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CONSILIUL JUDEŢEAN  
JUDEŢUL  TIMIŞ  
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timiş 

 din 14 ianuarie 2017 
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt 

prezenţi un număr de 36  consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.  
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 11/06.01.2017 şi a fost adusă la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu şi comunicare către mass-media. 
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 

aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea 
consiliului judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.  

 
Vă prezint, în continuare, ordinea de zi a şedinţei. 
 
1. Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier judeţean 

urmare constatării încetării de drept a mandatului de consilier judeţean. 
2. Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier judeţean 

urmare constatării încetării de drept a mandatului de consilier judeţean si a 
mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean şi 
completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 
Timiş. 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean şi 
completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 
Timiş. 

5. Aprobarea alegerii Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş. 
 

            Dacă sunt discuţii sau alte propuneri pentru completarea ordinii de zi. 
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să ştiu dacă aceasta este şedinţa 
ordinară sau  şedinţa extraordinară a plenului consiliului judeţean. 
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
 Suntem în şedinţa ordinară a plenului consiliului judeţean. 
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 În această situaţie, ar trebui introdus pe ordinea de zi, la punctul 6 şi Punctul 
„Diverse” şi aprobarea procesului verbal al şedinţei plenului consiliului judeţean din 20 
decembrie 2016.  
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Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completările propuse de domnul Coifan.  
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi  cu 34 de voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian 
Constantin. 

 
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 

aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 decembrie 2016. 
 
 Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi „pentru” 
din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,Ciurlea 
Dorina,  Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor,  Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima 
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin. 
 

Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de 
consilier judeţean urmare a constatării încetării de drept a mandatului de consilier 
judeţean. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi „pentru” 

din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş 
Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de 

consilier judeţean urmare a constatării încetarii de drept a mandatului de consilier 
judeţean şi a mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi „pentru” 
din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş 
Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui 

consilier judeţean şi completarea componenţei unei comisii de specialitate a 
Consiliului Judeţean Timiş. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
La acest punct dau cuvântul domnului secretar al judeţului. 
 
Domnul Dan Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş 
Vă informez că proiectul de hotărâre a fost iniţiat având ca temei expunerea de 

motive şi adresa înaintată Consiliului Judeţean Timiş de către Partidul Social Democrat 
Timiş, care confirmă apartenenţa la Partidul Social Democrat Timiş a supleantului înscris 
pe lista de candidaţi de la alegerile din iunie 2016, respectiv domnul AVRAM NICOLAIE. 

Verificarea, analizarea şi confirmarea celor menţionate în adresa Partidului Social 
Democrat Timiş este de competenţa Comisiei de Validare din cadrul Consiliului 
Judeţean Timiş legal constituită prin hotărârea nr. 124/2016,  comisie care va întocmi un 
proces-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus pentru a deţine 
calitatea de consilier judeţean. 

În consecinţă, rog doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu  să propuna luarea unei 
scurte pauze, timp în care Comisia de Validare în următoarea componenţă: dl. Negoiţă 
Adrian Valentin, dl. Cândea Iosif - Dorin, dl. Geană Nistor Pavel, dl. Matei Viorel şi dl. 
Bitea Nicolae - Florin, urmează să se retragă pentru a verifica documentele şi pentru a 
întocmi procesul-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus să deţină 
calitatea de consilier judeţean. 

 
 Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
 Având în vedere că avem în discuţie două vacantări şi două validări cred că ar fi 
bine ca să se retragă comisia şi să analizeze în acelaşi timp cele două situaţii. Cred că 
este mult mai eficient. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Vă propun să facem verificările aferente petru fiecare dosar în parte. Acest lucru 

nu ne va lua foarte mult timp şi am convingerea că vom termina foarte repede şi în 
acelaşi timp respectăm şi procedura clasică.  

Prin urmare, rog colegii din comisie să procedeze la verificările aferente. Pentru a 
face acest lucru vom lua o scurtă pauză.  

 
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă – preşedinte Comisia de validare. 
Am profitat de timpul liber dintre comisiile reunite şi plenul consiliului judeţean, am 

verificat dosarele şi pot da citire procesului verbal de validare.  
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Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu  
Rog pe preşedintele Comisiei de validare dl. Adrian Negoiţă să prezinte procesul 

verbal întocmit în cadrul comisiei. 
 

Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă – preşedinte Comisia de validare. 
În continuare, voi da citire Procesului-Verbal privind propunerea de validare a 

mandatului unui consilier judeţean încheiat astăzi 14.01.2017. 
Comisia de validare în componenţa prevăzută de Hotărârea nr. 124/2016 a 

Consiliului Judeţean Timiş a procedat la examinarea legalităţii alegerii unui consilier 
judeţean în vederea validării mandatului acestuia, constatând următoarele: 
     Un loc de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a devenit 
vacant urmare a încetarii prin demisie a calităţii de consilier judeţean a domnului Pau 
Radu Adrian, conform adresei nr.19023/23.12.2016. 
     Urmare adresei înaintate de către Partidul Social Democrat Timiş înregistrată la 
Consiliul Judeţean Timiş sub nr. 248/09.01.2017, a fost înaintată propunerea de validare 
a mandatului domnului Avram Nicolaie, membru supleant aflat la poziţia 20 din lista PSD 
la alegerile din iunie 2016. 
     În urma verificărilor comisiei privind legalitatea validării domnului Avram Nicolaie 
în funcţia de consilier judeţean se constată că în locul devenit vacant este îndreptăţit să 
fie validat următorul supleant din lista iniţială pe care a candidat consilierul judeţean care 
şi-a pierdut această calitate. 

Concluzionând, apreciem că nu există motive pentru invalidarea mandatului de 
consilier judeţean, motiv pentru care Comisia de validare, în conformitate cu prevederile 
art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, propune validarea mandatului de consilier 
judeţean a domnului Avram Nicolaie. 
         

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 7 din OG 35/2002, 

art. 6(2) din Legea 393/2004 validarea consilierilor judeţeni se face prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Avram Nicolaie. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Avram Nicolaie cu 34 de voturi „pentru” din 
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,  Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian 
Constantin. 

 
Felicitări domnului AVRAM NICOLAIE pentru validarea mandatului de consilier 

judeţean şi în continuare vom parcurge procedura de depunere a juramântului. Rog 
consilierii judeţeni să ne ridicăm în picioare cât timp domnul AVRAM NICOLAIE va 
depune jurământul. 

Vă rog domnule să puneţi mâna stângă pe biblie şi pe constituţie şi să rostiţi 
Jurământul şi apoi să-l semnaţi. 
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 Domnul Avram Nicolaie 
 Depun în faţa dumneavoastră jurământul.  

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce îmi 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”  

  
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

 Vă felicit şi vă aduc la cunoştinţă faptul că din acest moment dvs. intraţi în 
exerciţiul atribuţiilor de consilier judeţean. Vă mai anunt că în noua calitate pe care o 
deţineţi aveţi obligaţia de a întocmi şi depune declaraţia de avere, declaraţia de interese, 
declaraţia privind eventuale situaţii de incompatibilitate, precum şi declaraţia privind 
desfăşurarea unor activităţi de poliţie politică – formulare care vă vor fi puse la dispoziţie 
de către aparatul de specialitate al CJT. 

 
Domnul consilier judeţean  Avram Nicolaie 

 Vă mulţumesc doamna vicepreşedinte şi vă mulţumesc tuturor colegilor pentru 
votul de încredere acordat.  
 

Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui 
consilier judeţean si completarea componentei unei comisii de specialitate a 
Consiliului Judeţean Timis. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Dau cuvântul domnului secretar. 

 
Domnul Dan Ardelean – secretar al judeţului Timiş 
Vă informez că proiectul de hotărâre a fost iniţiat având ca temei Expunerea de 

motive şi adresa înaintată Consiliului Judeţean Timiş de către Partidul Social Democrat 
Timiş care confirmă apartenenţa la Partidul Social Democrat  Timiş a supleantului înscris 
pe lista de candidaţi de la alegerile din iunie 2016, respectiv doamna Tîrpe – Manasia 
Roxana - Andreea. 

Verificarea, analizarea şi confirmarea celor menţionate în adresa Partidului Social 
Democrat Timiş este de competenţa Comisiei de Validare din cadrul Consiliului 
Judeţean Timiş legal constituită prin hotărârea nr. 124/2016,  comisie care va întocmi un 
proces-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus pentru a deţine 
calitatea de consilier judeţean. 

În consecinţă, rog Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş să propună luarea unei 
scurte pauze, timp în care Comisia de Validare în următoarea componenţă: dl. Negoiţă 
Adrian Valentin, dl. Cândea Iosif - Dorin, dl. Geană Nistor Pavel, dl. Matei Viorel şi dl. 
Bitea Nicolae - Florin, urmează să se retragă pentru a verifica documentele şi pentru a 
întocmi procesul-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus să deţină 
calitatea de consilier judeţean. 

 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

Rog pe preşedintele Comisiei de validare dl. Adrian Negoiţă să prezinte procesul 
verbal întocmit în cadrul comisiei. 
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Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă – preşedinte Comisia de validare. 
Aşa cum am spus, dosarele au fost verificate de comisia de validare şi, în 

continuare, voi da citire Procesului-Verbal privind propunerea de validare a mandatului 
unui consilier judeţean încheiat astăzi 14.01.2017. 
     Comisia de validare în componenţa prevăzută de Hotărârea nr. 124/2016  
Consiliului Judeţean Timiş a procedat la examinarea legalităţii alegerii unui consilier 
judeţean în vederea validării mandatului acestuia, constatând următoarele: 
     Un loc de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a devenit 
vacant urmare a încetării prin renunţarea la mandatul de consilier judeţean al domnului 
Sorin Mihai Grindeanu, conform adresei nr.157/06.01.2017. 
     Urmare adresei înaintate de către Partidul Social Democrat Timiş înregistrată la 
Consiliul Judeţean Timiş sub nr. 248/09.01.2017, a fost înaintată propunerea de validare 
a mandatului doamnei Tîrpe – Manasia Roxana - Andreea membru supleant aflat la 
poziţia 19 din lista PSD la alegerile din iunie 2016. 
     În urma verificărilor comisiei privind legalitatea validării doamnei Tîrpe – Manasia 
Roxana - Andreea în funcţia de consilier judeţean se constată că în locul devenit vacant 
este îndreptăţit să fie validat următorul supleant din lista iniţială pe care a candidat 
consilierul judeţean care şi-a pierdut această calitate. 

Concluzionând, apreciem că nu există motive pentru invalidarea mandatului de 
consilier judeţean, motiv pentru care Comisia de validare, în conformitate cu prevederile 
art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, propune validarea mandatului de consilier 
judeţean a doamnei Tîrpe – Manasia Roxana - Andreea. 

 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 7 din OG 35/2002, 
art. 6(2) din Legea 393/2004 validarea consilierilor judeţeni se face prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al doamnei Tîrpe – Manasia Roxana – Andreea. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al doamnei Tîrpe – Manasia Roxana – Andreea  cu 35 . 
voturi „pentru”  din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea 
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi 
Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, 
Plavoşin Deian, Poenaru Dan,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin 

 
Felicitări doamnei Tîrpe – Manasia Roxana - Andreea pentru validarea 

mandatului de consilier judeţean şi în continuare vom parcurge procedura de depunere 
a jurământului. Rog consilierii judeţeni să ne ridicăm în picioare cât timp doamna Tîrpe – 
Manasia Roxana - Andreea va depune jurământul. 

Vă rog doamnă să puneţi mâna stângă pe biblie şi pe constituţie şi să rostiţi 
Jurământul şi apoi să-l semnaţi. 

 
Doamna Tirpe – Manasia Roxana - Andreea  
Depun  jurământul în faţa dumneavoastră: 
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  „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce îmi 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Va felicit si va aduc la cunostinta faptul ca din acest moment dvs. intrati in 

exercitiul atributiilor de consilier judeţean. Va mai anunt ca in noua calitate pe care o 
detineti aveti obligatia de a intocmi si depune declaratia de avere, declaratia de interese, 
declaratia privind eventuale situatii de incompatibilitate, precum si declaratia privind 
desfasurarea unor activitati de politie politica – formulare care va vor fi puse la dispozitie 
de catre aparatul de specialitate al CJT. 

 
 Domnul consilier judeţean Liviu Borha 

 Vă rog să permiteţi celor doi colegi să se prezinte pentru că noi i-am votat în 
unanimitate şi vrem să ştim pe cine am votat.  
 

Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Sunt perfect de acord cu solicitarea dumneavoastră. În mod sigur CV-ul celor doi 

colegi care vor completa echipa de consilieri judeţeni  sunt la dispoziţia tuturor celor care 
doresc să-l consulte. Am avut comisii reunite şi mă aşteptam ca o astfel de solicitare să 
o fi auzit în cadrul comisiilor reunite. Nu cred că este o problemă ca cei doi colegi, deja 
validaţi, să spună câteva cuvinte despre dumnealor. Dăm pentru început cuvântul 
doamnei Tirpe – Manasia Roxana - Andreea  

 
Doamna consilier judeţean  Tirpe – Manasia Roxana - Andreea  
Bună ziua,  
Mă numesc  Tîrpe – Manasia Roxana – Andreea. Sunt căsătorită. Am un băieţel 

de 3 ani. Am 35 ani. Sunt absolventă  a Facultăţii de  Ştiinţe Politice  a Universităţii de 
Vest Timişoara şi a unui master pe tema studiilor europene absolvit în Italia. În acest 
moment sunt director de marketing la Aeroportul Internaţional Timişoara.  

 
Domnul consilier judeţean Avram  
Bună ziua, 
Mă numesc Avram Nicolaie. Am 38 ani. De profesie sunt jurist. Sunt căsătorit. Am 

un băieţel de 9 ani. Actual sunt director al Oficiului Judeţean de Poştă Timiş.  
 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea alegerii Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Timiş. 
 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

 Vă rog să faceţi propuneri pentru funcţia de Preşedinte al  Consiliului Judeţean 
Timiş.  

 
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă  
Din partea grupului PSD propunem pe domnul consilier judeţean Dobra Călin 

Ionel.  
 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Dacă mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu, vă supun la vot propunerea facută şi 

vă rog să-mi permiteti să dau citire listei cu această  propunere  pentru a putea  fi 
înscrisă în buletinul de vot. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat propunerea domnului Adrian Negoiţă şi 
înscrierea pe lista de vot pentru alegerea în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean 
pe domnul Călin Dobra cu 35 voturi „pentru”  din partea doamnelor/domnilor Avram 
Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, 
Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean 
Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima 
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin 

 
În continuare, dau cuvântul secretarului judeţului să ne prezinte procedura de vot. 
 
Domnul Dan Ardelean – secretar al judeţului Timiş  
Conform art.101 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, Preşedintele Consiliului Judeţean este ales dintre membrii săi prin vot secret al 
majorităţii consilierilor în funcţie, respectiv 19  voturi. 

În situaţia în care sunt mai multe propuneri, în buletinele de vot vor fi trecute 
nominalizările făcute de către dvs. pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, iar 
în dreptul fiecărui nume se află o casuţă în care fiecare dintre dumneavoastră veţi face 
semnul x (însemnând vot pentru) ceea ce înseamnă că aţi votat persoana dorită. 
Precizăm că buletinele de vot vor fi anulate dacă se va scrie semnul x în mai multe 
căsuţe, dacă se fac alte menţiuni pe buletinul de vot sau dacă semnul x nu se află strict 
într-o căsuţă. Buletinul care nu conţine nicio opţiune este nul. 

În situaţia în care se face o singură propunere, în buletinele de vot va fi trecută 
întrebarea “sunteţi de acord cu alegerea domnului/doamnei în funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Timiş”, iar în căsuţele de sub întrebare se va bifa cu X opţiunea 
aleasă, respectiv DA, NU sau ABŢINERE. 

Votarea se va face în cabinele special amenajate în hol. După vot buletinele vor fi 
depuse în urnă. 

Rog pe doamna vicepreşedinte să supună la vot procedura de vot (care se va 
aproba cu votul majorităţii consilierilor în funcţie). 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Vă supun la vot procedura de vot prezentată de domnul secretar. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procedura de vot (vot secret) cu 36  voturi 

„pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, 
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – 
Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, 
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 

Domnul Dan Ardelean – Secretar al judeţului Timiş.  
 În continuare precizez că fiecare dintre dumneavoastră aveţi dreptul legal de a 

candida la funcţia de Preşedinte al consiliului judeţean. Prin urmare, propunerile de 
candidaţi se fac de către dumneavoastră, ca reprezentanţi ai partidelor prezente în 
consiliul judeţean sau pot exista autopropuneri. Indiferent de situaţie candidaţii trebuie 
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să îşi prezinte un scurt Curriculum Vitae. Toţi candidaţii propuşi trebuie să accepte 
candidatura şi să specifice acest lucru în faţa consiliului judeţean.  

 De asemenea, indiferent că sunt propuşi sau se autopropun, candidaţii se înscriu 
pe buletinul de vot în ordinea formulării propunerii.  În momentul în care se sistează 
propunerile, împreună cu colegii ne vom retrage şi vom multiplica buletinele de vot.  

 Pentru alegerea preşedintelui trebuie să alegem o comisie de numărare a 
voturilor. În toate situaţiile, în mandatele trecute, s-a hotărât că cei care fac parte din 
Comisia de validare să se constituie şi într-o comisie de numărare a voturilor. Rog pe 
domnul preşedinte să supună la vot propunerea ca numărarea voturilor să se facă de 
către Comisia de validare împreună cu secretarul judeţului. 

După închiderea votării, preşedintele Comisiei de validare (care are şi rolul de 
comisie de numărare a voturilor), va proceda la deschiderea urnei şi va citi cu voce tare 
la deschiderea fiecărui buletin de vot numele şi prenumele candidaţilor care au fost 
votaţi, iar secretarul Comisiei de validare va înscrie în dreptul respectivilor candidaţi 
voturile înregistrate. 

Va fi declarat preşedinte acel candidat care a întrunit voturile majorităţii 
consilierilor în funcţie, respectiv 19 voturi. 

Vă propun să luăm o scurtă pauză timp în care se vor completa buletinele de vot  
şi  de asemenea, vom lua o scurtă pauză în care vă rog să poftiţi să vă ridicaţi buletinul 
de vot.  

 
 După pauză şi după exprimarea votului de către toţi consilierii judeţeni.  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

      În continuare, dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare domnului Adrian 
Negoiţă  pentru a ne prezenta rezultatele votului. 

 
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă – preşedinte Comisia de validare. 
Voi da citire procesului verbal de numărare al voturilor de către preşedintele 

Comisiei de validare. 
Comisia de validare şi pentru numărarea voturi, procedând la verificarea opţiunilor 

exprimate prin buletinele de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş 
a constatat următoarele: 

Nr. consilieri judeţeni prezenţi la şedinţă -  36 
Nr. consilieri judeţeni care au votat - 36 
Total voturi valabile - 36 
Şi-a depus candidatura domnul Dobra Călin Ionel care a obţinut 24 voturi „pentru” 

şi 12 voturi „împotrivă”  
În consecinţă, având în vedere voturile exprimate şi faptul că pentru alegerea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş este nevoie de votul majorităţii consilierilor 
judeţeni în funcţie, comisia constată că domnul Dobra Călin Ionel a fost ales în funcţia 
de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Rog consilierii judeţeni să ne ridicam în picioare cât timp domnul preşedinte va 

depune jurământul. 
 În continuare, rog pe domnul preşedinte Călin Dobra să depună jurământul.  
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra 
 Subsemnatul Călin Ionel Dobra, preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, depun 

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea administraţiei publice locale nr. 
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215/2001 modificată cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1 şi art. 14 alin 
2 din ROF al Consiliului Judeţean Timiş, următorul jurământ: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce îmi 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”  

 
 
  Punctul nr. 6 – Diverse. Întrebări, interpelări. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

 Vă aduc la cunoştinţă faptul că aveţi la dispoziţie în format electronic următoarele 
informări: Situaţia privind serviciile publice comunitare de evidenţa personelor care 
funcţionează la nivelul Judeţului Timiş şi UAT – urile arondate la acestea şi Raport de 
activitate al Comisie pentru protecţia copilului Timiş pe anul 2016. 
 Dat fiind faptul că suntem la ultimul punct pe ordinea de zi, vă dau cuvântul. 
  
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 În decembrie 2011 s-a dat o hotărâre de consiliul judeţean de atribuire a unor 
spaţii din Bastion pentru diferite entităţi comerciale, culturale. Printre acestea şi 
Societatea Timişoara a beneficiat de repartizarea salonului Vega. În martie 2012 au 
făcut proces verbal de recepţie deoarece până atunci nu s-a putut ocupa acel spaţiu din 
diverse operaţii.  
 S-a primit o adresă prin care se solicită ca după 5 ani expirând contractul să 
elibereze spaţiu. Ori contractul lor, conform procesului verbal de predare primire expiră 
în martie 2017. Rugămintea mea este să se ţină cont de acest lucru şi termenul final să 
fie în martie 2017 şi nu în decembrie aşa cum au vrut ceilalţi.  
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
 Vă mulţumim pentru semnalarea acestei stări de fapt.  Dau cuvântul domnului 
consilier judeţean Matei Viorel.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Matei 
 Eu vreau să-i felicit pe noii colegi consilieri judeţeni şi pe domnul Călin Dobra 
pentru funcţia de preşedinte.  Doresc să începem un an mai bun, să nu ne mai criticăm 
şi să muncim mai mult.  
 
 Domnul consilier judeţean Păşcuţă Adrian  
 Judeţul Timiş este cunoscut pentru dezvoltarea economică dar si pentru faptul că 
este un judeţ prietenos cu investitorii. De aceea aş vrea să întreb cum e posibil ca un 
investitor care cumpără un teren unde de jur împrejur sunt hale industriale să fie blocat 
şi să nu primească aprobare pentru construirea unei hale de mai bine de un an de zile.  
 Este un caz pe care îl cunosc, dar problema trebuie rezolvată la modul general. 
Doresc în acest caz o discuţie cu colegii de la urbanism şi cred că astfel de lucruri nu au 
voie să se întâmple în judeţul nostru. 
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
 Dat fiind faptul că Instituţia Arhitectului Şef în cadrul căreia se află departamentul 
de urbanism vă invit miercuri la ora 12 pentru a discuta, ţinând cont de faptul că sunt la 
curent cu toate informaţiile.  
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 Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
 Doresc şi eu să îl felicit pe domnul Preşedinte, ales, al Consiliului Judeţean Timiş 
– domnul Călin Dobra pentru funcţia obţinută. De asemenea, îi urez multă sănătate şi 
putere de muncă în tot ce înseamnă activitatea administrativă pentru că problemele 
judeţului Timiş sunt multe şi sunt convins că acum, de când, de pe acel scaun, pe care 
staţi dumneavoastră acum, a plecat domnul Prim - Ministru Sorin Grindeanu, sunt 
convins că toate problemele judeţului nostru vor avea o deschidere mult mai bună şi mai 
amplă către rezolvarea lor.  
 Ca o primă rugăminte, aş dori să ne interesăm şi să-l întrebăm pe domnul Prim 
Ministru dacă OG 28 rămâne în vigoare pentru că sunt câteva semne de întrebare din 
partea unor primari din judeţul nostru care au câştigat proiecte prin acest program şi vor 
să ştie dacă acestea se vor finanţa în continuare.  
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
 Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. Dacă nu, vă mulţumesc pentru 
colegialitatea de care aţi dat astăzi dovadă şi în final dau cuvântul domnului Călin Dobra, 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. 
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra 
 În primul rând, vreau să vă spun La mulţi ani tuturor colegilor din consiliul 
judeţean, angajaţilor şi participanţilor la această şedinţă. Vă mulţumesc pentru prezenta 
dumneavoastră aici. Le mulţumesc domnilor consilieri pentru votul de încredere pe care 
mi l-au acordat astăzi. Le mulţumesc colegilor echipei din PSD pentru sprijinul şi 
nominalizarea în această funcţie. Le mulţumesc şi celor care nu m-au votat şi îi asigur 
că acest vot împotrivă îmi va da o putere mai mare de muncă să demonstrez că merit 
această funcţie şi împreună să reprezentăm judeţul Timiş. 
 În final vreau să mulţumesc, şi îmi permit să spun, prietenului meu care este 
astăzi în funcţia de Prim - Ministru al României şi ne transmite astăzi un salut de sprijin 
şi prietenie pentru Judeţul Timiş.  Vă mulţumesc! 
 
 Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
 Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Timiş. 

 
 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,  
  Roxana ILIESCU            Ioan – Danuţ ARDELEAN 
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