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Dragi timișeni, 
Traversăm o perioadă difici-

lă, marcată de scăderi economi-
ce, cu o influență mai mare decât 
aceea din 2008. Așa că a trebuit 
să venim cu o nouă strategie 
bugetară, una în care cheltuieli-
le pentru investiții trebuie să pri-
meze celor pentru funcționare. 
Abordarea este să avem un bu-
get care să promoveze cheltui-
rea responsabilă a banului pu-
blic, cu stimularea investițiilor. 
Am dorit ca prin modificarea 
organigramei să promovăm ma-
nagementul profesionist și vom 
continua și prin modificările de 
la structurile subordonate. Sunt 
convins că aceste principii vor 
duce la eficientizare și la promo-
varea investițiilor, pentru că rolul 
unui buget orientat pe investiții 
este necesar pentru relansa-
rea economiei. Eu cred sincer 
că modelul creșterii României 
bazată pe consum, pe produse 
de import, trebuie schimbat. De 
aici am plecat când am purces 

la elaborarea bugetului. Doar 
prin investiții putem vorbi de 
relansarea economiei. În acest 
fel, strategia bugetară se schim-
bă total, iar de la insistarea pe 
cheltuielile de funcționare, vom 
trece pe cele de investiții. O 
altă noutate este că cetățenii 
vor putea decide direct spre ce 

proiecte finanțate se vor îndrep-
ta fondurile menționate. Este 
momentul în care timișenii pot 
să se implice nemijlocit și să de-
cidă ce inițiative sunt prioritare 
pentru ei. În acest fel, cetățenii 
depășesc nivelul în care erau 
doar consultați și încep să con-
tribuie concret, fie prin înscrie-

rea unui proiect, fie prin votare. 
Este un instrument prin care 
se încurajează transparența în 
administrație și se crește încre-
derea cetățenilor în instituție. 
Cei care doresc să propună idei 
viabile sunt invitați să cunoască 
modul în care sunt alocate resur-
sele la nivelul întregului județ și 
felul în care funcționează Consi-
liul Județean Timiș. Bugetul par-
ticipativ responsabilizează și le 
dă oamenilor posibilitatea să se 
implice și nu doar să comenteze 
de pe margine. Un astfel de bu-
get încurajează creativitatea și 
apropierea de administrația pu-
blică, iar cetățenii activi au po-
sibilitatea să configureze acțiuni 
în domenii care îi afectează în 
mod direct. Pe scurt, bugetul 
participativ poate fi sintetizat în 
trei expresii-cheie: capacitarea 
cetățenilor, implicarea activă și 
înțelegerea alocării bugetare.

Alin Nica,
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Un buget orientat pe investiții 
pentru relansarea economiei

Consilierii județeni din Timiș au 
adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al 
județului, stabilind modul în care se vor 
împărți banii aflați la dispoziție. Bugetul 
pe 2021 al CJT este de 785.321.000 lei, 
mai mare decât anul trecut, când era 
635.000.000 lei, si a fost aprobat cu 
28 de voturi pentru și 7 abțineri, Pen-
tru funcționarea aparatului CJT au fost 
prevăzuți 337.028.000 de milioane lei, 
pentru dezvoltare 165.915.000 și pen-
tru investitii aproximativ 285.015.000 lei. 
Comparativ, anul trecut pentru funcționare 
era alocată suma de 355.000.000 lei, iar 
pentru dezvoltare și investiții aproximativ 
280.000.000 lei. Cu o parte din banii de 
investiții, Consiliul Județean Timiș con-
tinuă o serie de lucrări deja începute: 
–Modernizare DJ 691 Dumbravița – Au-
tostradă: lărgirea la 4 benzi a sectorului 
km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timi-
şoara şi Centura Timişoara - Autostrada 
A1 – 21.000.000 lei; Modernizare drum 
județean DJ 693 pentru interconectare 
la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica 
județul Arad – 9.591.000 lei; Reabilitarea 
infrastructurii de navigație a canalului 
Bega – cofinanţare – 545.000 lei (proiec-
tul prevede reluarea navigației pe Bega 
până la granița cu Serbia); Centru de co-

lectare legume – fructe în județul Timiș 
– comuna Tomnatic – 6.000.000 lei.

Sunt și obiective noi de investiții care 
au bani prevăzuți în proiectul de buget 
al județului și care sunt moștenite de la 
fosta administratie: Centru de recupera-
re pentru copii cu dizabilități „Speranța” 
– 9.500.000 lei; Bazin de înot didac-
tic în orașul Jimbolia – județul Timiș – 

9.500.000 lei; Locuinte ANL la Giroc 
– Consiliul Județean asigură utilități, pro-
iectare, taxe avize, acorduri – 2.192.000 
lei; Reabilitarea, Refunctionalizarea si 
Revitalizarea Conacului Mocioni din Fo-
eni – 1.500.000 lei.

Consiliul Județean Timiș și-a pro-
pus să amenajeze o terasă suspendată 
pe Bastion, astfel că a alocat suma de 

150.000 lei pentru studiul de fezabilitate.
100.000 de lei sunt prevazuti, de 

asemenea, pentru documentația nece-
sară în vederea demolării Stadionului 
”Dan Păltinișanu” din Timișoara.

Alte 250.000 de lei au fost alocați 
pentru un concurs de soluții pentru ridi-
carea unui imobil de servicii și o parcare 
etajată pe terenul fostului Centru Militar 
Zonal de pe strada Sf Ioan (langa Piața 
700). Tot pentru diferite studii, Consiliul 
Județean Timiș a alocat bani: Parc ino-
vativ (500.000 lei); Reabilitare/Moder-
nizare infrastructura feroviară Reșița 
– Nord – Timișoara Nord cu extensie 
Voiteni – Stamora Moravița – frontieră 
(200.000 lei) și Centru regional inter-
modal de transport marfă (150.000lei). 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Timiș primește 3.500.000 lei pentru di-
ferite investiții: Construirea unei stații de 
pompieri la Făget – 270.000 lei; diverse 
achiziții – 6 containere de stins incendii 
– 1.640.000 lei, o autospecială de pri-
mă intervenție – 422.000 lei, o cisternă 
de mare capacitate pentru transport apă 
– 476.000 lei, zece bărci pneumatice – 
65.000 lei, analizator de gaze – 290.000 
lei, echipamente radio/tv - 75.000 lei. De 
asemenea, sunt prevăzute sume pentru 
diferite constructii si reparații. Capito-
lul Învățământ primește 15.086.000 de 
lei din bugetul județului Timiș în care sunt 
prevăzute diferite investiții în școlile spe-
ciale din subordinea Consiliului Județean 
Timiș, dar și cheltuieli de funcționare.

Consiliul Județean Timiș a adoptat bugetul 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2021



Administrație Agendă CJTimiș2

O nouă organigramă la 
Consiliul Județean Timiș
A rezultat o structură suplă, centrată pe cetățean și pe un 
management profesionist

Puls timișean
În ciuda crizei epidemiologice, care produce efecte pe mai mul-

te paliere, localitățile din județul Timiș caută să își mențină cursul 
firesc de dezvoltare. Care sunt problemele concrete, cum pot fi ele 
depășite și cum se poate implica administrația județeană sunt su-
biectele urmărite de președintele Alin Nica în vizitele pe teren, unde 
se poate lua cel mai bine pulsul realității. Iată o sinteză a aspectelor 
semnalte în diferite localități. 

Jimbolia
Într-un an jumătate, orașul va avea bazin de înot cu vestiare, 

dușuri, grupuri sanitare, cameră de filtrare, pompare și clorinare 
pentru 65 de persoane, ceea ce va permite utilizarea simultană de 
către două clase de elevi împreună cu pofesorii lor. Județul Timiș își 
diversifică astfel lucrările de infrastructură printr-o investiție gândită 
pentru întreaga zonă de vest a județului, fie că vorbim despre antre-
namente sau practicarea înotului ca stil de viață sănătos.

Sânnicolau Mare
Primarul Dănuț Groza a prezentat demersurile făcute pentru 

cel mai important proiect al orașului, un aquapark, obiectiv pe care 
Consiliul Județean îl va sprijini. Administrația locală s-a pregătit te-
meinic, există studiu de fezabilitate, s-a certificat Sânnicolau Mare 
ca stațiune, se lucrează la încurajarea turismului și se vor aloca în 
acest an bani pentru proiectarea aquapark-ului. E un demers lung, 
dar care merită parcurs pentru a obține bani de la nivel național, iar 
bugetul local să fie folosit pentru infrastructură, educație și mediu.

Deta
În curând vor începe reparații ample la drumul național 59B 

Deta-Cărpiniș care cuprinde localitățile Cărpiniș, Cenei, Uivar, 
Pustiniș, Otelec, Foeni și Banloc. Este o veste binevenită mai ales 
pentru orașul Deta, solicitată în mod repetat de locuitorii acestuia. 
La această lucrare realizată de Direcția Regională de Drumuri și 
Poduri Timișoara va fi folosită și o tehnologie de reciclare a asfal-
tului decopertat, care va fi turnat din nou, împreună cu materiale 
suplimentare, iar ulterior se așterne un strat suplimentar de covor 
asfaltic.

Drumul are aproximativ 77 de kilometri, urmând să aibă loc 
reparații pe 30 dintre aceștia. Aici se vor face două tipuri de lucrări – 
cea de reciclare a asfaltului existent, executată de DRDP Timișoara 
și lucrările de asfaltare, care vor fi executate de Porr Construct în 
cadrul unui proiect mai mare de modernizare a mai multor drumuri, 
printre care intră și drumul național Cărpiniș – Deta. 

Foeni
Aici sunt două probleme importante cu care Consiliul Județean 

poate ajuta administrația locală. Una este eficientizarea sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare pentru eliminarea problemelor 
existente semnalate de cetățeni, iar cea de-a doua vizează reabi-
litarea conacului Mocioni. Referitor la acesta din urmă, obiectivul a 
trecut deja în administrare Consiliului Județean și va fi reabilitat cu 
ajutorul fondurilor norvegiene. 

Valcani 
Președintele CJT l-a întrebat pe primarul comunei ce probleme 

sunt în comunitate și cum poate fi ajutat, iar răspunsul edilului a 
dovedit faptul că își gestionează bine localitatea: „colaborez bine cu 
toate instituțiile și cu cetățenii. Voi depune proiectele și voi obține 
finanțare”. 

Beba Veche 
Punctele centrale ale întâlnirii au fost repararea podului, reali-

zarea unei perdele verzi de protecție în jurul drumurilor județene și 
deschiderea punctului de trecere al frontierei între Beba Veche și 
Kübekháza. Subiectul deschiderii graniței a fost abordat, nu cu mult 
timp în urmă, și cu directoarea Agenției de Dezvoltare Euroregio-
nală DKMT, Eszter Csókási, deoarece vine în întâmpinarea nevoii 
locuitorilor din zonă. 

O limită de județ simbolică, 
pentru o regiune dezvoltată unitar

Dezvoltarea județului Timiș este posibilă alături 
de celelalte trei structuri similare din regiunea de 
vest, nu la concurență cu acestea. În cadrul unei 
întâlniri la care au luat parte cei patru președinți ai 
consiliilor județene din zonă (Alin Nica, Timiș; Ius-
tin Cionca, Arad; Romeo Dunca, Caraș-Severin; 
Laurențiu Nistor; Hunedoara), s-a subliniat intenția 
de cooperare pe toate palierele necesare pentru 
a obține o evoluție economică și socială la nivel 
de regiune. „Nu am orgolii administrative și m-am 
bucurat să constat aceeași atitudine la partenerii 
de discuție. Avem oportunitatea să obținem fon-
duri europene și datoria să le folosim strategic 

și complementar. E important să ne coordonăm 
atunci când facem investiții, să gândim coerent și 
per ansamblu. Limita de județ o văd simbolic, căci 
în fața Bucureștiului, alături de cei trei președinți ai 
consiliilor județene, militez pentru descentralizare 
reală, dublată de fonduri și competențe. Cred în 
potențialul uriaș al județelor Timiș, Arad, Caraș-
Severin și Hunedoara. Am stabilit în cadrul întâl-
nirii să formăm echipe comune de lucru, deoarece 
accesarea finanțărilor, economia, turismul, infra-
structura rutieră, cultura și adaptarea legislației în 
interesul cetățenilor sunt domenii care au nevoie 
de o abordare regională”, a declarat Alin Nica.

Consiliul Județean Timiș va 
avea o nouă organigramă de 
funcții, rezultată în urma unei 
cercetări de cinci luni, în care 
activitatea instituției și eficiența 
fiecărui post și a ocupantului 
acestuia au fost temeinic anali-
zate. Astfel, a rezultat o structu-
ră mai suplă, adaptată noii vizi-

uni a conducerii, dar și la dorința 
de digitalizare a activității și de 
dezvoltare a județului. Numeric, 
noua organigramă are cu 20 de 
posturi mai puțin, dar în cadrul 
organizației au fost desființate 
unele posturi, fiind înființate alte-
le, fiind vorba de 43 de aseme-

nea schimbări.
„Am avut ședința de plen a 

CJ Timiș și am aprobat un pro-
iect de hotărâre extrem de im-
portant, referitor la organigrama 
și statul de funcții al instituției. 
Acest subiect este extrem de 
important. Promovez o gândi-
re orientată către rezultate, iar 

pentru a le obține, am ajustat 
aparatul de specialitate pe ca-
lapodul viitoarelor direcții și prin-
cipii de dezvoltare ale Timișului. 
Am restructurat organigrama, 
după evaluarea angajaților. 
Ne vom centra pe cetățean, și 
aceasta am transmis angajaților, 

avem nevoie de management 
profesionist”, a spus Alin Nica, 
președintele CJ Timiș.

Noul administrator public 
al județului, Marian Constantin 
Vasile, a anunțat că noua struc-
tură de personal a fost gândită 
pornind de la realitățile interne 
din cadrul instituției, dar a fost 
adaptată și vremurilor actuale, 
spre exemplu cerințelor impuse 
de pandemie: „Am regândit or-
ganigrama în sensul desființării 
a trei direcții și reorganizării unei 
direcții noi. La posturile de con-
ducere am scăzut numărul de la 
31 la 29, în contextul în care am 
înființat alte structuri, de exem-
plu Serviciul pentru Dezvoltare 
Teritorială, pentru a fi suport real 
pentru toate cele 99 de UAT-
uri pe raza județului, dar am și 
upgradat Compartimentul de 
Telecomunicații și Transforma-
re Digitală”. Noul mod de lucru 
va oferi mai multă libertate de 
decizie pentru angajați, dar și 
responsabilități mai mari. În 
ceea ce privește consilierii per-
sonali ai celor doi vicepreședinți, 
deși aceștia aveau dreptul legal 
la două asemenea posturi, s-a 
decis ca fiecare dintre cei doi să 
aibă un singur consilier.
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- Sunteți la primul mandat de pri-
mar. Care era situația în Otelec atunci 
când ați preluat funcția și ce impresii 
v-ați făcut după primele luni în fruntea 
comunei?

- Fără îndoială, anul 2020 a fost cu 
siguranță unul atipic. Am preluat primăria 
în plină pandemie, pe final de an, cu mul-
te situații neterminate, lăsate, ca să zic 
așa, „în plata Domnului“. Dar, reușim să 
ne redresăm din mers, să punem lucruri-
le la punct și sperăm că în cel mai scurt 
timp să avem și rezultate, pentru că, în 
primul rând, comunitatea asta așteaptă. 
Prea puțină lume știe cât de multă muncă 
este în spate, contează ceea ce se vede, 
iar noi, echipa din primărie, ne dorim ca 
munca noastră să fie vizibilă.

- Ce fel de potențial există în zonă 
și cum ar putea fi exploatat?

- Comuna Otelec este o așezare 
care „ascunde“ multe lucruri frumoase: 
o comunitate maghiară cu obiceiuri și 
tradiții specifice, care merită scoase la 
suprafață. De asemenea, se poate ob-
serva amprenta care a fost lăsată de 
șvabii bănăteni, în localitatea Iohanisfeld. 
Sunt familii harnice și oameni gospodari 

care își cultivă pământurile, producători 
locali de diferite categorii, de la soiuri de 
usturoi (avem Usturoiul de Banat), până 
la brânzeturi de capră, miere de albine 
și legume bio. Avem oameni gospodari 
care sunt dispuși să împărtășească din 
experiența vieții la țară. Tot lângă noi se 
„așterne“ o pistă de bicicletă pe malul Be-
găi care vine din Timișoara și se oprește 
la granița cu sârbii. Cei pasionați pot pe-
dala până aici de-a lungul canalului Bega 
și pot opri aici pentru a vizita Otelecul și 
Iohanisfeldul.

- Care sunt principalele proiecte 
cu care ați pornit la drum?

- În primul rând, este nevoie de o 
infrastructură adecvată, pentru ca deși 
suntem doar la patruzeci de kilometri 
distanță față de Timișoara, ne aflăm, încă, 
la nivelul de drumuri de piatră. Consider 
că aceasta trebuie să fie baza, pentru 
că o infrastructură dezvoltată va permite 
evoluții și în alte planuri. De asemenea, 
transportul către oraș și investițiile într-
un centru medical le consider prioritare 
și, ca atare, voi acționa în aceste direcții. 
Pe de altă parte, nu neglijez nici partea 
de investiții pentru tineret. Avem nevoie 

de terenuri de sport, parcuri pentru copii. 
În timp, le vom realiza pe toate, sunt con-
vinsă de asta.

- Cum vedeți colaborarea cu Con-
siliul Județean Timiș, cum ar putea 
sprijini administrația județeană comu-
nitatea locală?

-Scurt, la subiect, și în primul rând, 
cu bani! Resursele financiare sunt ex-
trem de importante, fără ele nu ne putem 
dezvolta. Consider că ar trebui sprijinite 
mult mai mult comunitățile mici. Comuna 
Otelec are o populație sub două mii de 
locuitori, nefiind eligibilă din acest crite-
riu pentru multe din finanțările pe bani 
europeni. Satul românesc, rădăcinile 
noastre culturale trebuie să fie simbol al 
continuității și viitorului pentru orice țară, 
tocmai de aceea nu trebuie lăsat să moa-
ră, ci resuscitat prin toate metodele posi-
bile. Avem nevoie de ajutorul celor care 
se află la cârma județului și sunt convin-
să că domnul președinte Alin Nica este 
omul care va ține cont de aceste aspecte 
și va veni în sprijinul nostru, al primarilor 
de comune mici și mijlocii. Dezvoltarea 
satului românesc trebuie să devină o pri-
oritate!

- Ce fel de proiecte ați 
reușit să concretizați de 
când sunteți primar la Val-
cani și cum au schimbat ele 
înfățișarea comunei?

- Începând cu anul 2012, 
am continuat modernizarea 
comunei în mai multe direcții. 
Astfel, am început lucrările de 
reabilitare a rețelei de apă, anu-
al, până în anul 2016, înlocuind 
aproximativ nouă kilometri de 
rețea de alimentare cu apă și 
am reabilitat un foraj de apă. În-
tre 2012-2015 am pietruit toate 
drumurile din interiorul localității. 
Am curățat și îngrădit toate cele 
cinci cimitire din comună (trei or-
todoxe, unul catolic și unul refor-
mat). Lucrările au cuprins o pa-
letă mai largă de segmente, așa 
că între 2012-2014, am finalizat 
construcția sălii de gimnastică, 
preluată la stadiul de fundație. 
Am reușit, în anul 2014, să re-
deschidem punctul de trecere 
frontieră Valcani-Vrbița, care a 
contribuit la dezvoltarea econo-
mică a zonei. În anul 2016, am 
început procesul de asfaltare a 
străzilor din localitate, cu patru 
mici proiecte din fonduri proprii-
total trei kilometri, dar și un pro-
iect prin PNDL-5,8 kilometri. Tot 
prin proiecte PNDL, am finalizat 
modernizarea și dotarea unui 
dispensar medical și a grădiniței 
cu program normal, iar acum se 
află în curs de execuție proiectul 

intitulat „Extindere, reabilitare și 
modernizare sistem de alimenta-
re cu apă“, prin care am înlocuit 
deja toate rețelele vechi, reabili-
tăm un foraj de apă și construim 
o stație de tratare apă. Am imple-
mentat două proiecte finanțate 
prin programe transfrontaliere. 
Primul, în parteneriat cu comu-
na Čoka din Serbia, în cadrul 
Programului Interreg IPA CBC 
România-Serbia 2014-2020 (în 
Valcani am construit un centru 
multicultural) și al doilea prin 
Programul Interreg V A Româ-
nia-Ungaria 2014-2020, alături 
de comuna Foldeak din Ungaria. 
Ambele comune au achiziționat 
autospeciale PSI și echipamen-
te pentru serviciile voluntare de 
pompieri în cadrul acestui ultim 
proiect. 

Totodată, prin GAL Triplex, 
tocmai am finalizat construcția 
unei capele mortuare, realizată 
atât din fonduri europene, pre-
um și din contribuție proprie. 

În momentul acesta am fi-
nalizat și reabilitarea iluminatu-
lui public în localitate, prin înlo-
cuirea lămpilor vechi cu lămpi 
economice, precum și dublarea 
numărului de lămpi.

În decursul anilor de la pre-
luarea mandatului de primar, am 
executat lucrări de moderniza-
re la toate clădirile proprietate 
publică: primărie, școli, cămin 
cultural, la stadionul de fotbal 

din localitate și la terenul sinte-
tic. Este evident, atât din simpla 
citire a lucrărilor executate, cât 
mai ales din ceea ce se poate 
constata la fața locului, faptul 
că, începând cu anul reînființării 
comunei Valcani, respectiv anul 
2005 și până în prezent, localita-
tea noastră are o față modificată 
substanțial, străzi parțial asfalta-
te și clădiri publice modernizate 
și unele chiar nou construite.

- După ce principii v-ați 
ghidat pentru a performa din 
punct de vedere administra-
tiv?

- Principiile care au stat la 
baza performării administrative 

s-au bazat în primul rând pe mul-
tă muncă și cu dorința de a face 
bine. A contat, de asemenea, și 
faptul că, atât eu cât și colegii 
mei am fost și suntem conștienți 
de responsabilitățile care ne-au 
fost încredințate și de faptul că 
trebuie să fim permanent în sluj-
ba cetățenilor. 

- Care sunt proiectele afla-
te în lucru sau pe care urmea-
ză să le demarați?

- Chiar dacă s-au făcut pro-
grese incontestabile, nu înseam-
nă că am epuizat proiectele și 
că putem să tratăm lucrurile cu 
lejeritate. Dimpotrivă, trebuie să 
ținem pasul cu necesitățile și 

aspirațiile oamenilor locului, care, 
pe bună dreptate, au pretenții 
pentru un trai mai bun. Referi-
tor la proiectele aflate în lucru, 
acestea sunt următoarele: reali-
zarea zonei vestiarelor cu utilități 
de la terenul sintetic; montarea 
de contoare de apă, suplimentar 
față de proiectul aflat în lucru, 
de care am amintit anterior; re-
alizarea unei platforme la capela 
mortuară; modernizarea Școlii 
cu clasele I-IV; modernizarea tri-
bunei de la terenul de fotbal; mici 
reparații în parcul comunal și în 
parcul grădiniței, toate acestea 
fiind realizate din fonduri proprii. 
Avem, de asemenea, depuse la 
Compania Națională de Investiții 
(CNI), două proiecte: unul de 
asfaltare, pe restul străzilor nea-
sfaltate din comună; altul de re-
alizare trotuare pe toate străzile 
din localitate. 

-Pe ce fel de sprijin 
contați din partea Consiliului 
Județean Timiș?

-Din partea Consiliului 
Județean contăm pe sprijin fi-
nanciar direct, precum și pe 
ajutor acordat pentru aprobarea 
proiectelor depuse la București 
pentru finanțare națională. Ar fi 
o susținere tare binevenită pen-
tru comuna Valcani și sper să 
obținem rezultatele pe care le 
așteptăm, astfel încât localitatea 
să-și poată continua ritmul de 
dezvoltare. 

„Resursele financiare sunt extrem de importante și consider 
că ar trebui sprijinite mai mult comunitățile mici”
Interviu cu Silvia Fechete, primarul comunei Otelec

„Atât eu, cât și colegii mei, suntem 
conștienți că trebuie să fim permanent 
în slujba cetățeanului”
Interviu cu Dragoș Buicu, primarul comunei Valcani
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Consiliul Județean a reușit schimbarea 
traseului Autostrăzii Timișoara-Moravița, 
sute de gospodării fiind salvate astfel 
de la demolare

La Timișoara s-a deschis 
primul centru de vaccinare 
în regim non-stop

Primul centru de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, 
care va funcţiona non-stop, cu câte patru fluxuri pe zi şi pe noapte, 
a devenit operaţional, la Spitalul Judeţean Timişoara.

Zeci de persoane s-au vaccinat deja în noul centru amenajat la 
parterul Clinicii de Ortopedie a spitalului.

Potrivit managerului unității sanitare, Raul Pătraşcu, capacita-
tea de vaccinare zilnică este de 480 de persoane, iar imunizarea se 
face doar cu vaccinul Pfizer.

„Am decis ca la nivelul Spitalului Judeţean din Timişoara să 
funcţioneze un centru de vaccinare deschis non-stop, şapte zile pe 
săptămână. Vaccinarea este una din cele mai eficiente metode de 
a combate temutul virus. Am cântărit mult decizia de a-mi asuma 
acest centru şi m-am consultat atât cu preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Alin Nica, cât şi cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică 
Timiş, dr. Flavius Cioca. Nu au ezitat şi au ajutat semnificativ în 
realizarea acestui proiect”, a declarat dr. Raul Pătraşcu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a precizat că 
deschiderea acestui centru de vaccinare reprezintă un pas eficient 
către imunizarea unui important segment de populaţie şi imagina-
rea unui nou început, fără pandemie.

”Am participat în această dimineață la deschiderea primului 
centru de vaccinare non-stop din România, la Spitalul Județean 
Timișoara. Este un pas consistent către imunizarea unui important 
segment de populație și imaginarea unui nou început, fără pande-
mie. Este o vorbă în popor și cred că se aplică la situația noastră: 
când e greu, ne adaptăm. Nu renunțăm, gândim soluții și privim cu 
optimism către lunile care vin, căci nicio criză nu e veșnică. Împreu-
nă vom reuși!“, a spus Alin Nica.

Oportunitățile investiționale existen-
te în județul Timiș au fost prezentate, 
online, unor importanți investitori fran-
cezi, în cadrul unei acțiuni organizate 
de MEDEF, cea mai mare asociație pa-
tronală din Franța. Aceștia au aflat care 
ar fi argumentele de a investi în cel mai 
vestic județ al României, dar și ce sprijin 
primesc de la autorități. Reprezentanți ai 
oamenilor de afaceri francezi, ai Came-
rei de Comerț și Industrie a României și 
decidenți din cadrul instituțiilor financiar-
bancare s-au reunit într-o întâlnire online 
pe tema oportunităților de investiții în țara 
noastră. Invitat în cadrul evenimentului, 
președintele CJ Timiș, Alin Nica, le-a 
prezentat participanților modul în care 
Consiliul Județean stimulează investițiile 
și creează un cadru administrativ propice 
dezvoltării mediului privat. Evenimentul 
a fost facilitat de Ambasada României 
în Franța. Reuniunea a fost prezidată de 
Géraldine Lemble, director general ad-
junct și secretar general, MEDEF Inter-
national. „La nivelul Consiliului Județean 
urmează să realizăm o serie de investiții 
publice deosebit de importante pentru 
dezvoltarea socio-economică a Timișului. 

Le-am prezentat acestora ceea ce ne-am 
propus în privința infrastructurii, fie ea ru-
tieră, sanitară, economică sau culturală. 
Le-am subliniat că județul nostru repre-
zintă cel mai dinamic mediu de afaceri 
după capitală, beneficiind de un centru 
cercetare bine ancorat în noile realități 
economice, un centru universitar pu-
ternic, o resursă umană calificată și cel 
mai bun acces din țară la infrastructura 
de transport”, a declarat președintele CJ 

Timiș, Alin Nica. Consiliul Județean Timiș 
își va consolida eforturile de diplomație 
economică și va continua să încurajeze 
investițiile publice private, precum și di-
versificarea economică, către inovare și 
noile tehnologii. Încrederea investitorilor 
în administrația publică locală este pri-
mordială în decizia companiilor de a-și 
extinde operațiunile în județul nostru. 
Pandemia a accelerat schimbările eco-
nomice, iar autoritățile locale trebuie să 

țină pasul, să deschidă noi oportunități.
MEDEF este cea mai importantă 

rețea de antreprenori din Franța, cu pes-
te 173.000 de companii și 122 organizații 
teritoriale membre. Peste 95% din afa-
cerile care aparțin de asociația patrona-
lă sunt IMM-uri. Atragerea investitorilor, 
diplomație economică și deschiderea de 
noi oportunități pentru Timiș, acestea au 
fost direcțiile urmate în cadrul întâlnirii 
internaționale în discuție. 

Noi oportunități pentru județul Timiș

Vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Protea-
sa, alături de primarii localităților Moșnița Nouă și 
Bucovăț au contestat traseul 5 propus de Ministe-
rul Transporturilor pentru autostrada care urmează 
să lege Timișoara de Belgrad. Aceștia au semnalat 
public nerespectarea caietului de sarcini, neregu-
lile existente pe traseu și faptul că, în elaborarea 
documentului, au fost folosite hărți vechi de 15 ani 
și nu s-au efectuat vizite pe teren sau consultarea 
localităților afectate.

Ca urmare a memoriului trimis de CJ Timiș îm-
preună cu primarii din Moșnița Nouă și Bucovăț, 
proiectantul a revenit asupra traseului inițial și a 
trimis o variantă nouă care se află în analiză, ast-

fel încât drepturile tuturor localităților impactate să 
fie respectate. Vicepreședintele CJ Timiș, Alexan-
dru Proteasa, a insistat asupra importanței con-
sultării comunităților implicate, astfel că, până la 
sfârșitul lunii aprilie, împreună cu reprezentanții 
administrațiilor locale, vor fi identificate toate even-
tualele constrângeri care ar putea apărea.

Dacă CJ Timiș nu ar fi insistat public atât în 
presă, cât și prin transmiterea de documente ofici-
ale, sute de locuitori și-ar fi văzut casele demolate. 
Au existat proteste la nivel local, mai multe familii 
anunțând că vor merge în instanță dacă se va im-
pune exproprierea, respectivele procese urmând 
să blocheze realizarea autostrăzii.
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Situația alimentării 
cu gaz în zona Deta

Zăcământul de gaze naturale din zona Foeni – Partoș – Moravița a fost epuizat, 
iar localitățile din zonă vor trebui conectate la Sistemul Național de Transport gestio-
nat de Compania Națională Transgaz. În ultimii ani, din cauza stării avansate de de-
gradare a conductei, au existat avarii repetate în urma cărora localitățile Banloc, Voi-
teg, Deta, Denta și Stamora-Moravița au rămas mai multe zile fără gaze naturale.

Deși nu are atribuții executive în zona de transport a gazelor naturale, Consiliul 
Județean s-a implicat activ în soluționarea acestei grave probleme, președintele CJ 
Timiș, Alin Nica, convingând compania Transgaz de necesitatea construirii unei noi 

conducte în zonă: „Am făcut demersuri la Transgaz și vor construi o nouă conduc-
tă. Ea este cuprinsă pe lista de investiții din 2021, lucrându-se la proiectare, însă 
construcția va începe abia spre sfârșitul anului. Până la finalizarea lucrărilor, perioadă 
care va dura aproximativ doi ani, sub nicio formă, oamenii nu trebuie să rămână fără 
gaz. Am tras un semnal de alarmă la Ministerul Energiei și voi reprezenta interesele 
cetățenilor în negocierile cu distribuitorii locali Delgaz și Premiere Energie care trebu-
ie să asigure continuitatea alimentării cu gaz pentru consumatorii din Banloc, Voiteg, 
Deta, Denta și Stamora-Moravița“. 

Conducta care a transportat gazele naturale extrase până acum din zăcămintele 
din zona Deta este deținută de OMV Petrom și va fi cedată distribuitorului local care 
va prelua răspunderea alimentării cu gaze a localităților timișene. Acest lucru înseam-
nă că, până la realizarea noii conducte a Transgaz, rămâne riscul unor avarii și a unor 
sincope în alimentarea cu gaze, deoarece conducta actuală are peste 40 ani. Chiar și 
în aceste condiții, Consiliul Județean va solicita în continuare asigurarea furnizării de 
gaze naturale pentru zona Deta.

Dotări pentru 
siguranța timișenilor

Noul stadion este una dintre cele mai 
importante investiții de infrastructură care 
urmează a fi realizate în Timișoara. Te-
renul pe care va fi realizată construcția 
aparține integral Consiliului Județean 
Timiș, iar finanțarea de peste 100 mi-
lioane de euro a fost atrasă de aceeași 
instituție. Pe lângă cofinanțarea de 5%, 
Consiliul Județean Timiș asigură toa-
te viitoarele costuri de demolare, de 
pregătire a terenului și de asigurare a 
utilităților. Așa cum a fost prevăzut încă 
din tema de proiectare, stadionul va fi 
unul multifuncțional, cu facilități sportive, 
expoziționale și de divertisment, gân-
dit pentru întreaga comunitate. Cât timp 
încă este în lucru studiul de fezabilitate, 
Consiliul Județean Timiș poate colecta și 
transmite cerințe și nevoi ale comunității 
sportive județene, desigur dacă acestea 
sunt realiste și compatibile cu direcțiile 
generale date de specialiști. În această 
idee, președintele Alin Nica s-a întâlnit cu 
reprezentanții suporterilor Peluza Sud și 
Druckeria pentru a discuta situația pro-
iectului noului stadion din Timișoara. „Am 
ascultat dorințele și argumentele lor și am 
dialogat pe larg pe marginea premiselor 
de la care pornim construcția viitoarei 
arene. Certitudinea este că vom avea un 
stadion multifuncțional care să fie suste-

nabil din punct de vedere al costurilor de 
funcționare. Am căzut de acord că acest 
lucru înseamnă acces pentru echipele de 

fotbal și rugby, organizări de evenimente 
și expoziții. Am agreat și varianta unei are-
ne de aproximativ 32 mii de locuri, de ca-
tegoria UEFA 4, având în vedere că vor fi 
folosiți bani publici și nu putem cheltui cât 
ne-ar plăcea, ci cât avem finanțare de la 

Compania Națională de Investiții. Locația 
viitorului stadion a fost acceptată și chiar 
apreciată de către interlocutorii mei, am 

primit recomandări foarte pertinente în 
ceea ce privește organizarea transportu-
lui și a detaliilor care țin de confortul și 
facilitarea unei experiențe plăcute pentru 
publicul larg. Subiectul fierbinte a fost 
pista de atletism, dacă și cum se poate 

renunța la ea. Ca președinte CJ Timiș, 
am preluat documentația și demersurile 
făcute în mandatul anterior. După cum 
s-a văzut în repetate rânduri, nu sunt 
genul de lider care neagă sau blochea-
ză proiectele începute de administrația 
precedentă. În cadrul ultimei discuții de 
la București, răspunsul privind finanțarea 
stadionului a fost scurt și la obiect: va fi 
cu pistă, situație în care am considerat 
oportun să o valorific ca atare și dacă s-a 
hotărât să fie pistă, măcar să fie una la 
standarde, care să permită evenimente 
europene și mondiale. Am aflat astăzi că 
suporterii nu știau această veste și că a 
fost pentru prima dată când s-au întâlnit 
cu vreun reprezentant al autorităților, că 
nu a existat un proces de consultare și nu 
și-au exprimat părerea oficial pe această 
temă. Mă bucur că am fost primul deschis 
către dialog, dar îmi pare rău că dialogul 
se întâmplă atât de târziu, stadionul fiind 
deja către finalul studiului de fezabilitate. 
Cu toate acestea, susținut de comunita-
tea suporterilor de fotbal și de argumen-
tele lor pertinente, am agreat să solicit un 
stadion fără pistă de atletism. Interesul 
și sprijinul meu pentru atletism rămân în 
picioare. Cred că se impune asigurarea 
infrastructurii pentru această disciplină 
sportivă și sper să văd o acțiune concretă 
din partea Primăriei Timișoara, desigur cu 
sprijinul CJ Timiș”, a anunțat liderul CJT. 
Vor urma întâlniri și cu reprezentanții altor 
discipline sportive care ar putea beneficia 
de viitoarea arenă.

Se aude freamăt dinspre noul stadion
Arena va permite organizarea de competiții europene și mondiale

Cu ajutorul Consiliului Județean, 
pentru protejarea cetățenilor, ISU Timiș a 
fost dotat cu trei autospeciale complexe 
de stingere cu apă și spumă cu modul de 
descarcerare și prim ajutor, dintre care o 
autospecială cu sistem de hidroperforare. 
De asemenea, la Sânnicolau Mare, unde 
se desfășoară un număr mare de misiuni, 
au fost primite cu entuziasm două investiții 
făcute de Consiliul Județean Timiș pen-
tru dotarea stației: o autospecială de 
primă intervenție Volkswagen Amarok și 
o autospecială complexă de stingere cu 
apă. Vehiculele de ultimă generație vor 
fi utilizate în situații de urgență pentru 

creșterea șanselor de supraviețuire a 
victimelor implicate în evenimente nega-
tive și limitarea pagubelor materiale. Tot 
pentru siguranța timișenilor, în bugetul 
din acest an sunt prevăzuți  270.000 lei, 
pentru construirea unei stații de pompieri 
la Făget. Consiliul Județean va rămâne 
alături de ISU Timiș și le va sprijini mi-
siunea de salvare de vieți și protejare a 
bunurilor timișenilor. Devotamentul este 
esențial, dar pompierii militari nu pot sal-
va oameni cu mâinile goale, tehnica și 
echipamentul de intervenție fiind vitale 
pentru asigurarea unui răspuns eficient 
în situații de urgență.
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1. Hotărârea nr. 49/09.03.2021 pri-
vind aprobarea Regulamentului de aloca-
re a sumelor din Programul Județean de 
Dezvoltare al Județului Timiș.

2. Hotărârea nr. 50/09.03.2021 privind 
constatarea încetării de drept a unui man-
dat de consilier județean și pentru vacan-
tarea locului de consilier județean deținut 
în Consiliul Județean.

3. Hotărârea nr. 51/31.03.2021privind 
constatarea încetării de drept a mandatu-
lui de consilier județean al domnului Că-
lin-Claudiu Badiu.

4. Hotărârea nr. 52/31.03.2021 pri-
vind aprobarea componenței comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean 
Timiș.

5. Hotărârea nr. 53/31.03.2021 pri-
vind aprobarea completării Anexei nr. 4 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.

6. Hotărârea nr. 54/31.03.2021 pri-
vind aprobarea trecerii imobilelor înscrise 
în Cartea funciară nr. 433876 Timișoara 
din domeniul public al Județului Timiș, în 
domeniul public al Statului Român.

7. Hotărârea nr. 55/31.03.2021 privind 
revocarea dreptului de administrare al Pri-
măriei Comunei Foeni, asupra imobilului 
„Casa de Educație Națională” Foeni.

8. Hotărârea nr. 56/31.03.2021 privind 
solicitarea de trecere a unui bun imobil din 
domeniul public al Statului Român, în do-
meniul public al Județului Timiș.

9. Hotărârea nr. 57/31.03.2021 pri-
vind aprobarea modificării și completării 
Contractului de închiriere încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și societatea Eurotraining Logistics 
S.R.L.

10. Hotărârea nr. 58/31.03.2021 pri-
vind aprobarea modificării Anexei nr. 7 din 
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.

11. Hotărârea nr. 59/31.03.2021 pri-
vind aprobarea dezmembrării unei parce-
le proprietatea publică a Județului Timiș, 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 400236 a 
localității Ciacova, aflată în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

12. Hotărârea nr. 60/31.03.2021 pri-
vind aprobarea documentației tehnico-

economice cu principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție 
publică Amenajare intersecție DJ 595C 
cu DN 58B la Birda”.

13. Hotărârea nr. 61/31.03.2021 pri-
vind aprobarea încheierii Actului Adițional 
la Protocolul de colaborare tripartit nr. 
6/30.12.2020 încheiat între Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse 
pentru Femei și Bărbați – Direcția Gene-
rală de Asistență Socială și Protecția Co-
pilului Timiș – Consiliul Județean Timiș în 
vederea înființării Centrului de consiliere 
pentru agresori, în cadrul Direcției Ge-
nerale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș, prin proiectul predefinit 
Sprijin pentru implementarea Convenției 
de la Istanbul în România implementat de 
către Agenția Națională pentru Egalitatea 
de Șanse pentru Femei și Bărbați, Pro-
tocol aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș, nr. 189/23.12.2020.

14. Hotărârea nr. 62/31.03.2021 pri-
vind aprobarea Planului de reorganizare 
a Centrului pentru Persoane cu Handicap 
Suferinde de Maladia Alzheimer Ciaco-
va, prin înființarea Centrului de Îngrijire 
și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Edelweiss Ciacova.

15. Hotărârea nr. 63/31.03.2021 
privind aprobarea Planului de reorgani-
zare a Centrului de Îngrijire și Asistență 
Variaș, prin înființarea Centrului de Îngriji-
re şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Variaș.

16. Hotărârea nr. 64/31.03.2021 pri-
vind aprobarea Planului de reorganizare 
a Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Periam, prin înființarea 
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Periam.

17. Hotărârea nr. 65/31.03.2021 
privind aprobarea Planului de reorgani-
zare a Centrului de Recuperare și Rea-
bilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj, prin 
înființarea Centrului de Abilitare și Reabili-
tare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Nr. 2 Lugoj.

18. Hotărârea nr. 66/31.03.2021pri-
vind aprobarea încheierii convenției 
de colaborare cu furnizorul de servi-
cii sociale Asociația Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați – Centrul pentru Dezvol-
tarea Deprinderilor de Viață Independen-
tă.

19. Hotărârea nr. 67/31.03.2021pen-
tru aprobarea înființării Centrului de con-
siliere pentru agresori, în cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș, prin proiectul predefinit 
Sprijin pentru implementarea Convenției 

de la Istanbul în România implementat de 
către Agenția Națională pentru Egalitate 
de Șanse pentru Femei și Bărbați, Pro-
tocol aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 189/23.12.2020.

20. Hotărârea nr. 68/31.03.2021 pri-
vind aprobarea încheierii Acordului de 
parteneriat între Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș și Fundația de Abilitare “Speranța” 
pentru realizarea proiectului „UnLock 
community living for people with disa-
bilities towards an independent life” Ac-
cesul la viața în comunitate pentru per-
soanele cu dizabilități în drumul lor spre 
independență, proiect ce urmează să fie 
depus spre finanțare în cadrul apelului 5 
“Drepturile Omului – Implementare la ni-
vel național” finanțat prin granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021.

21. Hotărârea nr. 69/31.03.2021 pri-
vind aprobarea Planului Anual de Acțiune 
privind Serviciile Sociale Administra-
te și Finanțate din Bugetul Consiliului 
Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Lo-
cale – 2021.

22. Hotărârea nr. 70/31.03.2021 pri-
vind aprobarea acordului de parteneriat 
și a indicatorilor economici aferenți pro-
iectului „Centre comunitare integrate: 
program strategic de creștere a accesu-
lui populației vulnerabile la servicii socio-
medico-educaționale de calitate”, cod PN 
4049, depus spre finanțare în cadrul ape-
lului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului 
Român de Dezvoltare Socială (FRDS), 
finanțat din fonduri provenite de la Gran-
turile SEE și Norvegiene și Guvernul Ro-
mâniei.

23. Hotărârea nr. 71/31.03.2021 pri-
vind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiție „Construi-
rea a 3 case de tip familial și Centru de zi 
pentru copii Lugoj”.

24. Hotărârea nr. 72/31.03.2021 pri-
vind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiție „Construire 
Casa de Tip Familial” în Lugoj din cadrul 
proiectului „Înființare Centru de Zi și Con-
struire Casa de Tip Familial”.

25. Hotărârea nr. 73/31.03.2021 pri-
vind aprobarea modelului legitimațiilor 
pentru președintele, vicepreședinții Con-
siliului Județean Timiș, respectiv consilierii 
județeni și a modelului semnului distinctiv 
al calității acestora.

26. Hotărârea nr. 74/31.03.2021 pri-
vind aprobarea modificării Contractului de 
concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat 
între Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și Asocierea Societatea RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. – Societatea 
RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

27. Hotărârea nr. 75/31.03.2021 pri-
vind aprobarea constituirii Consiliului de 
Strategie și Consiliere Economică.

28. Hotărârea nr. 76/31.03.2021privind 
desemnarea reprezentantului Județului 
Timiș în Adunarea Generală a Asociației 
„Grupul de Acțiune Locală Timișoara”.

29. Hotărârea nr. 77/31.03.2021pri-
vind aprobarea arondării comunei Biled 
la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Șandra.

30. Hotărârea nr. 78/31.03.2021pri-
vind desemnarea reprezentantului 
Județului Timiș în Adunarea Generală a 
Asociației pentru Promovarea și Dezvol-
tarea Turismului în Județul Timiș.

31. Hotărârea nr. 79/31.03.2021 
privind repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021 și es-
timări pe anii 2022 – 2024.

32. Hotărârea nr. 80/31.03.2021 
privind repartizarea sumelor din fondul 
la dispoziția consiliului județean pen-
tru unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe 
anii 2022-2024.

33. Hotărârea nr. 81/31.03.2021 
privind aprobarea documentației teh-
nico-economice cu principalii indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică ”Reabilitare pod pe DJ 
591C, DN 6 – Săcălaz, peste râul Bega 
Veche, la Săcălaz.

34. Hotărârea nr. 82/31.03.2021 
privind aprobarea documentației teh-
nico-economice cu principalii indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică „Podeț pe DJ 680, km 4 
+ 000 peste canal, la Tapia”.

35. Hotărârea nr. 83/31.03.2021 pri-
vind desemnarea reprezentanților Consi-
liului Județean Timiș în Autoritatea Terito-
rială de Ordine Publică Timiș.

36. Hotărârea nr. 84/31.03.2021 pri-
vind constituirea Comisiei mixte de ne-
gociere a modalității de preluare a unor 
bunuri în domeniul public sau privat al 
Județului Timiș.

37. Hotărârea nr. 85/31.03.2021 pri-
vind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile, din domeniul public al Statului 
Român și administrarea Direcției pentru 
Agricultură Județeană Timiș în domeniul 
public al Județului Timiș.

38. Hotărârea nr. 86/31.03.2021 pri-
vind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile din domeniul public al Statului Ro-
mân și administrarea Institutului Național 
de Administrație, în domeniul public al 
Județului Timiș.

39. Hotărârea nr. 87/31.03.2021 pri-
vind aprobarea structurii organizatorice 
a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Timiș.

Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din martie 2021

Consiliul Județean Timiș a adoptat…
Capitolul Sănătate are prevăzută 

suma de 19.543.000 lei. Cea mai mare 
este alocată pentru construirea unei noi 
maternități, lângă Spitalul Județean Timiș 
și în care urmează să funcționeze actua-
la Maternitate Bega – 5.600.000 lei. De 
asemenea, o sumă importantă de bani – 
3.050.000 lei – a fost alocată pentru pro-
iectul de modernizare a Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean Timișoara.

10.748. 000 lei sunt alocați pentru 
investițiile Spitalului Județean Timișoara, 
unitate medicală aflată în administrarea 
CJT. Astfel, pentru reamenajarea secției 
de Urologie și înființarea secției de trans-
plant renal – 4.893.000 lei, construirea 
unei farmacii – 320.000 lei. Mai sunt dife-
rite investiții la lifturi și unele reparații ne-
cesare. Spitalul Județean Timișoara are 
și investitii noi: la intrarea în unitatea me-
dicală va fi montată o ușă rotativă (10.000 

lei), va fi extinsă Secția ATI (400.000 lei) 
și va fi amenajat compartimentul de on-
cologie (10.000 lei).

Capitolul Cultură, Recreere și Reli-
gie are alocată suma de 9.392.000 lei. 
Cu acești bani vor fi făcute mai multe 
investiții și se va asigura funcționarea 
unor instituții de cultură.

Printre proiectele importante se nu-
mară: Deschiderea unui punct muzeal la 
Parța, acolo unde va fi expus sanctuarul 
neolitic (2.243.000 lei); Reabilitarea clădi-
rii Bibliotecii Județene din Piața Libertății 
din Timișoara ( 2.100.000 lei); Conserva-
rea și restaurarea Donjonului de la Cas-
telul Huniade (900.000 lei).

Muzeul de Artă primește 267.000 lei, 
iar printre investiții se regăsește instalarea 
unui sistem electronic de acces în muzeu 
pe bază de bilete cu QR code și poartă 
acces detector metale (25.000 lei). Muze-
ul Satului Bănățean a primit 150.000 lei, 

iar Centrul de Cultură și Artă – 1.983.000 
lei. Teatrul pentru Copii și Tineret ”Mer-
lin” – 159.000 lei, Biblioteca Județeană 
– 700.000 lei. Cu acești bani se vor face 
diferite investiții necesare instituțiilor. La 
capitolul Asistență Socială a fost aloca-
tă o sumă generoasă – 35.001.000 lei. 
Banii sunt necesari pentru continuarea 
unor proiecte cum ar fi construirea unor 
case de tip familial și înființarea unor 
centre de zi sau construirea unor locuințe 
protejate, dar și pentru alte investiții și 
cheltuieli din domeniu. Capitolul Trans-
porturi are 105.676.000 lei, iar aici sunt 
trecute mai multe investiții la drumuri 
județene, investitii care vor fi continuate:; 
Asfaltare DJ.682J Zorani – Groși – Bul-
za – 3.870.000 lei; Modernizare DJ 572 
Lucareț – limita cu jud. Arad – 3.195.000 
lei; Asfaltare DJ 593A, sector Sânmartinu 
Sârbesc – Sânmartinu Maghiar – 527.000 
lei; Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 

Timișoara – Moșnița Nouă – 33.528.000 
lei; Sporire capacitate de circulație pe DJ 
609D: Centura ocolitoare Timisoara – 
Aeroport – 13.526.000 lei; Modernizare și 
reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș 
– Recaș – 11.413.000 lei; Modernizare 
DJ 693 Seceani – Fibiș – 9.459.000 lei; 
Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 – Săcă-
laz – 10.590.000 lei; Ranforsare DJ692B 
Tomnatic – DN 6 – 2.615.000 lei; Asfal-
tare DJ 609J sector Crivobara – Vizma 
– 3.480.000 lei.

Investiții noi:Reabilitare pod pe DJ 
591C: DN 6 – Săcălaz – 3.000.000 lei; 
Refacere pod pe DJ 593B, (Parța) – 
500.000 lei; Amenajare intersecție DJ 
591C cu DN 59A, în Săcălaz – 500.000 
lei; Amenajare intersecție DJ 692A cu DC 
46, în Dudeștii Noi – 500.000 lei. Consi-
liul Județean Timiș a prevăzut 8.469.000 
lei pentru diferite documentații necesa-
re pentru demararea altor proiecte de 
amenajare de intersecții, reabilitări sau 
construcții de poduri și modernizarea 
unor sectoare de drumuri jude.ene.
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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 interimar Elena Carmen Apostol

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 
publice 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
- TĂMAȘ Dănuț - Petrișor - 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
- HITICAȘ Marius - membru
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Conacul Mocioni, clădire 
emblematică aflată la 40 km de-
părtare de Timișoara, a trecut în 
administrarea CJ Timiș, în urma 
votului consilierilor județeni de la 
ultima ședință. Obiectivul vechi 
de sute de ani va fi reabilitat cu 
ajutorul fondurilor norvegiene, 
prin programul Ro-Cultura.

Obiectivul de la Foeni este 
unul din cele cinci reședințe ale 
familiei Mocioni, construit în 
1750, fiind și una dintre cele mai 
vechi clădiri din Banat. În pre-
zent, imobilul este în stare de 
degradare, dar a fost cuprins în 
programul Ro-Cultura, unde se 
alocă fonduri norvegiene pentru 
reabilitarea patrimoniului cul-
tural. Pentru acest obiectiv, în 
proiectul de buget pe 2021, CJ 
Timiș alocă 1,5 milioane de lei 
pentru proiectarea și execuția 
sa, în cadrul proiectului „Rea-
bilitarea, Refuncţionalizarea şi 
Revitalizarea Conacului Moci-
oni din Foeni”. Valoarea totală 
a proiectului este de aproape 
12 milioane lei, iar Consiliul 

Județean contribuie cu 20% din 
sumă.

Consilierii județeni au vo-
tat în ultima ședință revocarea 
dreptului de administrare a imo-
bilului de către Primăria Foeni și 
trecerea lui în administrarea CJ 
Timiș.

După ce se semnează con-
tractul de finanțare, proiectul 
trebuie finalizat în trei ani. Con-
siliul Județean Timiș are reali-
zată deja documentația pentru 
lucrări și urmează să lanseze o 
licitație pentru proiectul tehnic și 
execuția lucrării. Proiectul va fi 

condus de Michael de Styrcea, 
un urmaș al familiei.

Conacul familiei Mocioni este 
monument istoric de importanță 
națională și universală, cu va-
loare arhitecturală și simbolică. 
Clădirea a fost realizată în stil 
neoclasic. Conacul este stră-

juit de porți înalte, având trep-
te grupate în trei secțiuni, care 
împărțeau conacul în zone dis-
tincte de locuit. Membrii familiei 
Macioni au fost politicieni, cărtu-
rari, filosofi, care au luptat pen-
tru drepturile românilor din Ba-
nat și Transilvania, iar ocupația 
de bază era creșterea oilor și 
comercializarea produselor pe 
care le obțineau de la animale. 
Cel mai important membru al 
familiei, care a locuit aici, a fost 
Andrei Mocioni de Foen, stră-
nepot al preotului aromân Con-
stantin.

Familia a întreținut bursieri, 
precum Victor Babeș și Coriolan 
Brediceanu.

După moartea ultimu-
lui moștenitor, proprietatea 
a fost naționalizată, iar din 
1989 aparținea administrației 
locale Foeni, timp în care a 
funcționat drept cămin cultural. 
Sălile conacului au fost și sala 
de sport, și discotecă, după 
cum povestește bibliotecarul 
satului.

Dacă tot trebuie să stăm liniş-
tiţi pe la casele noastre, Muzeul 
Național al Banatului ne invită 
să ne plimbăm în voie, fără nicio 
declarație pe proprie răspunde-
re, prin Timișoara de altădată, și 
să trecem în revistă, de-a lungul 
traseului nostru virtual, câteva 
dintre cele mai frumoase palate 
ale urbei de pe Bega.

„Amintește-ți cât de mult 
iubești Timișoara și pornește 
împreună cu noi într-o călătorie 
virtuală printre palatele orașului! 
Descoperim povestea celor mai 
frumoase clădiri și a proprietari-
lor / arhitecților care le-au creat. 
Am pornit din cartierul Cetate, 
din zona extra muros, și ajun-
gem azi în Piața Mocioni. Până 
în anul 1868, terenul pe care s-a 
definit piața era inclus în zona 
esplanadei cetății bastionare, 
care reprezenta o fâșie de teren 
lată de aproape un kilometru, cu 
interdicție de construcție. În anul 
1868 se decide reducerea es-
planadei la 569 de metri, aproa-
pe jumătate din lățimea inițială, 
decizie ce permite cartierelor is-
torice exterioare (Iosefin, Elisa-
betin, Fabric) să se apropie de 
Cetate”.

În anul 1894, municipalita-
tea devine proprietar pe terenul 
fostei esplanade, însă încearcă 
fără succes să găsească cum-
părători pentru noile parcele 
propuse spre vânzare. Relizea-
ză, prin fonduri proprii, un imo-
bil în cadrul pieței, acțiune care 
își atinge pe deplin scopul, ast-
fel încât până la sfârșitul anului 
1896 sunt vândute cinci parce-
le din vecinătatea palatului, iar 
după anul 1901 s-a ocupat cu 
clădiri și frontul de sud al pieței, 
aparținând cartierului Elisabetin.

Casa (Palatul) Mária Radoc-
say Bulevardul 16 Decembrie 
1989 se desparte de Bulevardul 
Tinereții în Piața Mocioni (fostă 
inițial Küttl, după numele unui 

timișorean de origine engleză, 
ajuns primar al orașului între 
1867 și 1872, cunoscător al lim-
bii chineze). Clădirile de raport 
de pe o latură a acestui bulevard 
țin de Iosefin și se-nșiruie de la 
Podul Traian și până în Piața 
Küttl. Ele au fost înălțate între 
1890-1903, odată cu ridicarea 
interdicțiilor militare, și ne încăl-
zesc sufletul prin stilul lor ele-
gant, eclectic de sfârșit de secol. 
În Piața Mocioni se înalță Casa 
(Palatul) Mária Radocsay, con-
struită în stil istorist cu elemen-
te clasiciste. În anul 1891 a fost 
obținută o autorizație de con-
struire pentru extinderea unei 
case cu etaj. A doua autorizație 
a fost eliberată pentru o casă cu 
două etaje în anul 1894. Clădi-
rea a fost restaurată în perioada 
2007-2010 după proiectul arhi-
tectului Constantin Ciocan.

Doamna de la palat
Casa Mária Radocsay a fost 

prima locuință a Valeriei dr. Pin-
tea (1893-1984). Lugojancă la 
origine, s-a căsătorit cu medicul 
Vasile Pintea (1913) şi a devenit 
locuitoare a Iosefinului. Valeria 
este o fină observatoare a vieţii 
cotidiene și o bună povestitoa-
re. Amintirile ei despre cartier şi 
oamenii săi au ajuns până la noi 
prin peniţa nepoatei sale – Lia-
na Maria Gomboșiu, autoarea 
romanului Valeria dr. Pintea 
(Timișoara, Editura Marineasa, 
2013). Ea a locuit într-un apar-
tament de şase camere până la 
decesul soțului, medicul Vasile 
Pintea, în anul 1940”, precizează 
reprezentanţii Muzeului Național 
al Banatului, îndemnându-i pe 
timişoreni să contribuie la acest 
act de reconstituire istorică, pe 
pagina de Facebook a instituţiei, 
cu propriile lor fotografii vechi şi 
chiar cu poveşti despre palatele 
oraşului şi locuitorii lor de odini-
oară.

O călătorie virtuală printre palatele orașului

Conacul Mocioni din Foeni va fi reabilitat
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