,
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Să ducem Timișul în față!

Drumuri bune, timp scurtat, condiții 
sigure! Acestea sunt obiectivele ur-
mărite de administrația județeană în 
ceea ce privește infrastructura rutieră 
și în acest registru se înscrie și solici-
tarea președintelui Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, în privința autostră-
zii Timișoara-Moravița: „Am solicitat  

reprezentanților CNAIR și ai companiei 
care realizează studiul de fezabilitate al 
autostrăzii Timișoara - Moravița să gene-
reze o propunere de traseu care să cu-
prindă Timișoara, prin două bretele, atât 
pe partea de est, cât și pe cea de vest. 
Astfel, am asigura o centură la nivel de 
autostradă pentru municipiul nostru. Am 

făcut solicitarea în cadrul unei ședințe 
de lucru, unde au fost prezentate o serie 
de variante de traseu pentru autostrada 
ce va lega Timișoara de capitala Serbi-
ei. În susținerea opțiunii mele, de a găsi 
un traseu cu ambele variante, cu două 
bretele, am subliniat că trebuie gândit 
la nivel mare, strategic, pe termen lung, 

Timișoara având nevoie de o centură la 
nivel de autostradă pentru a-și dezlănțui 
adevăratul potențial de pol regional. Au 
fost abordate probleme de rentabilitate, 
de mediu, cât și de impact economic 
pozitiv pentru localitățile traversate. De 
asemenea, au fost propuse discuției va-
riante ce ocolesc municipiul atât prin est, 
cât și prin vest, cu legături, de exemplu, 
la viitorul drum ce va face legătura între 
A1 și DN 69 (printre Beregsău Mare și 
Săcălaz, coborând spre Diniaș), la nodul 
de la Remetea Mare, sau chiar în zona 
Recașului, această variantă fiind însă și 
cea mai îndepărtată de Timișoara.

În ceea ce privește traseul prin 
est, un avantaj de conectare la actu-
alul nod de la Remetea Mare, conform 
proiectanților, ar fi și drumul de patru 
benzi pe care noi, Consiliul Județean, 
îl construim între această descărcare și 
Centura Timișoarei, în proximitatea ae-
roportului.

Voi propune partenerilor de la Pri-
măria Timișoara să susținem împreună 
această variantă, atât administrativ, cât și 
politic, întrucât reprezintă o șansă imen-
să pentru municipiu și județ care n-ar tre-
bui ratată. Variantele de traseu prezenta-
te  au caracter de linii directoare, urmând 
a fi definitivate în funcție de propunerile, 
problemele și soluțiile înaintate”.

O centură la nivel de autostradă pentru Timișoara
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E tânăr, dinamic, plin de idei și cu 
multă putere de muncă. La doar 32 de 
ani, Alexandru Costantin Proteasa a 
devenit vicepreședinte al Consiliului 
Județean Timiș, fiind unul dintre cei mai 
tineri oficiali din istoria județului care ocu-
pă această poziție de mare responsabili-
tate. A obținut titlul de master în domeniul 
management la Universitatea de Vest din 
Timișoara. În ciuda vârstei, are o boga-
tă experiență în mediul privat, punându-
și amprenta pe dezvoltarea mai multor 
societăți comerciale, la întemeierea și 
consolidarea cărora și-a adus aportul 
încă de la vârsta de 18 ani. 
European, dar  mai întâi, timișean

În ceea ce privește viața publică, a 
fost consilier local la Moșnița Nouă, în 
mandatul 2016-2020 și este cofonda-
tor și membru al unui ONG din Moșnița 
Nouă care promovează inițiative comu-
nitare. Căsătorit, având un copil de patru 
luni, Alexandru Constantin Proteasa este 
ceea ce se cheamă un tânăr ”de-al locu-
lui”, care vrea mai multe pentru comuni-
tatea sa. „Mă consider european, dar mai 
întâi de toate sunt timișean. Din fericire, 
cele două aspecte nu se exclud și tocmai 
de aceea îmi face mare plăcere să con-
tribui la dezvoltarea Timișului european. 
Sunt convins că avem forța și resurse-
le necesare pentru a promova și duce 
la bun sfârșit proiecte majore care să 
crească nivelul de trai al locuitorilor aces-
tui județ, astfel încât cu toții să fim mân-

dri că suntem timișeni. Avem potențial, 
există și voință, suntem o echipă tânără, 
sunt convins că vom fi sprijiniți și de la 
nivel guvernamental, așa că nu văd nici 
un motiv pentru care să nu fiu optimist. 
Știu ce responsabilități îmi asum, sunt 

conștient de ele, dar am acceptat aceas-
tă uriașă provocare pentru că vreau un 
județ mai dezvoltat și o viața mai bună 
pentru noi toți. De aceea m-am impli-
cat și sunt convins că împreună putem 
reuși”, spune tânărul vicepreședinte al 

CJ Timiș, explicându-și, astfel, trecerea 
la noua postură din cadrul administrației 
județene. Accesarea  cât mai multor fon-
duri europene, digitalizarea instituției și 
promovarea unui mod de lucru eficient și 
transparent se numără printre prioritățile 
lui Alexandru Constantin Proteasa. 

Zona periurbană, o prioritate
Ca o particularitate, noul vicepre-

șe dinte al Consiliului Județean Timiș 
apreciază că trebuie prioritizate pro-
iectele de dezvoltare socio-economică 
a comunităților din zona periurbană a 
Timișoarei, una care a cunoscut o dez-
voltare spectaculoasă în ultimii ani și 
care necesită să fie integrată într-o vizi-
une unitară și armonioasă:  „Zona peri-
urbană a municipiului Timișoara trebuie 
să constituie una dintre direcțiile priori-
tare de dezvoltare și finanțare a poiec-
telor de către Consiliul Județean Timiș, 
o zonă care trebuie sprijinită și încura-
jată să se dezvolte corect, armonios și 
coerent. În această parte a județului, 
lucrurile sunt într-o continuă dinamică 
și evoluția galopantă din ultimul timp ne 
obligă, practic, să ținem pasul cu nevoi-
le și pretențiile unor astfel de comunități, 
absolut îndreptățite. Sporul demografic, 
accentuarea presiunii pe serviciile socia-
le, creșterea pretențiilor privind calitatea 
vieții în aceste comunități, toate acestea 
la un loc ne obligă pe noi ca administra-
tori ai județului să prioritizăm investiții în 
aceste zone. Eu am toată convingerea 
că astfel de proiecte vor genera nu doar 
condiții mai bune de locuit, transport și 
petrecere a timpului liber, dar vor fi și mo-
tive pentru atragerea a noi și noi investi-
tori, garanții pentru un județ dezvoltat și 
european. Îl cunosc pe președintele Alin 
Nica din 2016, de când am dorit să luăm 
exemplul de la Dudeștii Noi privind atra-
gerea fondurilor europene și sunt încre-
zător că vom face o echipă bună. Știm 
exact ce avem de făcut, cum trebuie pro-
cedat și pe ce ne putem baza. Vă asigur 
că va fi o echipă de succes!”.

Cristian Moș are 37 de ani și este tatăl 
unei fetițe de aproape 6 ani, Ruxandra, și 
al  lui Ștefan, un băiețel de 2 ani și jumăta-
te. Locuiește cu familia sa în Dumbrăvița, 
de unde vine zilnic în Timișoara la fel ca 
mulți alți timișeni. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care înțelege foarte bine 
nevoia unei dezvoltări coerente a zonei 
metropolitane.

Cristian este inginer și are o experiență 
de peste 14 ani în domeniul privat. Ulti-
mii opt ani i-a petrecut într-o companie 
multinațională, fiind liderul unei echipe 
care se ocupă cu proiectarea de aparatu-
ră medicală. 

A intrat în politică acum patru ani, 
după alegerile locale, iar schimbarea de 
carieră nu-l înspăimântă. Un bun lider știe 
cât este de important să aibă o echipă de 
oameni foarte competenți în domeniile lor 
de specialitate, iar Cristian și-a propus să 
identifice acești oameni în cadrul Consi-
liului Județean Timiș și să le ofere cadrul 
perfect unde ei să poată performa la cele 
mai înalte standarde.

Din funcția de vicepreședinte al Consi-
liului Județean Timiș, Cristian Moș și-a pro-
pus să găsească pârghiile necesare prin 
care Timișul să devină unul dintre județele 
de top ale României, poate chiar un model 
de bună practică pentru restul țării. Este 
determinat să rezolve problemele siste-
matice cu care s-au confruntat timișenii 
până acum și să seteze noi standarde. 
Calitatea vieții de zi cu zi a timișenilor este 
determinată și de calitatea serviciilor pe 
care administrația județeană le oferă, iar 

în anii ce vin suflul proaspăt cu care a venit 
noua echipă de la conducerea Consiliului 
Județean Timiș sigur o să ajute la ridicarea 
calității vieții locuitorilor județului nostru.

Când vine vorba despre modul în 
care urmează să-și exercite atribuțiile de 

vicepreședinte, Cristian Moș și-a propus 
să pună transparența și comunicarea cu 
cetățenii mai presus de orice. Era în care 
politica se făcea în spatele ușilor închise, 
într-un mod opac, s-a terminat. 

Aplicarea politicii „Fără penali în 
administrația județeană” este unul dintre 
punctele unde Cristian nu vrea să ne-
gocieze: „Nu voi promova în organele 
administrației publice județene cetățeni 
condamnați definitiv la pedepse privative 

de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu 
intenție”. Totodată, el este și un susținător 
al depolitizării aparatului administrativ al 
Consiliului Județean Timiș si a instituțiilor 
și serviciilor subordonate Consiliului Jude-

țean Timiș - prin organizarea de concur-
suri cu criterii obiective și transparente, la 
care orice cetățean interesat poate partici-
pa. „Voi lua măsuri pentru evoluția culturii 
organizaționale în direcția orientării spre 
agilitate, deschidere spre idei din exteri-
or și promovarea parteneriatului”, spune  
Cristian Moș. 

Pentru că cetățenii trebuie să știe ce 
se întâmplă cu banii lor, Cristian și-a pro-
pus să  analizeze și să propună noi mijloa-
ce de transparentizare a contractelor de 
achiziții de bunuri și servicii ale instituțiilor 
subordonate CJ Timiș. Deși există deja 
puneri în practică a transparentizării la 
nivel județean, modalitățile curente sunt 
greu de utilizat. „Dacă privim înspre starea 
comunităților noastre locale, pe care am 
cunoscut-o în mod direct, în timpul deselor 
deplasări prin județ, rezultă foarte clar că 
una dintre prioritățile județului rămâne ex-
tinderea și modernizarea infrastructurii de 
servicii de utilități publice, în special apă-
canal, extinderea rețelei de apă potabilă 
și de gaze naturale la nivelul fiecărui UAT, 
obiectiv pentru care intenționez să-mi de-
dic resurse considerabile până la finalul 
mandatului”, a declarat noul vicepreședinte 
al CJ Timiș. 

Puținul timp liber care îi mai rămâne 
Cristian îl petrece alături de familia sa și 
dacă-i mai rămân câteva ore libere prac-
tică artele marțiale: „În general mă feresc 
să vorbesc despre acest subiect pentru 
că în momentul de față artele marțiale 
sunt privite strict ca o formă de autoapă-
rare, dar adevărul este că întreaga filoso-
fie din spatele acestei arte este una care, 
cred eu, trebuie transmisă din generație 
în generație. Samuraii sunt acei oameni 
care se află în serviciul altor oameni, iar 
de astfel de persoane cred că are mare 
nevoie umanitatea în această perioadă. 
Acum,  timișenii au în slujba lor o echipă 
de oameni care sunt conștienți că ei sunt 
în serviciul cetățenilor”.

Un tânăr de-al locului, în fața 
unei mari provocări
La doar 32 de ani, Alexandru Constantin Proteasa a devenit vicepreședinte 
al Consiliului Județean Timiș

Transparența și comunicarea 
cu cetățenii, mai presus de orice
Este dezideratul vicepreședintelui CJ Timiș Cristian Moș
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- Sunteți unul dintre pri-
marii longevivi ai județului. 
Care au fost proiectele duse 
la bun sfârșit pentru care co-
munitatea v-a ales de atâtea 
ori să administrați comuna?

- Da, este adevărat, sunt 
la al cincilea mandat de primar 
și am mai avut unul complet 
de viceprimar. Desigur, pentru 
mine este o mare onoare și le 
sunt re cunoscător concetățeni-
lor mei pentru încrederea acor-
dată, pentru faptul că au fost 
alături de mine și au apreciat tot 
ceea ce am făcut pentru comu-
nă de-a lungul timpului. Eu cred 
că am fost ales de atâtea ori 
datorită seriozității mele, pentru 
că am fost aproape de cetățeni, 
tratându-i cu respectul cuvenit, 
acordându-le atenție și încer-
când să le rezolv problemele, 
care nu sunt puține într-o comu-
nitate rurală. Nu în ultimul rând, 
îndrăznesc să cred că alegerea 
mea s-a datorat și realizărilor 
administrative, proiectelor duse 
la bun sfârșit, care sunt vizibile 
și care, cu siguranță, au schim-
bat imaginea Giulvăzului. Din 
punct de vedere tehnic, comuna 
are o populație de 3.280 de lo-
cuitori și deține în componență 
patru localități: Giulvăz, Rudna, 
Ivanda și Crai Nou. Tocmai de 

aceea, este o comună destul 
de greu de administrat, față de 
altele care au în structura lor 
doar una sau două localități. 
Dar, ca să revenim, le sunt re-
cunoscător locuitorilor comunei 
pentru că au avut încredere în 
continuitate și iată că am reușit, 
împreună, să facem Giulvăzul 
și satele aparținătoare mai fru-
moase.

- Care sunt nevoile curen-
te din Giulvăz?

- Desigur, ne dorim cu toții 
să avem o viață ca la oraș să 
ne apropiem cât mai mult de 
standardele atinse de viața din 
comunitățile urbane. Asta vor 
oamenii. Lumea își dorește să 
aibă facilitățile care există și la 
oraș și este un lucru firesc pen-
tru perioada în care trăim. De 
aceea, noi, autoritățile comu-
nei, trebuie să ținem pasul cu 
exigențele actuale și să facem 
tot posibilul pentru a satisface 
necesitățile tot mai diversificate 
ale populației. Nevoile curen-
te ale comunei sunt la fel ca în 
multe altele din țară și anume 
rețele de alimentare cu apă și 
canalizare moderne conform 
standardelor Uniunii Europene, 
precum și introducerea rețelei 
de gaz metan. Eu am încredere 
că le vom duce la bun sfârșit. 

- Cum vedeți colaborarea 
cu Consiliul Județean Timiș?

- Aceste este un aspect foar-
te important, pentru că își poate 
pune serios amprenta asupra 
dezvoltării comunei. Referitor 
la relația cu Consiliul județean 

Timiș, pot menționa faptul că, 
în toate mandatele avute, am 
colaborat foarte bine cu toate 
compartimentele, precum și cu 
conducerile care au fost în toți 
anii la cârma CJ Timiș. În mo-
mentul de față, mă bucur că 

în sfârșit la conducerea CJT a 
ajuns un om care știe să facă 
administrație. Spun asta pentru 
că înainte de a deține această 
funcție, domnul Alin Nica a fost 
primar, așa că știe nevoile și 
greutățile cu care se confruntă 
primarii, în comparație cu alți 
foști conducători ai CJT, care 
nu au fost primari înainte de a 
fi președinți. În acest context, 
doresc să-i transmit domnului 
președinte Alin Nica felicitări 
pentru noua funcție si să îi urez 
mult succes în activitate.

- Ce obiective aveți în de-
rulare acum și în perspectiva 
apropiată?

- Tocmai pentru că am avut 
realizări anterioare, am căpătat 
multă încredere în forțele noas-
tre și de aceea țintim la mai 
mult. Dintre obiectivele aflate 
în derulare pot aminti moderni-
zarea (asfaltarea) străzilor din 
localitățile Rudna și Crai Nou, 
precum și modernizarea rețelei 
de apă și canalizare în comuna 
Giulvăz. Totodată, în perspec-
tiva apropiată, avem în vedere 
realizarea introducerii gazului 
metan, precum și amenajarea 
de parcuri de joacă pentru co-
pii și modernizarea străzilor din 
Ivanda. Am toată încrederea că 
ne vom descurca!

- Cum ați caracteriza peri-
oada 2016 – 2020, primul dum-
neavoastră mandat în fruntea 
comunei?

- A fost un mandat de înce-
put, unul în care am avut nevoie 
de acomodare, pentru că am fost 
nevoit să învăț administrație pu-
blică, să mă acomodez cu pos-
tura de edil al comunei Banloc. 
O pot numi o perioadă dificilă, 
asta întrucât comuna era mult în 
urmă din punct de vedere al dez-
voltării economice și mă refer 
în principal la starea degradată 
a infrastructurii din Banloc. Pot 
spune că în această perioadă 
am învățat mult, am muncit mult, 
dar am avut și reușite. M-am 
consultat de multe ori în luarea 
de decizii cu colegi primari cu 
experiență, oameni de la care 
pot spune că am învățat multe 
lucruri bune. Foarte pe scurt, 
această perioadă o pot carac-
teriza ca fiind una grea, în care 
am muncit mult, am învățat mult, 
dar am obținut și rezultatele pre-
vizionate la început de mandat, 
lucru pentru care pot spune că a 
meritat tot acest efort.

- Care considerați că au 
fost cele mai mari reușite?

- Reușitele mele în primul 
mandat au fost, în primul rând, 

obținerea de fonduri europe-
ne nerambursabile, necesare 
pentru dezvoltarea comunei. În 
acest sens, am depus proiecte 
prin AFIR, pe submăsurile 7.2 si 
7.6, astfel că am reușit să obțin 
1 milion de euro pentru amena-
jare străzi prin asfaltare în ca-
drul UAT Banloc și 500 de mii 
euro pentru amenajarea a două 

cămine culturale. Sunt sume im-
presionante, care ajută în mod 
evident la schimbarea în bine a 
Banlocului. Am obținut, de ase-
menea, prin PNDL 2, fonduri 
pentru realizarea unei grădinițe 
cu program prelungit, aceasta 
fiind o investiție foarte importan-
tă, având în vedere necesitățile 
populației din UAT Banloc, dar și 

din UAT învecinate. Tot la acest 
capitol al obiectivelor de mare 
importanță pentru comună, prin 
Grupul de Acțiune Locală TIMIS-
TORONTAL  BÂRZAVA, am de-
pus un proiect pentru amenaja-
rea unui teren de sport, proiect 
obținut prin încheierea contrac-
tului de finanțare. Pe lângă toate 
acestea, am avut și multe alte 
investiții din bugetul propriu al 
comunei, investiții care au vizat 
în principal dezvoltarea satului 
Banloc și a satelor aparținătoare 
UAT Banloc, aceetea fiind 
priorități ale activității mele în 
fruntea comunei. Amintesc o 
serie dintre ele: grădinița cu pro-
gram normal în localitatea Soca, 
amenajarea unui centru civic în 
Partoș, asfaltare de drumuri și 
realizarea de trotuare în toate 
localitățile aparținătoare de UAT 
Banloc, precum și multe altele.

- Ce greutăți ați întâm-
pinat și cum ați reușit să le 
depășiți?

- Desigur că au apărut și 
probleme, nu a mers totul ca 
pe roate. Greutățile pe care 
le-am întâmpinat au fost lega-
te de colaborarea cu diferite 
instituții publice, mă refer aici 
la Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR), unde 
se întârzie foarte mult în analiza 
documentațiilor depuse și astfel 
se prelungește foarte mult dura-
ta de execuție a proiectelor. Am 
depășit aceste greutăți, pentru 
moment, prin insistență. Sper 
ca în continuare să nu mai exis-
te astfel de probleme sau să fie 

mult mai repede soluționate.
- Ce proiecte aveți în deru-

lare și ce așteptări aveți de la 
Consiliul Județean Timiș?

- Avem planuri generase 
pentru comună. Proiectele afla-
te în derulare sunt: amenajare 
de drumuri în UAT Banloc prin 
asfaltare, amenajare cămine 
culturale în Banloc și Partoș, 
grădinița cu program prelungit 
în localitatea Banloc, amenajare 
teren de sport în Banloc.

Toate aceste proiecte, da-
torită trecerii timpului, de la de-
punere până la aprobare și apoi 
până la execuția de lucrări, au 
determinat costuri noi, costuri 
pe care le susținem din buge-
tul propriu al comunei, un buget 
care nu est deloc mare. De ace-
ea, așteptările mele de la Consi-
liul Județean Timiș sunt multe. În 
primul rând, doresc să fiu ajutat 
în susținerea acestor proiecte 
pentru a putea finaliza lucrările. 
Aștept, de asemenea, de la CJ 
Timiș, o analiză obiectivă a pro-
blemelor din cadrul tuturor UAT-
urilor din județul Timiș. Vrem ca 
redistribuirea banilor către UAT 
să se facă echitabil, să se țină 
cont de dezvoltarea UAT, de 
problemele existente în cadrul 
UAT. Este potrivit ca acești bani 
pe care UAT-urile îi primesc de 
la CJ Timiș să urmărească dez-
voltarea localităților rămase în 
ur mă din punct de vedere al in-
frastructurii. Totodată, doresc o 
mai mare implicare a CJ Timiș 
în dezvoltarea tuturor comune-
lor din județul Timiș.

„Oamenii de la sate vor o viață ca la 
oraș, cu toate facilitățile posibile”
Interviu cu Florentin Cristeți, primarul comunei Giulvăz

„Am reușit să obținem fonduri 
europene nerambursabile”
Interviu cu Lucian Trifonescu, primarul comunei Banloc
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Proiectul de construire a unei noi 
șosele, la patru benzi, care să lege au-
tostrada A1 de Aeroportul Internațional 
Timișoara a accelerat considerabil. 
Consiliul Județean Timiș a lansat deja 
în licitație publică serviciile de realizare 
a studiului de fezabilitate, a proiectului 
tehnic și de obținere a terenului necesar 

prin exproprieri. Valoarea serviciilor este 
estimată la puțin sub două milioane lei, 
iar câștigătorul licitației va avea 10 luni la 
dispoziție pentru a livra documentațiile. 
Ofertele de participare pot fi depuse 
până pe 1 februarie. În ultimele zile ale 
anului trecut, instituția a alocat, prin rec-
tificare bugetară, suma suplimentară de 

peste 1.6 milioane lei, pentru realizarea 
documentației specifice, dincolo de cei 
450.000 lei prevăzuți inițial în 2020.

Drumul va avea o lungime de apro-
ximativ opt km, cu două benzi pe sens. 
Acesta se va construi la sud de Aeroport, 
cu origine în intersecția dintre DJ609D 
și Centura Timișoarei, peste calea fera-
tă secundară ce deservește aerogara, 
intersectând drumul comunal DC62 (Re-
metea Mare - Ianova) și având ca punct 
terminus intersecția cu drumul național 
DN6, nodul de descărcare A1.

Pe lângă beneficiile evidente, de 
creștere a vitezei de deplasare și a 
siguranței rutiere, investiția va juca un 
rol major și în dezvoltarea Aeroportului, 
motor economic de valoare pentru județ. 
De asemenea, șoseaua va avea un rol 

important și în perspectiva realizării au-
tostrăzii Timișoara - Moravița, indiferent 
de ce variante de traseu vor fi selectate. 
Este nevoie să fie anticipată creșterea 
valorilor de trafic în următorii ani și să se 
lase cale liberă dezvoltării economice. 
Adevăratul potențial al Timișului este frâ-
nat în prezent de lipsa unei infrastructuri 
adecvate, iar administrația județeană lu-
crează accelerat la schimbarea acestei 
stări de fapt în următorii ani.

Dincolo de faptul că va scurta distanța 
dintre Aeroport și A1, noua șosea va 
crește siguranța în trafic și va reduce 
poluarea din Ghiroda și Remetea Mare, 
acționând ca o centură de ocolire pentru 
cele două localități. Suma necesară reali-
zării investiției este estimată la 18 milioa-
ne euro, cu tot cu TVA.

Drum județean 
modernizat

A fost finalizat proiectul privind modernizarea tronsonului Drumului Județean 
593 pe porțiunea cuprinsă între localitățile Peciu Nou și Foeni, asigurându-se ast-
fel un acces mai bun spre granița cu Serbia și totodată o conectivitate îmbunătățită 
cu rețeaua TEN – T. Prin implementarea acestui proiect a fost atins obiectivul ge-
neral, respectiv îmbunătățirea accesului populației din regiunea vizată de proiect la 
rețeaua TEN – T, în condițiile asigurării unor condiții sporite de siguranță și de confort 
a circulației rutiere pe DJ 593. În urma implementării proiectului, a rezultat o porțiune 
de 20,5 km de drum județean modernizat, fiind deserviți 10.578 locuitori. Impactul 
investiției asupra regiunii este unul pozitiv și se aliniază condițiilor europene prin: 

asigurarea mobilității bunurilor şi a persoanelor între comunități şi regiuni diferite; 
dezvoltarea economiei şi a relațiilor de cooperare între comunități; oportunități eco-
nomice şi sociale cu efecte multiplicative pozitive cum ar fi accesul îmbunătățit spre 
piețele de desfacere şi apariția investițiilor noi; înlăturarea disparităților economice şi 
sociale dintre regiunile şi comunitățile vecine, concurând astfel la îndeplinirea obiec-
tivului european de coeziune.

Centrul de legume și fructe de la 
Tomnatic, primul de acest gen din județul 
Timiș, a ajuns aproape de faza demară-
rii construcției propriu-zise. Contractul 
pentru proiectarea și execuția acestui 
obiectiv important a fost semnat încă din 
luna octombrie, însă, până acum, con-
structorul a lucrat la proiectul tehnic, pe 
care trebuie să-l predea în luna februarie, 
după care poate să înceapă construcția 
propriu-zisă. Termenul de finalizare al 
in vestiției este septembrie 2022, iar va-
loarea acesteia este de 4,5 milioane de 

euro, bani din bugetul propriu al Consi-
liului Județean Timiș. Centrul va fi un loc 
unde producătorii agricoli pot veni cu 
legumele pentru a fi colectate, sortate 
și depozitate. Investiția se întinde pe un 
teren de 11.509 metri pătrați, iar centrul 
va fi dotat cu camere frigo, cu spații des-
tinate fructelor și legumelor, astfel încât 
acestea să poată fi depozitate în condiții 
optime, în recipiente speciale. De ase-
menea, vor exista camere de sortare și 
tot ceea este nevoie pentru ca fructele și 
legumele să fie păstrate fără a se altera.

Licitație lansată pentru noul drum de 
legătură între A1, Aeroport și Centură

Primul centru de 
legume și fructe din 
Timiș, gata de start
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Reducerea numărului cazurilor de 
violență domestică și de agresiune îm-
potriva femeilor se află în atenția Con-
siliului Județean Timiș. Instituția a răs-
puns pozitiv solicitării Agenției Naționale 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați (ANES) de asociere în vede-
rea realizării unui centru regional pen-
tru consilierea agresorilor. Centrul va fi 
operaționalizat în urma aprobării în ple-
nul CJ Timiș a unui acord de partene-
riat tripartit care include, pe lângă cele 
două instituții, și Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilu-
lui Timiș (DGASPC). Rolul Consiliului 

Județean este ca împreună cu cei de la 
DGASPC, instituție aflată de altfel în sub-
ordonarea acestuia, să identifice spațiul 
necesar înființării centrului de consili-
ere pentru agresori, dar și să-i asigure 
funcționarea pe durata implementării 
proiectului, cât și pentru încă cinci ani 
de la încheierea acestuia, prin alocarea 
fondurilor necesare.

În acest fel, administrația județeană 
răspunde prompt și pozitiv la propunerile 
concrete de rezolvare a unor probleme. 

Violența domestică este o realitate igno-
rată de prea mult timp și necesită o mai 
mare implicare a autorităților publice. 
Parteneriatul cu cei de la ANES  permite 
Consiliului Județean Timiș să își asume 
un rol activ în gestionarea situației, bene-
ficiind atât de expertiză în domeniu, cât 
și de o finanțare nerambursabilă. Există 
astfel toate ingredientele necesare pen-
tru a pune pe picioare această activitate 
de consiliere foarte importantă.

Centrul va fi realizat în cadrul pro-
iectului „Sprijin pentru implementarea 
Convenției de la Istanbul în România” 
derulat de ANES. Inițiativa beneficiază 

de o finanțare de 2.5 milioane euro, prin 
intermediul Mecanismului Financiar Nor-
vegian 2014-2021, și prevede, printre 
altele, înființarea a opt centre regionale 
pentru consilierea agresorilor în situații 
de violență domestică sau violență îm-
potriva femeilor. În plus, se va elabora 
și o metodologie unitară și un set stan-
dardizat de instrumente la nivel național 
pentru lucrul cu agresorii și instruirea 
furnizorilor de servicii sociale asupra 
modului de lucru cu aceștia.

Consiliul Județean Timiș dorește 
să catalizeze eforturile tuturor actori-
lor implicați în combaterea ambroziei, a 
țânțarilor și în rezolvarea situației câinilor 
fără stăpân, prin sprijinirea înființării unei 
asociații de dezvoltare intercomunitară 
cu activitate în domeniul protecției me-
diului și a sănătății, care să reunească 
toate unitățile administrativ-teritoriale 
din județul Timiș. Propunerea aparține 
președintelui Alin Nica și a fost prezenta-
tă, prin intermediul unei videoconferințe, 
primarilor și reprezentanților instituțiilor 
implicate în gestionarea celor trei proble-
me, cât și ai mediului privat. „Acțiunile in-
dividuale, sporadice, nu vor da niciodată 
rezultate. Este nevoie de coagularea și 
coordonarea tuturor eforturilor în cadrul 
unui organism care să aducă soluții la ni-
vel de județ. Asociația de dezvoltare ne 
va permite să ne coordonăm mai bine, 
să intervenim prompt pe tot ceea ce în-
seamnă alarmare, tratare, dar și cerce-
tare. Desigur, va fi și un mijloc prin care 
vom putea accesa finanțări europene. 
Avem deja propuneri concrete din partea 
partenerilor de la Universitatea de Științe 
Agricole, de la Institutul Oncogen, de la 
primari, dar și din mediul privat. Toate 
acestea vor fi analizate și vor intra în lucru 
în cadrul asociației”, a spus președintele 
CJ Timiș, Alin Nica.

Printre propunerile lansate se numă-
ră aplicații digitale complexe din partea 
Universității de Științe Agricole și a com-
paniei Nokia. Conform acestora, siste-
mele vor servi mai multor scopuri, dincolo 
de cel de informare și sesizare. De ase-
menea, primarii au solicitat modificarea 
legislației, mai ales în privința posibilității 
intervenției pe terenurile private. Pe lân-
gă aceasta, edilii au subliniat și nevoia 
susținerii financiare în combaterea am-
broziei și a celorlalte probleme abordate.

Conform studiilor prezentate în ca-
drul întâlnirii, mai bine de 100.000 de 
timișeni sunt alergici la ambrozie într-o 
mai mică sau mai mare măsură. „Esti-
măm că sub umbrela acestei asociații, 
implementând proiectele discutate, dar și 
alte soluții, vom vedea rezultate încă din 
primul an de activitate. Desigur, eforturile 
noastre vor avea cele mai bune rezultate 
pe termen mediu și lung. Dacă ne vom 
implica cu toții pe măsura planurilor și 
așteptărilor, ambrozia, de exemplu, nu 
va mai reprezenta o problemă majoră 
în județul nostru peste șapte-opt ani”, a 
subliniat Alin Nica.

Întâlnirea a reunit peste 60 de per-
soane, primari, profesori universitari, me-
dici și reprezentanți ai autorităților, dar și 
specialiști de la companiile Nokia și Fron-
tier Conect.

1.2 milioane euro de la Consiliul Județean pentru 
spitalele orășenești și municipale din Timiș

Centru regional de 
consiliere pentru agresori 
Consiliul Județean Timiș, partener într-un proiect 
privind combaterea violenței domestice

Nevoia unei asociații 
specializate
În combaterea ambroziei, a țânțarilor 
și în problema maidanezilor

Programul de minimis prin care CJ 
Timiș finanțează dotarea cu echipa-
mente medicale a spitalelor din județ va 
continua și în intervalul 2021-2023. Con-
siliul Județean a aprobat în cadrul unei 
ședinței ordinare prelungirea acestuia 
pentru următorii trei ani. Unitățile sani-
tare care vor putea accesa finanțarea 
sunt spitalele municipale din Timișoara 
și Lugoj, cât și cele orășenești din Sân-
nicolau Mare, Jimbolia, Deta și Făget. 
Valoarea maximă totală a ajutorului de 
minimis este de 6.000.000 lei, respec-
tiv 1.200.000 euro, în condițiile în care 
finanțarea acordată fiecărui spital public 
local nu poate depăși din punct de vedere 
legal valoarea de 200.000 euro pe trei ani 
consecutivi. Decizia aceasta arată deter-
minarea de a consolida prezența Consi-
liului Județean în comunitate, de a deveni 
un vector de creștere a calității vieții în 
rândul timișenilor. Totul se face în baza 

unui ghid transparent. Unitățile sanitare 
vor depune proiecte prin care detaliază 
ce echipamente doresc să achiziționeze. 
Desigur, spitalele vor putea veni și ele cu 
o contribuție financiară, în cazul în care 
costul aparaturii depășește suma acor-
dată de Consiliu.

Pentru anii 2021 și 2022, finanțarea 
ce va putea fi accesată se ridică, în to-
tal, la peste 3.1 milioane lei, iar în anul 
2023 unitățile sanitare vor beneficia de 
mai mult de 2.9 milioane. Trebuie spus că 
schema de minimis este singura moda-
litate legală prin care Consiliul Județean 
poate sprijini financiar spitalele municipa-
le și orășenești, în grija directă a instituției 
aflându-se doar Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

În 2019 și 2020, prin intermediul 
schemei de minimis, CJ Timiș a acordat 
celor șase unități sanitare aproape 4.5 
milioane lei.
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1. Hotărârea nr. 174/08.12.2020 
privind aprobarea bugetului rectificat al 
Județului Timiș pe anul 2020.

2. Hotărârea nr. 175/08.12.2020 pri-
vind constatarea încetării de drept a unui 
mandat de consilier județean și pentru 
vacantarea locului de consilier județean 
deținut in consiliul județean.

3. Hotărârea nr. 176/23.12.2020 pri-
vind aprobarea componenței Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean 
Timiș.

4. Hotărârea nr. 177/23.12.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unor bunuri mobile aflate în domeniul 
privat al Județului Timiș, către Inspecto-
ratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al 
Județului Timiș.

5. Hotărârea nr. 178/23.12.2020 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 
pentru aprobarea Normativelor privind 
dotarea cu autovehicule și consumul lu-
nar de carburanți.

6. Hotărârea nr. 179/23.12.2020 pri-
vind aprobarea modificării și completării 
Contractului de închiriere încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și Societatea DIADI CAFE S.R.L.

7. Hotărârea nr. 180/23.12.2020 pri-
vind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al Comunei Orțișoara în 
domeniul public al Județului Timiș și de-
clararea acestuia ca fiind bun de interes 
public județean.

8. Hotărârea nr. 181/23.12.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unor utilaje și echipamente tehnologice 
către Spitalul Clinic Județean de Urgență 
“Pius Brînzeu” Timișoara.

9. Hotărârea nr. 182/23.12.2020 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită 
a unei părți din imobilul teren intravilan 
identificat cu CF nr.448544 Timișoara, 
din domeniul public al Județului Timiș că-
tre Societatea Delgaz Grid S.A.

10. Hotărârea nr. 183/23.12.2020 
privind aprobarea trecerii cotei părți de 
89,81% din imobilul înscris în CF nr. 
408338, nr. cadastral 408338-C1 Gătaia, 
din domeniul public al Județului Timiș, în 
domeniul public al Orașului Gătaia.

11. Hotărârea nr. 184/23.12.2020 pri-
vind aprobarea preluării contractului de 
concesiune nr. 2012/19.02.2014 încheiat 
între Județul Timiș și Societatea Doset 
Impex S.R.L., de către Societatea De-
mark Construct S.R.L.

12. Hotărârea nr. 185/23.12.2020 pri-
vind aprobarea Planului de restructurare 
a Centrului de Îngrijire și Asistență Cia-
cova din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș.

13. Hotărârea nr. 186/23.12.2020 pri-
vind aprobarea închiderii Centrului pen-
tru Sprijinirea Integrării Familiale și Pro-
fesionale a Tinerilor Timișoara din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

14. Hotărârea nr. 187/23.12.2020 pri-
vind aprobarea prețurilor medii ale unor 
produse agricole pentru anul fiscal 2021.

15. Hotărârea nr. 188/23.12.2020 
privind aprobarea proiectului „AC-
TIV și INTEGRAT în comunitate!” ca 
urmare a contractului de finanțare 
POCU/476/4/18/130367, beneficiar/soli-
citant Direcția Generală de Asistență So-
cială și Protecția Copilului Timiș.

16. Hotărârea nr. 189/23.12.2020 
privind aprobarea încheierii Protocolu-
lui de colaborare tripartit între Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse 
pentru Femei și Bărbați, Direcția Genera-
lă de Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Timiș și Consiliul Județean Timiș, în 
vederea înființării Centrului de consiliere 
pentru agresori, în cadrul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția Co-
pilului Timiș, prin proiectul predefinit Spri-
jin pentru implementarea Convenției de 
la Istanbul în România, implementat de 
către Agenția Națională pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați.

17. Hotărârea nr. 190/23.12.2020 
privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 
privind aprobarea Schemei de minimis 
pentru finanțarea spitalelor publice locale 
aflate în subordinea autorităților publice 
locale din județul Timiș.

18. Hotărârea nr. 191/23.12.2020 pri-
vind stabilirea componenței Consiliilor de 
Administrație și Consiliilor Administrative 
ale instituțiilor publice de cultură de inte-
res județean.

19. Hotărârea nr. 192/23.12.2020 pri-
vind desemnarea reprezentantului Consi-
liului Județean Timiș în Consiliul consul-
tativ al Inspectoratului Școlar Județean 
Timiș.

20. Hotărârea nr. 193/23.12.2020 pri-
vind desemnarea reprezentantului Con-
siliului Județean Timiș în Comisia de ori-
entare școlară și profesională, organizată 

la nivelul Centrului Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Timiș.

21. Hotărârea nr. 194/23.12.2020 pri-
vind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare și funcționare al Echipei intersec-
toriale în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței domestice, cu rol consultativ, 
înființată pe lângă Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș.

22. Hotărârea nr. 195/23.12.2020 
privind aprobarea înființării Comitetului 
de analiză a problemelor persoanelor cu 
handicap de pe lângă Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș și a Regulamentului de organizare 
și funcționare al acestuia.

23. Hotărârea nr. 196/23.12.2020 
privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Timiș în Consiliile 
de administrație și Comisiile pentru eva-
luarea și asigurarea calității ale unităților 
de învățământ preuniversitar special din 
județul Timiș.

24. Hotărârea nr. 197/23.12.2020 
privind desemnarea reprezentantului 
asiguraților delegat din partea județului 
Timiș, prin Consiliului Județean Timiș, 
în Adunarea Reprezentanților Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate.

25. Hotărârea nr. 198/23.12.2020 
privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Timiș în Consiliul de 
Administrație al Casei Județene de Asi-
gurări de Sănătate Timiș.

26. Hotărârea nr. 199/23.12.2020 pri-
vind desemnarea reprezentanților Con-
siliului Județean Timiș în Consiliile de 
administrație ale unor unități spitalicești 
din județul Timiș.

27. Hotărârea nr. 200/23.12.2020 
privind aprobarea tarifelor pentru unele 
servicii de interes județean aplicabile în 
anul fiscal 2021.

28. Hotărârea nr. 201/23.12.2020 pri-
vind aprobarea taxelor județene pentru 
anul fiscal 2021.

29. Hotărârea nr. 202/23.12.2020 pri-
vind aprobarea promovării proiectului și 
alocarea în bugetul Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Timiș a sumelor nece-
sare implementării proiectului „Asigurarea 
echipamentelor IT necesare activităților 
educaționale online, în contextul pande-
miei provocate de virusul SARS-CoV-2” 
- cod SMIS 144667, în vederea accesării 
fondurilor externe nerambursabile prin 
Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020.
30. Hotărârea nr. 203/23.12.2020 

privind aprobarea promovării proiectu-
lui „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ special de stat din județul Timiș 
în vederea gestionării situației de pande-
mie generată de virusul SARS-CoV-2” - 
cod SMIS 148561 în contextul accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Cod apel: POIM/881/9/1/Consoli-
darea capacității unităților de învățământ 
de stat în vederea gestionării situației 
de pandemie generata de virusul SARS 
–Cov -2.

31. Hotărârea nr. 204/23.12.2020 pri-
vind aprobarea documentației tehnico – 
economice, faza DALI, și a principaliilor 
indicatori tehnico-economici a proiectu-
lui de investiție publică “REABILITAREA 
CLĂDIRII DIN PIAȚA LIBERTĂȚII NR. 
3” – sediul central al Bibliotecii Județene 
Timiș “ SORIN TITEL”, precum și asigu-
rarea finanțării pentru categoriile de lu-
crări care nu se finanțează de la bugetul 
de Stat ( cele care nu se referă la faza de 
construcții+montaj).

32. Hotărârea nr. 205/23.12.2020 
privind aprobarea atribuirii directe a ser-
viciilor de curățenie pentru unele imobile 
din domeniul public și privat al județului 
Timiș, de către Consiliul Județean Timiș 
în calitate de autoritate contractantă că-
tre Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L.

33. Hotărârea nr. 206/23.12.2020 
privind aprobarea dării în folosință gra-
tuită a unui container cu destinație de 
birouri aflat în patrimoniul Consiliului 
Județean Timiș, către Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilu-
lui Timiș.

34. Hotărârea nr. 207/23.12.2020 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii Con-
siliului Județean Timiș nr. 22/12.02.2020 
privind utilizarea excedentului bugetului 
judeţului Timiş în anul 2020.

35. Hotărârea nr. 208/23.12.2020 
privind aprobarea bugetului rectificat al 
Judeţului Timiş pe anul 2020.

36. Hotărârea nr. 209/23.12.2020 pri-
vind împuternicirea Președintelui Consi-
liului Județean Timiș de a semna acte în 
numele și pe seama Județului Timiș.

37. Hotărârea nr. 210/29.12.2020 
privind alegerea domnului Proteasa 
Alexandru - Constantin în funcția de 
Vicepreședinte al Consiliului Județean 
Timiș.

38. Hotărârea nr. 211/29.12.2020 
privind alegerea domnului Moș Cristian - 
Alin în funcția de Vicepreședinte al Con-
siliului Județean Timiș.

39. Hotărârea nr. 212/29.12.2020 pri-
vind aprobarea componenței Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean 
Timiș.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din decembrie 2020

 Mai repede, mai sigur, mai 
bine! Acestea sunt scopurile ur-
mărite de Consiliul Județean 
Timiș atunci când este vorba 
de siguranța locuitorilor și de 
intervențiile necesare în situații 
de urgență. Concret, în anul 2020 
sprijinul CJ Timiș s-a materializat 
prin dotarea Inspectoratului pen-
tru Situații de Urgență „Banat” al 
Județului Timiș cu bunuri materi-
ale în valoare totală de 5.183.000 
lei, acestea urmând să asigure 
intervenții mai prompte și mai efi-
ciente. 

Astfel, în dotarea inspecto-
ratului menționat au intrat două 
autospeciale de primă intervenție 
și comandă VW AMAROK, în va-
loare totală de 779.990,20 lei. Ve-
hiculele sunt de ultimă generație 
și scurtează destul de mult tim-
pul de deplasare la intervenții, 

fapt pentru care cresc șansele 
de supraviețuire a victimelor im-
plicate în evenimente negative și 
se limitează pagubele materiale. 
Cele două autospeciale au fost 
destinate Stației de Pompieri Fă-
get și Stației de Pompieri Sânni-
colau Mare. 

Tot cu sprijinul Consiliului 
Județean, Inspectoratul dispune 
acum și de un sistem de alerta-

re pompieri militari și civili, în va-
loare de 297.220,33 lei. Acesta 
constă într-o platformă securi-
zată pentru alertarea forțelor de 
intervenție de către dispeceratul 
unității, în timpul apelului 112 și 
vizează reducerea timpilor de 
răspuns și gestionarea eficientă 
a forțelor și mijloacelor. Prin in-
termediul aplicației, pompierii vor 
fi notificați în cel mult două se-

cunde de la trimiterea alertării de 
către dispecer. Platforma conține 
și o componentă de alertare a 
pompierilor voluntari din cadrul 
UAT – urilor.

De asemenea, a mai fost 
achiziționată o autospecială com-
plexă de stingere cu apă și spu-
mă cu hidroperforare Renault în 
valoare 1.380.400 lei, precum și 
două autospeciale complexe de 
stingere cu apă și spumă Renault 
în valoare totală de 1.999.200 lei. 
Aceste utilaje de ultimă generație 
sunt destinate intervenției pentru 
stingerea incendiilor, descarce-
rare și acordarea primului ajutor, 
având încorporate toate echipa-
mentele necesare. Autospeci-
alele vor fi utilizate în situații de 
urgență de Detașamentul 1 Pom-
pieri Timișoara, Detașamentul 2 
Pompieri Timișoara și de Stația 
de Pompieri Sânnicolau Mare.

Și gospodăriile afectate de 
inundații vor putea fi ajutate să 
elimine efectele negative, o dată 
cu achiziționarea pentru fiecare 
subunitate din cadrul inspec-
toratului a șapte motopompe 

transportabile cu tun indepen-
dent ZIEGLER UP4 în valoare 
totală de 679.369 lei. A mai fost 
achiziționat un motofierăstrău cu 
lanț în valoare totală de 39.838 
lei, precum și un sonar HUM-
MINBIRD HELIX 9 GPS G4N în 
valoare de 6.992 lei. Cu ajutorul 
acestuia din urmă, se pot obține 
informații despre structura solu-
lui, despre existența obiectelor 
pe fundul apei, precum și forma 
acestora.

”Pentru noi, siguranța 
cetățenilor este prioritară și nu ne 
putem permite să fim superficiali 
atunci când vorbim de salvarea 
unor vieți sau a bunurilor mate-
riale. Dacă nu se simt protejați, 
oamenii nu au cum să aibă încre-
dere în autorități. De aceea, ne 
bucurăm că reușim să sprijinim 
activitatea forțelor de intervenție 
și o vom face ori de câte ori e 
nevoie, astfel încât să limităm 
efectele negative produse de 
evenimente neprevăzute și să 
readucem lucrurile la o stare de 
normalitate”, spune președintele 
CJ Timiș, Alin Nica.

Siguranța cetățenilor, o prioritate 
a Consiliului Județean Timiș
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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
• Vicepreședinte: Cristian – Alin Moș
• Vicepreședinte: Alexandru 
Constantin Proteasa
• 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: Laichici Liliana - Dorina

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: Neumann   Victor

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
- CADAR Cosmin Alexandru - 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 pu-
blice și protecția mediului

- BOJIN Mihaiță - președinte
- LUCA Bianca - secretar
- CAPLAT Alexandru - membru
- SARMEȘ 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
- BLAGA Lucian - membru
- COTEȚIU Andrei - membru
- ANDEA Petru - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială 
- TROCAN Ciprian - președinte
- DANIELESCU Aura-Codruța - secretar
- LAZĂR Ioan-Cosmin - membru
- BOLDOVICI Laura-Carmen - membru
- CIURLEA Sorina - Alexandra - 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
- CIURLEA Sorina - Alexandra - 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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3.1 milioane lei pentru 
renovarea Bibliotecii 
Județene Timiș

Colecție de iarnă 
la Muzeul Național 
al Banatului

Iarna este unul dintre cele mai îndrăgite anotimpuri, adulții și 
copiii bucurându-se de săniuș, schi sau patinaj. Dar patinajul și 
săniile nu au reprezentat întotdeauna o modalitate de divertisment 
și nici nu au arătat ca cele de acum. Nu este nici un dubiu privind 
faptul că primele patine pentru gheață au fost realizate din oase de 
animale (mai ales cal și vacă, precum cele expuse) și erau lega-
te de picioare cu ajutorul unor fâșii din piele, iar pentru a înainta, 
patinatorul se ajuta de o tijă din lemn. Cercetătorii consideră că 
astfel de patine din oase puteau fi folosite și la sănii, diferența fiind 
reprezentată de modul de prindere, acestea prezentând de obicei 
orificii în suprafața posterioară a osului, pentru a permite fixarea 
piciorului saniei.

Cele mai vechi patine cunoscute până acum au fost desco-
perite în zona unui lac din Elveția și datează din Epoca Bronzului 
(aproximativ 3000 î.e.n.), tot de atunci datând și patinele din oase 
descoperite în nordul Rusiei. Dar cum au apărut ele?

F. Formenti (Universitatea Oxford) și A. Minetti (Universitatea 
Milano) realizează un studiu în care ajung la concluzia că patinele 
apar în Scandinavia și Țările de Jos, ca urmare a nevoii de a traver-
sa marile lacuri înghețate, reducând astfel efortul și timpul depus 
pentru a vâna, pescui, transporta bunuri și chiar a comunica. Acest 
mijloc de locomoție a avut succes datorită eficacității sale, a cos-
turilor scăzute, dar și a posibilității de a parcurge mai ușor distanțe 
mari. În mod surprinzător, patinele confecționate din oase de ani-
male rămân aproape neschimbate ca aspect din Epoca Bronzului 
și până la începutul perioadei moderne, în unele zone folosindu-se 
până în sec. al XVIII-lea sau chiar mai târziu. De aceea, sunt dificil 
de datat, în lipsa contextului arheologic, prin metode nondistructi-
ve. În colecțiile Muzeului Național al Banatului se găsesc mai multe 
astfel de patine dintre care cele mai timpurii, conform registrului de 
inventar, ar fi cele expuse acum, două dintre ele provenind de la 
Sânnicolau Mare și fiind notate ca datând din Neolitic, iar celelalte 
două, fără loc de descoperire, fiind notate ca datând, mai general, 
în preistorie. Deși nu este exclusă complet această datare, lipsa 
unui context arheologic ne face să avem rezerve, fără a putea însă 
preciza o altă încadrare cronologică clară pe baza informațiilor de 
care dispunem (cum ar fi Evul Mediu, spre exemplu).

Exponatul poate fi văzut pe parcursul lunii ianuarie, la etajul 1 
al Bastionului Maria Theresia, de marți până duminică, în intervalul 
orar 10 – 18.

„Timisiensis” și „Colecții și colecționari” sunt 
cele două apariții editoriale-eveniment prin care 
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș mar-
chează trecerea în Noul An.

„Timisiensis”, revistă de tradiție a Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Timiș, a cărei longevi-
tate impresionantă însumează 27 de ani editoriali, 
a apărut într-un format generos, de 164 de pagini. 
Articolele semnate de 17 autori acoperă o tema-
tică extrem de variată, structurată în șapte capi-
tole: Ansamblul Banatul la 50 de ani, Oameni și 
evenimente, Tradiții și obiceiuri, Ochiul Sociologu-
lui, Grai Bănățean, Confluențe și Recuperări. Pe 
lângă materialele dedicate împlinirii a cinci decenii 
de activitate a Ansamblului Profesionist Banatul și 
evenimentelor organizate de Centrul de Cultură și 
Artă, Timisiensis conține și articole istorice, socio-
logice și de cercetare, pornind de la obiceiurile, lo-
curile, graiurile și oamenii din Banatul multietnic.

„Colecții și colecționari”, captivanta lucrare 
semnată de Alina Mafa, coordonatoarea bibliotecii 
și a colecțiilor editoriale ale CCAJT, cuprinde o se-
rie de mini-reportaje având ca protagoniști oameni 
pasionați de artă și cultură tradițională. Autentice 
bijuterii pentru memoria culturală și afectivă a 
județului Timis sunt scoase la iveală prin materi-
ale documentare, relatări jurnalistice și fotografii 
realizate în gospodării din Alioș, Gătaia, Orțișoara, 
Hitiaș, Pustiniș, Giarmata și Otelec. Cartea sur-
prinde, cu delicate și savuroase detalii, poveștile 
unor bănățeni care păstrează și acum obiceiuri 
străvechi, obiecte decorative și vestimentare, 
rețete aproape uitate ale unor preparate culinare, 
graiuri tradiționale specifice multiculturalității din 
Banat.

Ambele lucrări au apărut atât în formă tipări-
tă, cât și în variantă online, disponibilă pe site-ul 
instituției, www.ccajt.ro.

Într-o ședință de plen a 
Consiliului Județean Timiș a 
fost adoptată documentația teh-
nică aferentă reabilitării clădirii 
în care se află sediul Bibliotecii 
Județene Timiș. De asemenea, 
forul aleșilor județeni a hotărât 
alocarea din bugetul propriu a 

sumei de 3,1 milioane de lei.
Clădirea Bibliotecii Județene 

Timiș, din Timișoara, Piața Li-
ber  tății nr. 3, va fi renovată în 
urma unui proiect în valoare de 
11,9 milioane de lei. CJ Timiș a 
aprobat indicatorii tehnico-eco-
nomici ai investiției, care va fi 

susținută în cea mai mare parte 
de la bugetul de stat. De aseme-
nea, CJT va acorda din bugetul 
propriu suma de 3,1 milioane de 
lei din bugetul propriu, pentru a 
se acoperi partea de lucrări care 
nu e suportată de la bugetul 
central.

Dublu eveniment editorial 
La Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
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