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Președintele Consiliului Ju
de  țean Timiș, Alin Nica, a pre
zentat public raportul de acti
vitate al primelor trei luni de la 
preluarea mandatului.

Punctul central al activității 
a fost creșterea calității vieții 
timișenilor prin investiții în in
frastructura de sănătate, cea 
rutieră și cea aferentă protecției 
sociale. Absorbția fondurilor 
europene, o prioritate a Pro
gramului de Guvernare Locală, 
a beneficiat de o atenție deo
sebită. Astfel, suma fondurilor 
nerambursabile încasate a fost 
cu peste 3 milioane lei mai mare 
(13.6 milioane) față de primele 
10 luni ale lui 2020 (10.4 milioa
ne). De asemenea, aici se adau
gă plățile făcute prin PNDL. În 
acest caz, suma încasată între 
24 octombrie și 31 decembrie e 
mai mult decât dublă față de pe
rioada anterioară a anului (36.6, 
față de 15.6 milioane lei).

În ceea ce privește infra
structura, a fost lansată licitația 
publică pentru serviciile de reali
zare a studiului de fezabilitate, a 
proiectului tehnic și de obținere 

a terenului necesar prin expro
prieri la noul drum de legătură 
între A1, Aeroport și Centură. 
De asemenea, au fost inițiate 
demersuri pentru demararea 
proiectului autostrăzii Moravița 
– Timișoara.

La capitolul investiții, a fost 
lansată licitația pentru bazinul de 

înot pe care Consiliul Județean 
Timiș îl va construi la Jimbolia 
și au fost susținute la nivel gu
vernamental proiectele de an
vergură ale județului. Inițiativa 
pentru renovarea Conacului 

Huniade și contractarea lucră
rilor la Palatul Baroc se înscrie 
în registrul activităților legate de 
patrimoniu.

Referitor la aspectele cultu
rale, a fost facilitată o investiție 
de cinci milioane de lei pentru 
Fabrica de decoruri a Teatrului 
Național Timișoara, sau făcut 

demersuri la Ministerul Culturii 
pentru alocarea sumei de 30 de 
milioane de lei pentru Sala 2 a 
Teatrului Național Timișoara, a 
fost alocată suma de 3.1 mili
oane de lei, din bugetul propriu 

al CJ Timiș, pentru renovarea 
Bibliotecii Județene Timiș, sau 
realizat demersuri pentru rea
bilitarea Conacului Mocioni de 
la Foeni, iar Muzeul de Artă a 
fost recunoscut ca muzeu de 
importanță națională.

Printre investițiile nou inițiate 
se numără demararea scrierii 

unui proiect în valoare de 10 
milioane de euro pentru Spita
lul Județean Timișoara, pentru 
care se va solicita finanțare 
prin Programul de redresare și 
reziliență al Comisiei Europene. 

Se urmărește modernizarea cor
pului central al spitalului, mon
tarea de geamuri din aluminiu, 
nu din PVC, izolație rezistentă 
complet la incendiu, instalarea 
unui sistem de avertizare de 
avarie sau scurtcircuit, sistem 
de stingere incendii pe bază 
de gaz sau vapori inerți. Tot în 
domeniul sănătății, sau inițiat 
demersurile de realizare a unei 
construcții modulare ATI, pe fon
duri europene. Vorbim de 22 de 
paturi în cadrul unei construcții 
permanente care va fi amplasa
tă lângă Oncogen și conectată 
printro pasarelă cu Unitatea de 
Primiri Urgențe și noul CT de la 
Spitalul Județean. Suma nece
sară investiției se ridică la 3 mi
lioane de euro.

În domeniul protecției socia
le, sau depus trei proiecte euro
pene noi, în valoare de 22.8 mi
lioane lei, prin Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecție 
a Copilului. De asemenea, pe 
POIM, FEDR și SEE sau depus 
patru proiecte noi în valoare de 
18.3 milioane lei.

Iată că în doar 100 de zile 
sau depus proiecte de 41.1 
milioane lei, ceea ce raportat la 
cele 14 proiecte existente, cu 
un buget de 302 milioane lei, în
seamnă o creștere de 13,6%.

Sinteza raportului primelor trei luni de activitate
De la preluarea mandatului de către noul președinte al CJ Timiș, Alin Nica

Dragi timișeni,
Am prezentat un raport al 

primelor 100 de zile din manda
tul de președinte al Consiliului 
Județean Timiș. Așa cum am 
mai precizat, consider că este 
un demers de responsabilitate 
publică pe care îl am față de 
dumneavoastră, cei care sunteți 
total îndreptățiți să cunoașteți 
cât mai îndeaproape activitățile 
și rezultatele mele din poziția de 
lider al administrației județene. 
Sper ca acest prim bilanț să fie 
și un argument în favoarea ide
ii că programul de guvernare 
locală cu care mam prezentat 
în fața cetățenilor înaintea ale
gerilor nu a fost nicidecum doar 
un act electoral, ci un document 
pragmatic care să urmărească 
tot ceea ce eu și echipa mea 
ne dorim să realizăm pentru 
Timiș. Este un prim document 
care indică și viziunea mea pri
vind dezvoltarea județului, una 
care pornește în primul rând 
de la investiții, ele fiind motorul 
necesar creșterii calității vieții 

timișenilor. Fără investiții, un 
județ nu poate avea pretenții 
să se dezvolte, de aceea am 
toată convingerea că doar prin 
accelerarea acestora ne putem 
atinge obiectivul asumat, acela 
de a duce Timișul la nivel euro
pean. În această idee se înscrie 
și preocuparea de a dinamiza 

proiectele europene, de a im
pulsiona activitatea de atrage
re de bani europeni și sunt bu
curos că am reușit, în ultimele 
două luni ale anului trecut, să 
creștem cu peste zece la sută 
gradul de absorbție al fondu
rilor europene. În doar 100 de 
zile, am reușit să creștem cu 

13,6 la sută valoarea proiecte
lor depuse, performanță care 
near putea chiar plasa în topul 
administrațiilor europene. Nu am 
uitat nici de proiectele începute 
de altă administrație, pe care 
am căutat să le îmbunătățesc 
și să le urgentez, știind cu câtă 
nerăbdare sunt așteptate. Se 
poate observa, de asemenea, 
că o serie de proiecte trecute în 
programul la care făceam referi
re au fost deja demarate sau se 
află în implementare, ceea ce 
confirmă seriozitatea, puterea 
de muncă și dorința noastră de 
implicare, dar ne dă și un imbold 
pentru activitatea viitoare. Pri
mele 100 de zile neau arătat, 
iată, că se poate. Mergem mai 
departe!

Alin Nica,
Președintele Consiliului 

Județean Timiș
Mai jos este prezentată o 

sinteză a raportului menționat, 
care poate fi studiat mai 
amănunțit pe site-ul Consiliului 
Județean Timiș, www.cjtimis.ro

„Primele 100 de zile ale mandatului. 
Se poate, mergem mai departe”
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Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a preluat frâiele uneia 
dintre cele mai importante asociații de 
dezvoltare intercomunitară, ADI Apă-Ca-
nal Timiș. 

Acesta a primit, prin vot, încrederea 
membrilor organizației, pentru a ocupa 
funcția de președinte. „Rolul nostru, al 
autorităților locale membre ale Asociației, 
este să facilităm realizarea acestor 
investiții. Împreună vom reuși să punem 
în aplicare, să implementăm proiecte 
finanțate cu bani europeni și să oferim 
servicii de calitate cetățenilor”, a adăugat 
șeful CJ Timiș.

În urma ședinței, au fost votați și 
membrii Consiliului Director: Postelnicu 
Darius - Jimbolia, Pavel Teodor - Recaș, 
Lupu Ionel - Mașloc și Savu Luchian - 
Șandra.

ADI Apă - Canal Timiș s-a constituit în 
scopul reglementării, înființării, organizării, 
finanțării, exploatării, monitorizării și gesti-
onării în comun a serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare pe raza unităților 
administrativ-teritoriale membre. Alături 
de Consiliul Județean, din asociație fac 
parte 79 de comune și orașe. De altfel, a 
fost acceptată și solicitarea comunei Bir-
da de intrare în cadrul organizației.

Schimbare de conducere la ADI 
Apă-Canal Timiș

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a emis două dispoziții, 
prin care a fost delegată exercitarea 
unor  atribuții către  cei doi vicepreședinți 
ai instituției. Astfel, Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte al CJ Timiș, exercită co-
ordonarea, îndrumarea, controlul și răs-
punde de realizarea atribuțiilor următoa-
relor structuri funcționale din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș: 
Direcția administrarea patrimoniului și 
Direcția administrație publică locală. De 
asemenea, Alexandru Proteasa exerci-
tă coordonarea, îndrumarea, controlul și 
răspunde  de realizarea atribuțiilor urmă-
toarelor instituții publice aflate în subor-
dinea Consiliului Județean Timiș: Muzeul 

Național al Banatului, Muzeul Național 
de Artă Timișoara, Biblioteca Județeană 
Timiș „Sorin Titel” și Centrul de Cultură și 
Artă al Județului Timiș. 

Cristian Moș, vicepreședinte al Con-
siliului Județean Timiș, exercită coordona-
rea, îndrumarea, controlul și răspunde de 
realizarea atribuțiilor următoarelor struc-
turi funcționale din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Timiș: Direcția teh-
nică și Arhitect-șef. Totodată, Cristian Moș 
exercită coordonarea, îndrumarea, con-
trolul și răspunde de realizarea atribuțiilor 
următoarelor instituții publice aflate în sub-
ordinea Consiliului Județean Timiș: Muze-
ul Satului Bănățean Timișoara și Teatrul 
pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.

Conducerea Consiliului Județean 
Timiș a reluat audiențele cu publicul

Transparența și contactul direct cu timișenii sunt importante pentru conducerea 
Consiliului Județean Timiș. Astfel, în condițiile în care contextul epidemiologic, deși 
încă îngrijorător, este relativ stabil în prezent, s-a luat decizia reluării audiențelor 
cu publicul. Se vor respecta câteva reguli clare, precum portul măștii, dezinfecta-

rea mâinilor și păstrarea distanței, pentru a evita apariția unor consecințe neplăcute. 
Audiențele vor avea loc la sediul Consiliului Județean Timiș, după următorul pro-
gram:

Președinte - Alin Adrian Nica: Joi, 08.00 - 12.00. Înscrierile se fac cu două zile 
înainte de ziua desfășurării audienței, la adresa cjt@cjtimis.ro.

Vicepreședinte - Alexandru Constantin Proteasa: Marți, 10.00 - 12.00 și 16.00 
- 18.00. Persoanele interesate se pot înscrie în săptămâna anterioară desfășurării 
audienței, la adresa beatrice.carebia@cjtimis.ro sau tel: 0256.406.333.

Vicepreședinte - Cristian Alin Moș: Miercuri, 08.00 - 10.00 și 17.00 - 19.00. 
Înscrierile se fac la adresa audientacristianmos@cjtimis.ro.

Secretar - Ioan Dănuț Ardelean: Vineri, 09.00 - 11.00. Timișenii interesați se 
pot înscrie cu două zile înainte de ziua desfășurării audienței, la Registratura CJ, la 
adresa ana.bihoi@cjtimis.ro sau la tel: 0256.406.324.

Toți solicitanții vor fi informați cu privire la obligativitatea respectării măsurilor 
implementate pentru prevenirea răspândirii cu noul coronavirus în rândul membrilor 
instituției.

Timișul, reper al relațiilor 
româno-americane

Prezent la Timișoara, Ambasadorul 
SUA în România, E.S. Adrian Zucker-
man, a discutat cu președintele Consiliu-
lui Județean, Alin Nica, pe tema a două 
proiecte importante pe care șeful CJ le 
dorește implementate în Timiș.

În primul rând, președintele CJ Timiș 
i-a mulțumit E.S. pentru contribuțiile adu-
se întăririi parteneriatului strategic dintre 
cele două state, caracterizându-l drept 

cel mai apropiat ambasador de poporul 
român dintre toți ambasadorii SUA: „Con-
solidarea independenței energetice a Ro-
mâniei, proiectele din domeniul apărării 
și al combaterii corupției, dovedesc că 
Statele Unite ale Americii sunt principalul 
aliat al țării noastre. La nivelul Timișului, 

sprijinirea unor proiecte în domeniul 
protecției sociale, implicarea în inițiative 
precum Via Carpathia, activitatea Comi-
siei Fulbright sau promovarea parteneria-
telor între universități din Timiș și din SUA 
sunt demersuri concrete care își vor ară-
ta beneficiile pe termen lung.” Deși aflat 
la final de mandat, E.S. rămâne, în opinia 
președintelui CJ, un ambasador în SUA 
al doleanțele românilor.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au 
abordat importanța deschiderii unei filiale 
a Camerei de Comerț Româno-America-
ne AmCham la Timișoara, structură care 
ar dinamiza investițiile companiilor ameri-
cane în zona de vest. Într-o altă ordine de 
idei, Alin Nica a solicitat sprijin din partea 
autorităților americane pentru ca viitorul 
Muzeul al Victimelor Comunismului din 
Washington să aibă o secțiune dedicată 
Revoluției de la Timișoara. E.S. a salutat 
demersul, subliniind importanța celor în-
tâmplate în `89 pentru drumul spre liber-
tate și democrație al poporului român.

În contextul în care dl Adrian Zuck-
erman se află la final de mandat, 
președintele Consiliului Județean Timiș 
i-a înmânat un cadou cu o simbolistică 
profundă pentru democrația timișeană 
și românească. Este vorba despre un 
tablou cu imaginea Pieței Unirii din 
Timișoara, realizat de pictorul Revoluției, 
Mihai Teodor Olteanu. Despre acesta se 
spune că „pictează și trăiește ca să conti-
nue idealurile tinerilor uciși, ale părinților 
lor, cărora nu poți să le vindeci pierderea, 
relativizând semnificațiile răsturnării dic-
taturii cu prețul sângelui”.

Atribuțiile vicepreședinților Consiliului Județean Timiș
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„Deschiderea unui punct de trecere 
a frontierei e cheia ieșirii din izolare”
Interviu cu Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche

-Aveți multe mandate la activ în 
fruntea comunei. Care este secretul 
acestei longevități? -După o carieră 
de aproape 12 ani în agricultură, din 
dorința de a moderniza Beba Veche, 
în anul 1996 am intrat în administrația 
locală, obținând primul mandat de pri-
mar. Am avut, apoi, o întrerupere între 
anii 2000 - 2004. Am revenit din nou în 
fruntea comunei în 2004 și de atunci nu 
am mai plecat din funcția de primar. Toți 
acești ani au fost diferiți, cu suișuri și 
coborâșuri, dar am reținut un lucru: în 
tot ceea ce faci pentru dezvoltarea unei 
localități, trebuie să pui suflet. Tot ceea 
ce faci, să faci ca pentru tine; trebuie 
să gândești și să analizezi fiecare pro-
iect pe care vrei să îl faci cu cea mai 
mare atenție. Întotdeauna am căutat ca 
promisiunile electorale să le respect cu 
sfințenie măcar într-un procent de 75-
80%. Calitatea lucrărilor trebuie să fie 
deosebită, în așa fel încât cetățeanul să 
vadă cu ochii lui că taxele și impozite-
le plătite se regăsesc în toate lucrările 
executate: alimentare cu apă, canali-
zare menajeră și canalizare pluvială, 
drumuri asfaltate, trotuare, școli mo-
dernizate, cămine culturale primitoare, 
dispensar modern, farmacie. Cetățenii 
comunei trebuie să fie informați periodic 
despre toate proiectele și fiecare trebu-
ie respectat, indiferent de simpatia poli-
tică, naționalitate, abilitate profesională, 
pentru că numai în acest mod poți să 

atragi comunitatea de partea ta. -Cum 
s-a schimbat imaginea localității în 
ultimii ani, care au fost proiectele ma-
jore? -După patru mandate de primar, 
pot să afirm că, în urma unor acumulări 
cantitative, a urmat saltul calitativ. Ulti-
mul mandat a fost și cu cele mai multe 
realizări. Am reușit în acest mandat să 
implementez câteva proiecte foarte im-
portante pentru comunitate: implemen-

tarea împreună cu Primăria Comunei 
Dudeștii Vechi, în cadrul Asociației Inter-
comunitare de Dezvoltare Beba Veche 
- Dudeștii Vechi, a unui proiect finanțat 
din fonduri europene în valoare totală de 
6 milioane euro, respectiv 3 milioane de 
euro pentru fiecare comună. Prin acest 

proiect, s-a realizat construcția a două 
stații de epurare: una la Beba Veche și 
una la Cheglevici, introducerea coloanei 
de bază pentru canalizarea menajeră în 
lungime de 6 km la Beba Veche și 4 km 
la Pordeanu, construirea unei stații de 
tratare prin ozonificare, dotarea cămi-
nelor culturale cu 60 mese, 600 scaune, 
instalații de sunet, instalații de lumini, o 
scenă în aer liber și, nu în ultimul rând, 
asfaltarea a 6,1 km de străzi. Al doilea 
proiect implementat a fost finanțat din 
fonduri guvernamentale în cadrul pro-
gramului PNDL 2 și a constat în asfalta-
rea a 6,4 km străzi în satul Beba Veche. 
Astfel, comuna Beba Veche a devenit 
o așezare care are străzile asfaltate în 
procent de 100%. O rețea de peste 20 
km de drumuri de pe raza comunei, în 
cele 3 sate, Beba Veche, Cherestur și 
Pordeanu, este amenajată ultramodern. 
Aceste realizări au fost posibile datori-
tă finanțării care a existat atât din bani 
europeni, cu fonduri nerambursabile, 
cât și din bani guvernamentali. În urma 
alegerilor din 27 septembrie 2020, am 
fost reales din nou de locuitorii comunei 
cu un procent semnificativ, de 83%. Știu 
că va fi un mandat greu, având în ve-
dere actualul context pe plan mondial, 
atât cel din sănătate, cât și cel econo-
mic, dar acest lucru nu ne va împiedica 
să ne respectăm promisiunile electo-
rale. -Care sunt cele mai importante 
obiective din acest mandat? -Obiecti-

vele cele mai importante pentru actualul 
mandat sunt: realizarea unei stații ultra-
moderne de tratare a apei prin ozonifi-
care; extinderea rețelelor de canalizare 
și racordarea tuturor gospodăriilor; rea-
lizarea de accese asfaltate și podețe la 
fiecare gospodărie; construirea a 6 km 
de trotuare pavate; plantarea arborilor 
și arbuștilor ornamentali pe toate stră-
zile; deschiderea punctului de trecere a 
frontierei spre Ungaria de la borna Tri-
plex Confinium; realizarea împreună cu 
Primăria Dudeștii Vechi și Primăria Val-
cani a unui drum comunal asfaltat spre 
Vama Valcani. Cheia succesului este 
simplă: comuna Beba Veche trebuie să 
iasă din izolare prin deschiderea unui 
punct de trecere a frontierei cu Ungaria. 
Atunci, printr-un plan bine gândit privind 
atragerea investițiilor, comuna noas-
tră va deveni una de referință în toată 
partea de vest a României. -Ce sprijin 
așteptați de la Consiliul Județean 
Timiș? -În această ecuație, Consiliul 
Județean Timiș va avea un rol foarte 
important. Suntem convinși că vom pri-
mi sprijin de la administrația județeană, 
deoarece aceste proiecte nu privesc 
doar comuna Beba Veche, ci întreaga 
zonă în ansamblu, tot vestul extrem al 
județului Timiș. Cu credință în Dumne-
zeu și prin multă muncă, sunt convins 
că la finalul anului 2024 comuna Beba 
Veche va fi o comună modernă, cu toa-
te utilitățile la cheie.

- Care sunt așteptările oameni-
lor din comuna Șandra de la actuala 
administrație? - Din momentul în care 
am decis să candidez la primăria comu-
nei Șandra, principalul meu obiectiv a 
fost acela de a pune pe primul loc binele 
localității și al cetățenilor! Am fost me-
reu preocupat de nevoile și așteptările 
șăndrenilor și uiheilenilor și am încercat 
să fac lucruri de calitate. În opinia mea, 
ca o comunitate să fie mulțumită, trebuie 
luate în considerare toate părerile locu-
itorilor și găsite soluții. Așteptările oa-
menilor sunt diverse, fiecare persoană 
vine cu părerea și cerința lui, în funcție 
de ceea ce are nevoie. Așa că este ne-
cesar să iau în calcul toate părerile, ca 
toată lumea să fie mulțumită și ajutată. 
Consider că așteptările oamenilor din 
comuna Șandra sunt acelea de a avea 
toate condițiile necesare pentru un viitor 
cât mai bun și prosper, o administrație 
performantă care să poată în timp util să 
răspundă cererilor cetățenilor. În acest 
sens, am înființat ghișeul unic, servi-
ciul de urbanism, serviciul de evidență 
a populației, iar în momentul de față 
suntem în proceduri de înființare a 
Ghișeul.ro, unde se pot plăti taxe și im-
pozite online, fără a mai fi nevoie de de-
plasarea la sediul primăriei. Prioritățile și 
strategia mea au fost mereu legate de 
infrastructură, educație, sănătate, cultu-
ră și sport, pe care le consider deosebit 

de importante. - Ce proiecte majore ați 
derulat în ultima perioadă? - Având 
în vedere că localitatea Șandra este o 
localitate nou-înființată, aceasta făcând 
la început parte din comuna Biled, ulte-
rior despărțindu-se și devenind comuna 
Șandra, este ușor de imaginat că infra-
structura era una slab dezvoltată, cu 
străzi impracticabile, fără apă potabilă în 
satul Uihei, fără încălzire centrală în școli 
și grădinițe. Proiectele majore de care ne-
am ocupat până acum au fost cele lega-
te de canalizare, de înființarea unei piețe 
agro-alimentare, de modernizarea stră-
zilor prin asfaltare în zona rezidențială, 
precum și în zonele rămase neasfaltate, 
de construirea unei capele în localitatea 
Uihei, deschiderea unui centru medical 
de permanență în localitatea Șandra. O 
mare necesitate pentru comuna Șandra 
a fost alimentarea cu apă potabilă. În 
acest sens am avut un proiect finanțat 
prin PNDL, prin care am introdus în jur 
de 36 km rețea de apă, incluzând zona 
rezidențială, precum și satul aparținător, 
Uihei, 1000 de branșamente cu citire 
inteligentă și o stație de tratare a apei, 
după ultimele standarde europene, cu 
sistem scada de monitorizare electro-
nică. Au fost asfaltate toate străzile cu 
accese, la fiecare gospodărie. Am mo-
dernizat iluminatul public și am primit 
aprobarea construirii unei săli de sport 
școlare. Un alt proiect important derulat 

anul trecut a fost acela al introducerii de 
transport metropolitan, o cursă regulată 
Uihei-Șandra-Timișoara. Însă, cel mai 
important proiect pentru localitatea noas-
tră îl consider pe cel legat de distribuția 
energiei termice utilizând energie geo-
termală. Energia rezultată din centralele 
geotermale este ecologică, deci curată 
pentru mediul înconjurător și de ase-
menea, este regenerabilă. Acesta este 

proiectul pentru care am depus toate 
eforturile pentru a-l vedea realizat, ce-
rerea depunând-o încă din 2019. Acum, 
proiectul intitulat: „Sistem de producere 
și distribuție a energiei termice utilizând 
energie geotermală în comuna Șandra“ 
a fost aprobat și ne putem apuca de 
treabă! A fost parcursă ultima etapă și 

anume semnarea electronică a contrac-
tului. În curând, energia geotermală se 
va găsi în instituțiile publice, urmând ca 
apoi să ajungă și în casele locuitorilor. 
- Ce v-ați propus pentru perioada ur-
mătoare? - În următoare perioadă o să 
începem derularea proiectelor aprobate, 
mai exact cel legat de distribuția energiei 
termice utilizând energie geotermală și 
proiectul sălii de educație fizică și sport, 
precum și construirea unui ștrand! Un 
alt proiect la care mă gândesc de ceva 
vreme este cel legat de înființarea unei 
piste de biciclete între localitățile Șandra 
și Uihei. Cred că ar fi de folos celor care 
nu au mașină și trebuie să se depla-
seze pe jos între cele două localități. - 
Cum vedeți colaborarea cu Consiliul 
Județean Timiș? - Sunt foarte mândru 
de această colaborare și în același timp 
foarte fericit că domul Alin Nica a fost 
ales președintele Consiliului Județean 
Timiș. Sunt convins că va fi o colaborare 
benefică și munca noastră va fi una pro-
fitabilă, mai ales că de curând fac parte 
din Consiliul Director al ADI Apă Canal, 
al cărui președinte este domnul Alin 
Nica. Sunt convins că împreună vom 
găsi cele mai bune soluții pentru cele 55 
de localități lipsite de canalizare și unele 
chiar fără apă potabilă. În mod sigur vom 
găsi soluții la toate proiectele pe care le 
vom gândi împreună, iar rezultatele vor 
depăși așteptările.

„A fost aprobat cel mai important proiect pentru 
localitatea noastră”
Interviu cu Luchian Savu, primarul comunei Șandra
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Cale liberă pe… 
patru benzi

Chiar dacă sunt condiții de iarnă, se lucrează pentru extinderea 
la patru benzi a șoselei Timișoara-Giarmata, între centură și nodul 
cu A1. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a verifi-
cat șantierul în discuție, concluzia fiind că, dincolo de unele situații 
ridicate de îngroparea rețelei electrice, dar și de dimensiunea sen-
sului giratoriu din Giarmata, care ar putea genera unele dificultăți 
de ordin tehnic, lucrarea nu întâmpină blocaje. Constructorul și-a 
luat angajamentul că tronsonul dintre centură și autostradă va fi dat 
în trafic pe patru benzi cel târziu în luna septembrie a acestui an și 
nu există probleme majore care să pună în pericol ducerea la bun 
sfârșit a lucrării.

În contextul precipitațiilor din ultima perioadă, constructorul a 
intervenit cu utilaje pe șenile și a efectuat o serie de lucrări ce pot 
fi realizate și în astfel de condiții meteo. De exemplu, montează tu-
buri de podețe, decopertează și umple cu balast casetele realizate 
pentru cele două benzi noi de circulație.  În concluzie, se estimează 
că șoseaua va fi dată în trafic pe patru benzi, pe tronsonul dintre 
Centură și A1, cel târziu în luna septembrie a acestui an.

În privința celui de-al doilea tronson, toate părțile implicate, in-
clusiv Primăria Timișoara, trebuie să se pună de acord, într-o vi-
itoare ședință de lucru, asupra modului în care se va proceda cu 
stâlpii destinați troleibuzelor. Astfel, pe parcursul anului acesta, se 
va putea interveni și în Dumbrăvița.

Nouă oferte  pentru proiectul 
noii legături cu A1

Îmbunătățiri ale 
drumurilor județene 

Drumul Județean 593 Peciu Nou - Foeni a fost reabilitat pe o 
lungime de 20 de kilometri, fiind o importantă legătură rutieră între 
România și Serbia. Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 31 mili-
oane lei, banii fiind asigurați prin fonduri europene. Odată asfaltarea 
încheiată, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a dorit 
să afle ce îmbunătățiri se pot aduce lucrării în localitățile tranzitate, 
fapt pentru care a purtat discuții la fața locului cu edilii localităților.  

În principal, aceștia au ridicat situații privind siguranța rutieră, pre-
cum montarea de semafoare în intersecțiile cu trafic ridicat, cât și 
alte intervenții suplimentare care nu au fost cuprinse în proiectul 
inițial. Toate acestea au fost date în analiză și lucru specialiștiilor de 
la Direcția tehnică a Consiliului Județean.

O nouă conexiune rutieră 
în apropierea Timișoarei

Depășirea tonajului pe drumurile județene 
este un aspect care a ridicat în mai multe rânduri 
nemulțumiri. Din cauză că mulți dintre transporta-
torii de piatră nu respectă regulile privind tonajul, 
drumurile se strică mult mai repede, iar casele ri-
veranilor au de suferit. În acest context, președinții 
consiliilor județene Timiș și Arad, Alin Nica și Iustin 
Cionca, au decis să colaboreze pentru a rezolva 
problema depășirii tonajului pe drumurile județene 
de legătură între cele două UAT-uri. Controalele 
pentru depistarea celor care nu respectă limitele 
de tonaj și deteriorează infrastructura rutieră vor fi 
astfel sincronizate.

Cei doi președinți s-au deplasat la cântarul 
de pe DJ 691, de la intrarea în Alioș, la limita cu 
județul Arad spre Lipova. Locul nu a fost ales la 
întâmplare, pentru că se știe deja că în zonă nu 
se respectă tonajul, în special de către transporta-
torii de piatră, iar cântarul instalat nu a fost folosit 
până acum la întreaga s-a capacitate, ci doar spo-
radic. Președintele Consiliului Județean Timiș i-a 
convocat într-o ședință de lucru la fața locului pe 
specialiștii Serviciului juridic și ai Direcției tehnice 
a Consiliului Județean, invitat fiind și primarul co-
munei Mașloc. S-a dorit astfel identificarea celor 

mai bune soluții pentru eficientizarea controlului 
cu acest cântar.

În urma discuțiilor, s-a stabilit ca, într-o primă 
fază, angajați ai Primăriei Mașloc să fie detașați 
temporar la Consiliul Județean Timiș, pentru a se 

ocupa strict de acest punct de lucru, cu activitate 
zilnică. Desigur, aceștia vor trebui să beneficieze 
în activitatea lor și de sprijinul poliției, instituție ce 
poate aplica sancțiuni în cazul depistării unor ne-
reguli.

De asemenea, s-a stabilit ca, în paralel, să se 
lucreze la automatizarea cântarului, investiție care 
să fie inclusă în cadrul proiectului de modernizare a 
DJ 691, de la nodul cu A1 la limita cu județul Arad, 
investiție aflată în pregătire la nivelul CJ Timiș.

Controale sincronizate pentru depășirea 
tonajului pe drumurile județene
Nerespectarea regulilor duce la deteriorarea arterelor și la disconfortul 
locuitorilor

Nouă oferte ale unor fir-
me sau asocieri de firme au 
intrat în evaluare în cadrul 
licitației desfășurate de Consiliul 
Județean Timiș pentru proiectul 
de construire a unei noi șosele, 
la patru benzi, care va lega Ae-
roportul Internațional Timișoara 
de autostrada A1. Consiliul 
Județean a lansat în luna de-
cembrie licitația pentru serviciile 
de realizare a studiului de feza-
bilitate, a proiectului tehnic și de 
obținere a terenului necesar prin 
exproprieri. Valoarea contractu-
lui este estimată la 1.97 milioa-
ne lei, iar câștigătorul licitației va 
avea 10 luni la dispoziție pentru 
a livra documentațiile. În mo-
mentul de față, ofertele depuse 
au intrat în evaluare.

Drumul va avea o lungi-
me de aproximativ 8 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 ferată secundară ce 
deservește aerogara, intersec-
tând drumul comunal DC62 (Re-
metea Mare - Ianova) și având 

ca punct terminus intersecția cu 
drumul național DN6, nodul de 
descărcare A1. Dincolo de be-
neficiile evidente, noua șosea 
va reduce și poluarea din Ghiro-
da și Remetea Mare, acționând 
ca o centură de ocolire pentru 
cele două localități.

S-a insistat pe o analiză ra-
pidă, dar extrem de temeinică a 
ofertelor, pentru a nu lăsa loc de 
îndoială în ceea ce privește re-
zultatul. Administrația județeană 
se bucură de  interesul crescut 
pentru această lucrare, care va 
conduce, probabil, la un cost 

mai mic, însă este importantă 
și calitatea serviciilor. Planul CJ 
Timiș este să aibă documentația 
necesară undeva la începutul 
anului viitor, pentru ca apoi să 
poată fi lansată licitația pentru 
execuția efectivă a noii șosele. 
Investiția a primit un impuls la fi-
nalul anului trecut, CJ Timiș alo-
când proiectului suma suplimen-
tară de peste 1.6 milioane lei, 
pentru realizarea documentației 
specifice. Investiția este estima-
tă la 18 milioane euro, cu tot cu 
TVA, finanțarea fiind asigurată 
din fonduri europene.

Un prim pas pentru o nouă investiție:  s-a 
hotărât preluarea în patrimoniul județului a 
drumului comunal care face legătura între 
Pișchia, Bencecu de Sus și Herneacova. 
Acest demers este necesar pentru a-l mo-
derniza și a face o nouă conexiune rutieră 
viabilă în apropierea Timișoarei. Decizia a 
fost luată în cadrul unei vizite de lucru a 
președintelui CJ Timiș la Pișchia. În mo-
mentul în care șoseaua va fi trecută în ad-
ministrarea județului, CJ Timiș o va include 
pe lista de investiții a anului 2021.
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Consiliul Județean lucrează în pre-
zent la strategia de dezvoltarea econo-
mico-socială a Timișului pentru următorii 
șapte ani. În contextul în care realizarea 
și implementarea acesteia nu pot fi rezul-
tatul unui act autosuficient, ci rezultatul 
unei consultări autentice a stakeholderi-
lor, CJ Timiș a constituit un mecanism de 
colaborare directă cu mediul economic 
și universitar, prin înființarea Consiliu-
lui de Strategie și Consiliere Economică 
(C.S.C.E.). Din cadrul acestuia vor face 
parte președintele CJ, primarii Timișoarei 
și Lugojului, rectori ai universităților publi-

ce și reprezentanți ai mediului de afaceri și 
ai corpului consular. La jumătatea acestei 
luni, a avut loc prima întâlnire C.S.C.E., în 
format hibrid, atât fizic cât și online, unde 
au participat peste 60 de reprezentanți 
ai mediului de afaceri, fiind transmise 
invitațiile de aderare la Consiliu.

„Direcțiile de dezvoltare economică a 
județului nostru trebuie să provină dintr-o 
consultare reală cu companiile din județ și 
cu universitățile. Viziunea voastră asupra 
evoluției economiei și a business-ului, mai 
ales asupra viitorului, este esențială pen-
tru orice document programatic realizat 
la nivelul administrației. Strategia de dez-
voltare a Timișului pentru perioada 2021 
- 2027 nu va fi o înșiruire de declarații 
politice, ci va avea la bază o serie de po-
litici publice gândite și implementate îm-
preună cu toți actorii locali, administrativi, 
privați, educaționali și consulari. Ultimii 
șapte ani nu au adus Timișului dezvol-
tarea pe care o merită, evoluțiile eco-

nomice de la nivelul județului fiind mult 
sub potențialul pe care Timișul îl posedă. 
Cred că primul pas în rezolvarea oricărei 
probleme este conștientizarea ei”, a sub-
liniat președintele CJ, Alin Nica.

Principala problemă identificată de 
specialiștii CJ se leagă de convergența 
reală. Astfel, pe datele Eurostat, în ultimii 
șapte ani Timișul a câștigat 10 puncte pro-
centuale față de media UE, avansând de 
la 71% la 81% din PIB per locuitor (PPS), 
în timp ce Clujul a câștigat 22 de puncte, 
iar media națională este de 12 puncte. 
Astfel, dacă discutăm despre ajungerea 

din urmă a Uniunii Europene, Timișul a 
câștigat mai puțin decât media națională. 
Evoluția anului 2019 plasează creșterea 
economică a Timișului sub creșterea eco-
nomică națională (1.9% față de 4.1%). 
Clujul a avut o creștere de 6,1%. Cu alte 
cuvinte, în planul ajungerii din urma a UE, 
Clujul se apropie de media UE (89%), în 
timp ce Timișul stagnează (81%).

„Avem nevoie mai mare ca oricând 
să identificăm noile resorturi de creștere 
economică, o creștere care aduce odată 
cu ea și bunăstarea comunităților noas-
tre. O bunăstare la care dumneavoastră 
ați contribuit din plin, dar pentru care, pe 
viitor, va trebui să lucrăm îndeaproape. 
Sunt convins că împreună putem fructifi-
ca mai eficient oportunitățile pe care noul 
mecanism de redresare și reziliență ni le 
va aduce și cred că împreună putem face 
din proiectul Timișoara Capitală Europea-
nă a Culturii un succes al comunităților 
noastre”, a transmis președintele CJ 

Timiș, Alin Nica, invitaților săi.
Din analizele realizate până în pre-

zent de CJ, unul dintre sectoarele ce 
necesită dinamizare este turismul. De 
exemplu, în ceea ce privește numărul 
turiștilor, observăm că ultimii șapte ani 
aduc creșteri consistente Clujului, Si-
biului și Bihorului. Astfel, dacă Bihorul 
a înregistrat o creștere de 115%, Clujul 
- 95%, Sibiul - 74%, Timișul înregistrea-
ză cea mai mică creștere dintre județele 
analizate, de 42%. Având în vedere că în 
condițiile postpandemie turismul intern 
va fi mai dinamic, CJ Timiș consideră că 
domeniul HoReCa trebuie sprijinit prin 
acțiuni ferme de promovare, începând cât 
mai rapid în acest an. Tot în acest sens, 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 
trebuie să creeze efecte benefice de mul-
tiplicare către comunitățile din județ, fiind 
nevoie de o abordare integrată.

C.S.C.E. are la bază 13 task force-
uri și cinci forme asociative, după cum 

urmează:
Industrie și cercetare - dezvoltare; 

IT&C; HoReCa și Turism; Antreprenoriat, 
IMM și Start-up; Cultură; Energie și Me-
diu; Mediu Asociativ și ONG; Educație; 
Sănătate; Fonduri Europene; Infrastruc-
tură și Construcții; Agricultură și Industrie 
alimentară; Muncă; Camera de Comerț 
Industrie și Agricultură Timiș; Clubul de 
Afaceri Româno – German; Camera de 
Comerț Italiană pentru România; Clubul 
Economic Nord – American; Clubul Oa-
menilor de Afaceri Româno - Francezi.

Între aceste task force-uri va avea 
loc o interacțiune constantă atât pe ver-
ticală, cât și integrat, bazată pe proiec-
te și idei, care să creeze o emulație la 
nivelul stakeholderilor județeni. Pentru 
o interacțiune permanentă, s-a propus 

înființarea unui birou permanent format 
din cinci reprezentanți ai mediului de bu-
siness care să dețină un mandat de un 
an, doi rectori - desemnați de către cele 
patru universități, președintele CJ, pri-
marii municipiilor Timișoara și Lugoj, cât 
și un reprezentant al corpului consular. 
Totodată, în cadrul întâlnirii de la CJ Timiș 
a fost lansată invitația participanților de a 
face parte din Consiliul de Strategie și 
Consiliere Economică, urmând ca în pri-
ma jumătate a lunii martie să se realizeze 
o ședință de lucru pentru fundamentarea 
direcțiilor de dezvoltare economică a 
județului și posibilitățile de intervenție ale 
Consiliului Județean Timiș. „Sunt convins 
că, așezând la masa dialogului decidenții 
publici, mediul de afaceri și mediul uni-
versitar, putem traversa mai ușor aceas-
tă perioadă și vom putea să reașezăm 
Timișului pe parcursul său firesc, acela 
de lider economic după capitală” a adău-
gat președintele CJ. În continuare, au fost 

prezentate evoluțiile economice recente 
ale Timișului care nu sunt deloc îmbu-
curătoare, precum și conceptul care stă 
la baza Consiliului de Strategie și Con-
siliere Economică. Întrucât administrația 
județeană este preocupată de aceste 
trenduri, definirea strategiei județene de 
dezvoltare și strategiile sectoriale im-
plică un dialog real între administrație, 
mediul de afaceri, mediul universitar și 
reprezentanții corpului consular. Tocmai 
pentru că o strategie nu se poate face 
într-o manieră autosuficientă, într-un bi-
rou din consiliul județean, ci trebuie să fie 
rezultatul unei consultări reale cu vectorii 
de dezvoltare economică și socială din 
județ, mecanismul pe care CJ îl propune 
se numește Consiliul de Strategie și Con-
siliere Economică.

Împreună pentru ca Timișul să fie 
lider economic, după Capitală
CJ Timiș implică mediul de afaceri, universitățile și corpul consular în dezvoltarea județului
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1. Hotărârea nr. 1/27.01.2021 pri-
vind aprobarea subînchirierii spațiilor de 
producție proprietate a Societății Ornella 
Design S.R.L., aflate în Parcul Industrial 
și Tehnologic Timișoara.

2. Hotărârea nr. 2/27.01.2021 privind 
aprobarea închirierii prin licitație publică 
a unor spații de birouri din clădirea situ-
ată în Lugoj, str. Timișoarei, nr. 27-33, 
jud. Timiș, proprietate publică a Județului 
Timiș.

3. Hotărârea nr. 3/27.01.2021 pri-
vind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
105/28.05.2019 pentru aprobarea Nor-
mativelor privind dotarea cu autovehicule 
și consumul lunar de carburanți.

4. Hotărârea nr. 4/27.01.2021 privind 
aprobarea completării Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
206/28.10.2016 privind aprobarea dării în 
administrare a unor bunuri imobile afla-
te în domeniul public al Județului Timiș, 
către unele instituții publice de interes 
județean.

5. Hotărârea nr. 5/27.01.2021 pri-
vind aprobarea numirii reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea generală a 
acționarilor societății AQUATIM S.A. și a 
modelului de contract de mandat.

6. Hotărârea nr. 6/27.01.2021 pri-
vind aprobarea numirii reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea generală a 
asociaților societății SERVICE CONS 
PREST S.R.L. și a modelului de contract 
de mandat.

7. Hotărârea nr. 7/27.01.2021 pri-
vind aprobarea numirii reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea generală a 
asociaților societății SCHILIFT S.R.L. 
Reșița și a modelului de contract de man-
dat.

8. Hotărârea nr. 8/27.01.2021 pri-
vind aprobarea numirii reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea generală a 
acționarilor societății INTER CENTER 
SERVICE S.A., mandatarea acestuia 
pentru a vota în cadrul adunării genera-
le ordinare a acționarilor numirea unui 
membru în Consiliul de administrație și 
aprobarea modelelor de contracte de 
mandat.

9. Hotărârea nr. 9/27.01.2021 privind 
modificarea Contractului de închiriere 
încheiat între Județul Timiș prin Consi-
liul Județean Timiș și Societatea DIADI 
CAFE S.R.L.

10. Hotărârea nr. 10/27.01.2021 pri-
vind darea în folosință gratuită a unor 
bunuri mobile aflate în domeniul privat al 
Județului Timiș către Centrul Militar Zonal 
Timiș.

11. Hotărârea nr. 11/27.01.2021 pri-
vind darea în folosință gratuită a unor 

bunuri mobile aflate în domeniul privat al 
Județului Timiș către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Banat” al Județului 
Timiș.

12. Hotărârea nr. 12/27.01.2021 pri-
vind aprobarea participării Direcției Ge-
nerale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș în proiectul „Centre co-
munitare integrate: program strategic de 
creștere a accesului populației vulnerabi-
le la servicii socio-medico-educaționale 
de calitate”, cod PN 4049, depus spre 
aprobare în cadrul apelului nr. 4 „Dez-

voltare locală” al Fondului Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din 
fonduri provenite de la Granturile SEE și 
Norvegiene și Guvernul României.

13. Hotărârea nr. 13/27.01.2021 
privind aprobarea Rețelei școlare a 
învățământului preuniversitar special de 
nivel preșcolar, primar, gimnazial și pro-
fesional din județul Timiș, pentru anul 
școlar 2021-2022.

14. Hotărârea nr. 14/27.01.2021 pri-
vind aprobarea Rețelei școlare pentru 
unitățile de învățământ liceal special din 
județul Timiș, pentru anul școlar 2021-
2022.

15. Hotărârea nr. 15/27.01.2021 pri-
vind aprobarea încheierii Protocolului de 
colaborare între Județul Timiș, prin Con-
siliul Județean Timiș și Spitalul Clinic Mu-
nicipal de Urgență Timișoara în vederea 
sprijinirii implementării Proiectului POCU 
136480 în Regiunea VEST.

16. Hotărârea nr. 16/27.01.2021 pri-
vind modificarea Procedurii privind apli-
carea măsurilor dispuse prin Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 
pentru instituirea unor măsuri fiscale.

17. Hotărârea nr. 17/27.01.2021 
privind aprobarea execuției bugetelor 
secțiunii de funcționare și a secțiunii 
de dezvoltare pentru bugetul propriu al 
județului Timiș la 31.12.2020.

18. Hotărârea nr. 18/27.01.2021 
privind aprobarea bugetului rectificat al 
Județului Timiș pe anul 2020.

19. Hotărârea nr. 19/27.01.2021 pri-
vind nominalizarea membrilor comisiei 
de evaluare a performanțelor profesiona-
le individuale ale Secretarului general al 
Județului Timiș pe anul 2020.

20. Hotărârea nr. 20/27.01.2021pri-
vind aprobarea modificării anexei nr. 2 
a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
301/2017 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Bibliotecii Județene Timiș 
„Sorin Titel”.

21. Hotărârea nr. 21/27.01.2021 pri-
vind aprobarea structurii organizatorice a 
Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Timiș.

22. Hotărârea nr. 22/27.01.2021 pri-
vind aprobarea modificării anexei nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr. 52/2019 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Direcției de Evidență a 
Persoanelor Timiș.

23. Hotărârea nr. 23/27.01.2021 pri-
vind aprobarea modificării anexei nr. 2 a 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
164/2019 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Direcției de Prestări Ser-
vicii Timiș.

24. Hotărârea nr. 24/27.01.2021 pri-
vind aprobarea modificării anexei nr. 2 a 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
27/2019 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Muzeului Național al Ba-

natului.
25. Hotărârea nr. 25/27.01.2021 pri-

vind aprobarea modificării anexei nr. 2 a 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
304/2017 privind aprobarea structurii or-
ganizatorice a Muzeului Satului Bănățean 
Timișoara.

26. Hotărârea nr. 26/27.01.2021 pri-
vind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 239/2019 
privind aprobarea structurii organizato-
rice a Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Merlin” Timișoara.

27. Hotărârea nr. 27/27.01.2021pri-
vind desemnarea reprezentantului Con-
siliului Județean Timiș în Comisia de 
cenzori a Biroului Regional pentru Co-
operare Transfrontalieră Oradea pentru 
Granița România-Ungaria.

28. Hotărârea nr. 28/27.01.2021 
privind desemnarea reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea Generală 
a Asociației „Grupul de Acțiune Locală 
Timișoara”.

29. Hotărârea nr. 29/27.01.2021 
privind aprobarea contractelor de man-
dat pentru reprezentarea intereselor 
Județului Timiș, prin Consiliul Județean 
Timiș, în consiliile de administrație și co-
misiile de evaluare și asigurare a calității 
ale unităților de învățământ special, în 
consiliile de administrație ale unor unități 
spitalicești din județul Timiș în consiliile 
de administrație și consiliile administrati-
ve ale instituțiilor publice de cultură de in-
teres județean, precum și în adunările ge-
nerale/consiliile directoare ale asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară și ale gru-
purilor de acțiune locală, la care Județul 
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, are 
calitatea de membru cu drepturi depline, 
în condițiile legii.

30. Hotărârea nr. 30/27.01.2021 
privind desemnarea reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea Generală a 
Asociației „Timiș-Torontal-Bârzava”.

31. Hotărârea nr. 31/27.01.2021 
privind desemnarea reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea Generală a 
Asociației GLOBAL BITIMPULS „Clus-
ter Regional Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor – Regiunea Vest Româ-
nia”.

32. Hotărârea nr. 32/27.01.2021 pri-
vind aprobarea solicitării trecerii unor 
bunuri imobile din domeniul public al 
orașului Gătaia, în domeniul public al 
județului Timiș și declararea acestora ca 
fiind bunuri de interes public județean.

33. Hotărârea nr. 33/27.01.2021 
privind aprobarea acceptării ofertei de 
donație a imobilului situat în Timișoara, 
str. Vulturilor nr. 8, înscris în Cartea funci-
ară nr. 419767 Timișoara.

34. Hotărârea nr. 34/27.01.2021 pri-
vind aprobarea completării Acordului de 
parteneriat încheiat cu Fundația Bashford 
pentru realizarea proiectului „Construi-
rea a 3 case de tip familial și înființarea 
Centrului de zi Lugoj” conform Solicită-
rii de clarificări nr. 1 – proiect cod SMIS 
140488, Programul Operațional Regional 
2014-2020 – Grup vulnerabil: copii.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din ianuarie 2021

Timișoara, mai 
aproape de Reșița

Proiectul tram-train-ului care va lega Reșița de Timișoara, respectiv de 
Aeroportul Internațional Timișoara, începe să prindă contur. Cel mai impor-
tant lucru în momentul de față  îl reprezintă rezolvarea  problemei  reabili-
tării feroviare dintre cele două orașe, respectiv achiziția locomotivelor care 
funcționează cu hidrogen. În viitor, se va putea discuta și despre  operare. 
Calea ferată folosită pentru noua legătură feroviară este, de fapt, cea exis-
tentă și acum, dar care va fi reabilitată integral. Proiectul include și linia de 
tren care leagă Timișoara de Moravița, și de aici cu coridorul de transport 
european TEN T, care ar urma să fie de asemenea reabilitat. Acest proiect 
va dinamiza regiunea și va rezolva și problema forței de muncă din județul 
nostru și cel limitrof, fiind o investiție care va asigura creșterea calității vieții 
cetățenilor. Inițiativa este una care va avea ca scop reabilitarea infrastructu-
rii existente, dar și achiziția de material rulant cu tehnologie nouă, care este 
folosită doar într-un singur loc în Europa, în Germania, bazată pe hidrogen. 
Proiectul este gândit de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu instituția 
similară din județul Caraș-Severin și cele două primării.
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• Alin Adrian Nica – președintele 
Consiliului Județean Timiș
• Vicepreședinte: Alexandru 
Constantin Proteasa
• Vicepreședinte: Cristian Alin Moș
• Secretar general al județului Timiș: 
Ioan Dănuț Ardelean
• Administrator public: Marian 
Constantin Vasile
- Compartimentul Cabinet Președinte
- Biroul Audit Public Intern
- Serviciul Achiziții Publice
- Serviciul Relații Externe și Protocol
- Compartimentul Județean de Turism, 
Promovare și Evenimente
- Direcția Control Intern Managerial, 
Comunicare și Relații interinstituționale:
Director executiv: Mihaela Crucița 
Mircea
- Direcția Administrație Publică Locală
Director executiv: Doina Adriana Tărîlă
- Direcția Resurse Umane, Organizare, 
Salarizare
Director executiv: Lăcrămioara Elena 
Petrișor
- Direcția Investiții și Managementul 
proiectelor

Director executiv: Mugurel Valentin 
Borlea
- Direcția Buget Finanțe, Informatizare
Director executiv: Marcel Marcu
- Direcția Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Radu Virgil Șerban
- Direcția Tehnică
Director executiv: Florin Ignatoni
- Arhitect Șef: Loredana Theodora 
Pălălău
- 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
web: www.cjtimis.ro

Servicii publice

Direcția Generală de Asistență 
Socială și protecția Drepturilor 

Copilului Timiș
Piața Regina Maria, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300004 Județul Timiș România

Tel: 0040 256 490281
0040 256 494030

Fax: 0040 256 407066
E-mail dgaspctm@dgaspctm.ro

Web: www.dgaspctm.ro
Director general Valentina Emilia 

Milutinovici

Direcția Prestări Servicii Timiș
Piața Regina Maria, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300077 Județul Timiș România

Tel: 0040 256 494142
Fax: 0040 256 241539

E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com
Web: www.dpstimis.ro

Director Marțian Corneliu Doroș

Direcția de Evidență a Persoanelor 
Timiș

Str. Franz Liszt, Nr.3 Timișoara, cod 
poștal 300081 Județul Timiș România

Tel: 0040 356 455455
Fax: 0040 256 203228
E-mail: dept@cjtimis.ro
Web: www.deptimis.ro

Director executiv Ștefan Frăsia

Cultură

Biblioteca Județeană Timiș ”Sorin 
Titel”

Piața Libertății Nr.3 Timişoara, cod 
poștal 300077 Județul Timiș România

Tel: 0040 256430746
E-mail: contact@bjt.ro

Web: www.bjt.ro
 Manager Tudor Nicolae Crețu

Centrul de Cultură şi Artă al Județului 
Timiș

Str. E. Ungureanu Nr.1 Timişoara, cod 

poștal 300079 Județul Timiș România
Tel.: 0040 256435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web: www.ccajt.ro
Manager Liliana Dorina Laichici

Muzeul Național al Banatului
Bastionul Maria Theresia, Str. Martin 
Luther Nr.4 Timişoara, Județul Timiș 

România
Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256201321

E-mail: muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.mnab.ro

Manager Claudiu Ilaș

Muzeul Național de Artă Timișoara
Piața Unirii Nr.1 Timişoara, cod 

poștal 300085 Județul Timiș România
Tel: 0040 256 491592
Fax:0040 256 491582

E-mail: office@muzeuldeartatm.ro
Web: www.muzeuldeartatm.ro

Manager Prof. univ. dr. Victor Neumann

Muzeul Satului Bănăţean Timișoara
Aleea Avram Imbroane Nr.31 Timişoara, 

cod poștal 300136 Județul Timiș 
România

Tel: 0040 256 225588
Fax: 0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager Dănuț Radosav

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

Bulevardul Regele Carol I, Nr.3 
Timişoara, cod poștal 300172 Județul 

Timiș România
Tel: 0040 256 493049; 0356 101730

Fax: 0040 256 493049
E-mail: office@teatrul-merlin.ro   

merlin_theater@yahoo.com
Web: www.teatrul-merlin.ro
Manager Laurențiu Pleșa

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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Curtea interioară de 
la Castelul Huniade 
va fi acoperită

Curtea interioară a Castelului Huniade, cea mai veche clădire 
a Timișoarei, va fi acoperită, pentru a deveni un spațiu expozițional 
mult mai generos. Pentru a putea fi obținute finanțări pentru continu-
area reabilitării, este nevoie de un proiect al Institutului Național al 
Patrimoniului. În lipsa acestuia, nu pot fi accesate fonduri europene 
care depășesc suma de cinci milioane de euro. Lucrările de consoli-
dare la Castelul Huniade au început în anul 2006, dar constructorul 
a identificat, de-a lungul vremii, mai multe probleme, astfel încât a 
fost nevoie de lucrări de refacere. Acestea au necesitat o reînnoire 

a documentației, constructorul a solicitat o reevaluare a costurilor, 
lucrările au fost stopate, după care au fost iarăși reluate. În 2016, 
au apărut însă infiltrații în Sala Cavalerilor, fapt ce a determinat mu-
tarea exponatelor într-un depozit, în comuna Giroc. După mai mul-
te tergiversări și probleme întâmpinate, care au făcut ca lucrările 
să treneze timp de aproape 15 ani, anul trecut, Institutul Național 
al Patrimoniului a demarat licitația pentru documentația necesară 
și s-a semnat contractul pentru proiectare. Castelul Huniade a fost 
construit între anii 1308 și 1315, în vremea lui Carol Robert de An-
jou, și reconstruit în vremea lui Iancu de Hunedoara, între 1443 și 
1447. Castelul medieval a fost distrus în timpul asediului Timișoarei 
din 1848 și refăcut în forma actuală în 1856. 

Conacul Mocioni din 
Foeni va intra în circuitul 
turistic timișean 
Grație unei  investiții de 12 milioane lei a Consiliului Județean 

Proiectul Consiliului Jude-
țean Timiș de reabilitare a Co-
nacului Mocioni de la Foeni va 
intra pe finanțare europeană în 
luna aprilie. Acesta prinsese în 
2020 lista de rezervă a progra-
mului RO-CULTURA, finanțat 
prin granturi norvegiene, iar 
anul acesta va putea intra în lu-
cru ca urmare a deciziei de su-
plimentare a fondurilor alocate 
programului.

Data estimată pentru înce-
perea implementării este luna 
aprilie 2021, proiectul urmând a 
fi finalizat în termen de trei ani. 
În general, este prevăzută rea-
bilitarea, refuncționalizarea și 
revitalizarea conacului. Acesta 
se află la o distanță de 42 km de 
Timișoara și este un monument 
istoric de importanță națională 
și universală, de o mare valoare 
arhitecturală și simbolică. Clădi-
rea a fost realizată în stil neo-
clasic.

Prin această investiție, este 
abordat mediul rural, care nu a 
beneficiat mereu de atenția cu-
venită. Practic, se completea-
ză oferta turistică și culturală 
a județului, dincolo de ceea ce 
are Timișoara de oferit. Proiec-
tul se afla în așteptare încă de 
anul trecut, iar acum s-a primit, 
iată, o veste excelentă. Fonduri-
le pe programul RO-CULTURA 

au fost suplimentate, astfel că 
în primăvară vom putea intra 
în implementare. Potențialul 
turistic al județului este imens, 
reprezentând o axă importantă 
de dezvoltare, alături de cea de 
business, așa că cele două se 
pot completa extrem de bine.

Prin latura educativă, pro-
iectul va contribui la activitățile 
culturale care amintesc vizita-
torilor de viața familiei Mocioni. 
Cel mai important membru al 
familiei, care a locuit aici, a fost 
Andrei Mocioni de Foen, stră-
nepot al preotului aromân Con-
stantin. Proiectul va fi patronat 
de Michael de Styrcea, urmașul 

familiei Mocioni, care va acționa 
ca ambasador, maximizându-i 
astfel impactul.

Consiliul Județean Timiș 
a realizat deja documentația 
de avizare a lucrărilor de in-
tervenție, urmând ca după ac-
cesarea finanțării să lanseze 
în licitație proiectul tehnic și 
execuția lucrării. Valoarea tota-
lă a proiectului este de aproape 
12 milioane lei. Contribuția CJ 
Timiș se ridică la 20%, restul 
reprezentând finanțare neram-
bursabilă. Investiția propusă se 
realizează într-un parteneriat cu 
islandezii de la North Consul-
ting.

S-a produs o schimbare la vârful 
Asociației pentru Promovarea și Dez-
voltarea Turismului în Timiș (APDT), 
aflată sub coordonarea Consiliului 
Județean. De acum, organizația 
are un nou for de conducere. 
Vicepreședintele CJ Timiș Alexan-
dru Proteasa a fost ales președinte 
al Asociației, înlocuindu-l pe consi-
lierul județean Mihai Ritivoiu, după 
ce acesta a renunțat prin demisie la 
poziția ocupată.

Totodată, a fost ales și un nou 
Consiliu Director al APDT. Astfel, re-
prezentatul comunei Tomești ocupă 
poziția de vicepreședinte, membrii 
forului de conducere fiind dați de co-
munele Foeni, Buziaș și Margina.

Se dorește astfel să se creeze 
o ofertă completă pentru cei care 
aleg să viziteze județul, să se stabi-
lească sau să investească în Timiș. 
Turismul, cultura și business-ul sunt 
domenii care se completează foarte 
bine. S-a ales o nouă conducere la 
Asociație, s-a aprobat lista cu proiec-
te, iar acum se va lucra pentru a le 
pune în practică, pentru că sunt mul-
te de recuperat, după un an în care 
posibilitățile au fost îngrădite din ca-
uza pandemiei. 

În cadrul ședinței de alege-
re a noii conduceri a fost aprobată 
și propunerea de proiecte pentru 
anul 2021, care vor pune în valoare 
tradițiile, meșteșugurile și multicul-

Meșteșugurile, multiculturalitatea, mierea și vinul 
timișenilor,  în centrul proiectelor din acest an

turalitatea județului: „Drumul mierii 
în Timiș”, „Tura meșteșugurilor din 
Banat”, „Drumul vinului și al răchi-
ei în Timiș”, „Turism activ”, „Vară în 
Metropolă”, „Turism și multiculturali-
tate: bulgarii în Banat”, „2021 - Anul 
European al Drumețiilor”, „Zilele La-
cului Surduc”, „Festivalul Evreiesc”, 
„Conace și castele în Banat - Arad 
și Caraș”. De asemenea, se dorește 
continuarea proiectelor regiona-
le Banat Brunch și de dezvoltare a 
unei rețele de puncte gastronomic 
locale în Timiș.

„Prioritatea pentru 2021 este ca 
timișorenii să redescopere Timișul, 
să promovăm atracțiile turistice, 
obiectivele județului în rândul acesto-
ra. Este un an în care se călătorește 
mai greu în străinătate, astfel că tu-
rismul local este o alternativă exce-
lentă. Cei interesați deja de ceea ce 
are județul nostru de oferit pot folosi 
și aplicația Discover Timiș, ce se 
poate descărca pe dispozitivele mo-
bile, fiind dezvoltată de către APDT”, 
spune noul președinte al Asociației, 
Alexandru Proteasa.

Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în Timiș a luat 
ființă în anul 2014. Scopul acesteia îl 
reprezintă promovarea potențialului 
turistic și cultural, creșterea fluxului 
turistic și asigurarea unei interacțiuni 
armonioase între sectorul turistic și 
factorii de ordin social și de mediu.
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