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 JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 9353/28.04.2021 

 
PROCES VERBAL  

încheiat în ședința ordinară a plenului  
Consiliului Județean Timiș din 28 aprilie 2021 

 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Doamnelor și domnilor, 
Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că sunt 

prezenți la ședință in sistem online un număr de 34 consilieri județeni din totalul de 36 
consilieri județeni în funcție. Lipsesc domnii consilieri județeni Cadar Cosmin-Alexandru și 
Ritivoiu Mihai. 

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe 
teritoriul României, și Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul 
Administrativ a altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. 
Astfel, la ședință participă, în calitate de invitați, șefii de compartimente, specialiști din aparatul 
propriu, și reprezentanți ai instituțiilor subordonate, consilierii județeni participând la ședință in 
sistem online. 

Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art. 138 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin accesul persoanelor interesate la 
proiectele de hotărâri, sens in care toate  materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost 
postate pe site-ul instituției, si prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea, 
ședința poate fi urmărită și online pe pagina de facebook a consiliului județean. 

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 177/22.04.2021 și ordinea de zi a ședinței a 
fost adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-
media și prin postarea pe tabletele consilierilor județeni. 
 Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Timiș. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Timiș. 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de analiză a cererilor de cumpărare 

a terenurilor proprietate privată a Județului Timiș.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul 

public al Județului Timiș și darea lor în administrare către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.    

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Serviciului Român de Informații, în domeniul public al Județului Timiș, a două 
apartamente situate în Lugoj, str. Timișoarei, nr. 27-33, jud. Timiș 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere tip 
birou, situate în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru 
obiectivul de investiție publică “Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 – Sânandrei”. 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public 
al comunei Periam, în domeniul public al Județului Timiș.   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării prin 
licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, proprietatea privată a 
Județului Timiș. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea 
Județului Timiș asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinaţia 
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de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 
imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes 
județean. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din 
Bastionul „Theresia” Timișoara. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării ocazionale a spațiului situat în Corp C, 
Traveele C1.4-C1.6 din Bastionul „Theresia” Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele 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. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de 
Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică 
“Locuințe ANL Giroc - Asigurare Utilități”. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
195/23.12.2020 privind aprobarea înființării Comitetului de analiză a problemelor 
persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării taxelor județene pentru anul fiscal 2022. 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 

136/27.08.2020 privind aprobarea înființării pe lângă Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș a echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domestice, cu rol consultativ. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării/revizuirii planului de acțiune pentru 
diminuarea/menținerea nivelului de zgomot pe drumul județean DJ 592 pe sectorul cuprins 
între km 5+100 și km 16+800, L=11,700 km. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru diminuarea/ menținerea 
nivelului de zgomot pe drumul județean DJ 691 pe sectorul cuprins între km 2 + 600 și km 
10 + 200, L = 7,600 km. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Timiș cu Orașul Jimbolia și 
Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării căminelor pentru persoane vârstnice. 

22. Proiect de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș. 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii "Biletului unic de vizitare" valabil în cadrul 

Muzeului Național al Banatului Timișoara, Muzeului Național de Artă Timișoara și Muzeului 
Satului Bănățean Timișoara. 

24. Întrebări, interpelări. 
 

In continuare vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte, cu 
precizarea că toate aceste proiecte au fost supuse dezbaterii și au fost avizate favorabil în 
ședința reunită a comisiilor de specialitate. 
1. Depunerea jurământului de către domnul Șendroiu Vlad-Ioan.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeței imobilului Bastionul Theresia 
înscris în Cartea funciară nr. 426946 Timișoara, aparținând domeniului public al Județului 
Timiș. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeței Castelului Huniade înscris în 
Cartea funciară nr. 406712 Timișoara, aparținând domeniului public al Județului Timiș. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor legale necesare a fi luate, pentru aducerea 
la faza inițială a Societății Inter Center Service S.A. privind forma juridică. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosit 
și întreținere a unor spații verzi pentru unele imobile de pe domeniul public și privat al județului 
Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea 
SERVICE CONS PREST S.R.L. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele 
imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în 
calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea 
Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de 
locuință, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a 
secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31.03.2021. 

 Vă supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi cu:  un vot “pentru” din 

partea domnului președinte Alin-Adrian Nica, 31 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ 
domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-
Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, 
Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman 
Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana și o abținere din partea domnului  Idoul Iulian-Daniel. 
  Domnul consilier județean Korman Valentin nu a votat.  
  Dacă sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a sedinței? 
 
      Supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările aprobate. 

Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi cu: un vot “pentru” din partea domnului 
președinte Alin-Adrian Nica, 31 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor consilieri 
județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin 
Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-
Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi 
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu 
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș 
Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și o 
abținere din partea domnului  Idolu Iulian-Daniel. 
  Domnul consilier județean Korman Valentin nu a votat.  

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

aprobării procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 12.04.2021. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

12.04.2021 cu: un vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica, 31 voturi 
„pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, 
Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu 
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa 
Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, 
Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana și o abținere din partea domnului  Idolu Iulian-Daniel. 
  Domnii consilieri județeni Korman Valentin și Raul Olajos nu au votat.  

 
 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Depunerea jurământului de către domnul Șendroiu 
Vlad-Ioan.  

Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a prezenta Încheierea Tribunalului 
Timiș privind validarea mandatului de consilier județean. 
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Domnul Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar General al Județului Timiș 
 Voi da citire Încheierii Camerei de Consiliu din data de 13.04.2021 

S-a luat în examinare cererea formulată de Consiliul Judeţean Timiş, având ca obiect 
invalidarea mandatului de consilier judeţean a domnului Şipoş Sorin Gheroghe şi validarea 
mandatului de consilier judeţean a domnului Şendroiu Vlad- Ioan. 

Dată fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată încheiată cercetarea 

judecătorească şi reţine cauza spre soluţionare. 

TRIBUNALUL 

Deliberând asupra cererii, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 9 aprilie 2021 sub nr. 

1689/30/2021, Consiliul Judeţean Timiş a solicitat instanţei ca în temeiul art. 114, art. 121, art. 
122 şi art. 204 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
să dispună următoarele: 

1.Invalidarea mandatului de consilier judeţean a domnului Şipoş Sorin-Gheorghe 
supleant la poziţia nr.13 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

2.Validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Şendroiu Vlad-Ioan supleant la 
poziţia nr.14 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

În fapt, arată că în data de 27.09.2020 au avut loc alegeri pentru alegerea membrilor 
noului consiliu judeţean. Astfel, in urma alegerilor pentru noul consiliu judeţean Biroul Electoral 
Judeţean Timiş a comunicat Tribunalului Timiş procesul-verbal cu rezultatele alegerilor pentru 
consiliul judeţean. 

Candidaţii declaraţi aleşi au depus în termenul prevăzut de lege documentele prevăzute 
la art.114 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi au 
fost validaţi prin încheierea nr.12/19.10.2020 pronunţată de Tribunalul Timiş in dosar 
nr.3758/30/2020. 

A menţionat că, la data de 24.10.2020 in şedinţa de ceremonie a constituirii consiliului 
judeţean, cei 36 de aleşi a căror mandate au fost validate au depus jurământul, Consiliul 
Judeţean Timiş fiind legal constituit. La data de 27.10.2020, Prefectul Judeţului Timiş a emis 
Ordinul nr.651/27.10.2020 prin care se constată legal constituit consiliul judeţean Timiş. 

Prin Decizia Prim-Ministrului României nr.235/17.03.2021 (anexa 1) domnul Badiu 
Călin-Claudiu a fost numit în funcţia de Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei. Ulterior la data de 25.03.2021 prin adresa nr.6219 domnul Badiu 
Călin-Claudiu a renunţat la mandatul de consilier judeţean (anexa 2), fapt constatat prin 
Hotărârea nr.51/31.03.2021 adoptată de Consiliul Judeţean Timiş (anexa 3). Faţă de această 
situaţie a transmis în termen legal hotărârea prin care a fost vacantat locul de consilier 
judeţean deţinut de domnul Badiu Călin-Claudiu către Alianţa USR PLUS şi către următorul 
supleant aflat pe poziţia nr.13 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din septembrie 
2020. Ulterior, domnul Şipoş Sorin-Gheorghe a înaintat adresa nr. 7511/09.04.2021 (anexa 
prin care a comunicat că renunţă la mandatul de consilier judeţean. Având în vedere cele 
menţionate, conducerea Alianţei USR PLUS a înaintat adresa nr. 7517/09.04.2021 (anexa prin 
care a fost confirmată calitatea de membru al partidului a domnului Şendroiu Vlad- Ioan 
supleant aflat pe poziţia nr.14 din lista de la alegeri, urmând ca acesta să fie validat în calitate 
de consilier judeţean. 

Arată că, în termenul prevăzut de lege, domnul Şendroiu Vlad-Ioan a înaintat 
documentele necesare pentru validarea mandatului de consilier judeţean, respectiv, actul de 
identitate în copie, cazierul judiciar, confirmarea calităţii de membru al partidului politic pe 
listele căruia a fost ales, dovada privind depunerea raportului detaliat de venituri şi cheltuieli 
electorale, declaraţie privind acceptarea mandatului de consilier judeţean (documente anexate 
prezentei cereri). 

În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, a solicitat 
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instanţei ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună invalidarea mandatului de consilier 
judeţean a domnului Şipoş Sorin- Gheorghe şi respectiv, validarea mandatului de consilier 
judeţean a domnului Şendroiu Vlad-Ioan. 

În drept: a invocat dispoziţiile art. 114, art. 121, art.122 şi art.204 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Analizând acţiunea formulată prin prisma probelor administrate în cauză şi a dispoziţiilor 
legale aplicabile, instanţa a constatat următoarele: 

Prin Decizia nr.235/17.03.2021 emisă de Prim -Ministrul României, domnul Badiu Călin-
Claudiu a fost numit în funcţia de Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei. 

Ulterior, respectiv în data de 25.03.2021, domnul Badiu Călin-Claudiu a demisionat din 
calitatea de consilier judeţean deţinută în cadrul Consiliului Judeţean Timiş şi a solicitat, astfel 
cum rezultă din cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş sub nr.6219/25.03.2021, ca în 
temeiul dispoziţiilor art.204 alin.2 lit a din O.U.G. nr.57/2019, să se constate încetarea 
mandatului său de consilier judeţean. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.51/31.03.2021, s-a constatat încetarea de 
drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Călin-Claudiu Badiu, declarându-se 
vacant locul de consilier judeţean deţinut în cadrul Consiliul Judeţean Timiş. 

Potrivit dispoziţiilor art.204 alin.2 lit.a din O.U.G. nr.57/2019:“(2) Calitatea de consilier 
local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, în următoarele cazuri: a) demisie”, iar potrivit alin.17 al aceluiaşi 
articol:”Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean, în cazul 
demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi 
în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă, preşedintelui consiliului judeţean, după caz. 
Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului 
local, respectiv judeţean, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze 
mandatul supleantului, în condiţiile art. 122” 

Articolul 122 din O.U.G. nr.57/2019 prevede că :(1) În caz de vacanţă a mandatelor de 
consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în 
termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 204, de 
către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut 
loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără 
a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se 
realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3). 
Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - d) cu 
cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. (4) - (7) se 
aplică în mod corespunzător”. 

Conform prevederilor art.172 din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ: 
”Dispoziţiile art. 113 - 122 se aplică în mod corespunzător pentru constituirea consiliului 
judeţean, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărui circumscripţie se află 
unitatea administrativ-teritorială. încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei 
interesaţi la curtea de apel în a cărei circumscripţie se află tribunalul.” 

Potrivit art.114 din O.U.G. nr.57/2019:„(1) Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi 
sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia 
electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere 
pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. (2) 
Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local 
declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are domiciliul pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;b) nu 
şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar; c) nu şi-a pierdut calitatea 
de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a 
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excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre 
definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. 
(1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz; d) mandatarul financiar 
coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu 
prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt 
dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii; e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile 
art. 115; f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele 
alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază 
teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri. (3) 
Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, 
pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de 
decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, 
precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele 
prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste 
documente”. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa constată că solicitarea Consiliul Judeţean 
Timiş de invalidare a mandatului domnului Şipoş Sorin-Gheorghe, următorul supleant înscris 
la poziţia 13 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020, este 
întemeiată, domnului Şipoş Sorin-Gheorghe renunţând la mandatul de consilier judeţean, 
astfel cum rezultă din declaraţia înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş sub 
nr.7511/09.0044.2021. 

În ceea ce priveşte solicitarea Consiliul Judeţean Timiş de validare a mandatului de 
consilier judeţean a domnului Şendroiu Vlad-Ioan supleant la poziţia nr.14 din lista Alianţei 
USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020, instanţa constată că în speţă sunt 
îndeplinite condiţiile pentru validarea acestuia, având în vedere că prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Timiş nr.51/31.03.2021 anterior menţionată, s-a constatat încetarea de drept a 
mandatului de consilier judeţean a domnului Călin-Claudiu Badiu, declarându-se vacant locul 
de consilier judeţean deţinut în cadrul Consiliul Judeţean Timiş, iar alianţa USR PLUS a 
confirmat calitatea de membru al partidului a domnului Şendroiu Vlad-Ioan supleant pe poziţia 
nr.14 din lista de la alegeri. 

Totodată, instanţa constată că domnul Şendroiu Vlad-Ioan îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de art.114 alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 pentru a fi validat în funcţia de consilier 
judeţean respectiv: are domiciliul în judeţul Timiş; nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt 
dovedit prin cazierul judiciar; nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista 
căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului 
competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, fapt 
dovedit prin confirmarea comunicată de formaţiunea politică; mandatarul financiar coordonator 
a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile 
legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin 
dovezile de depunere a raportului, în condiţiile legii; nu a renunţat la mandat, aşa cum rezultă 
din propria declaraţie; nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Aşa fiind, în temeiul art.172 coroborat cu art.113 - 122 şi art.204 din O.U.G. nr.57/2019 
privind codul administrativ, va admite cererea formulată de Consiliul Judeţean Timiş, va 
invalida mandatul de consilier judeţean a domnului Şipoş Sorin-Gheorghe supleant la poziţia 
nr.13 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020 şi totodată, va 
valida mandatul de consilier judeţean a domnului Şendroiu Vlad-Ioan supleant la poziţia nr.14 
din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020. 
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PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DISPUNE: 

Admite cererea formulată de Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, B-dul 
Revoluţiei din 1989, nr.17, judeţul Timiş. 

Invalidează mandatul de consilier judeţean a domnului Şipoş Sorin-Gheorghe supleant 
la poziţia nr.13 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

Validează mandatul de consilier judeţean a domnului Şendroiu Vlad-Ioan supleant la 
poziţia nr.14 din lista Alianţei USR PLUS la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

Cu apel în termen de 3 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Timiş. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.04.2021. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Mulțumesc domnului secretar general și invit pe domnul Șendroiu Vlad-Ioan să depună 

jurământul în fața consiliului județean.  
 
 Domnul Șendroiu Vlad-Ioan 

Subsemnatul Șendroiu Vlad-Ioan depun în fața Consiliului Județean Timiș în 
conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din OUG  nr. 57/2019  privind Codul admnistratriv, 
cu modificările și completările ulterioare, următorul  

 
JURĂMÂNT: 

 „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și 
priceperea mea pentru bunăstarea locuitorilor județului Timiș.” 
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 

Vă mulțumesc și vă  felicit domnule Șendroiu că ați întregit echipa noastră de aici de la 
Consiliul Județean Timiș. Vă doresc mult succes în activitatea de consilier județean. Din acest 
moment vă puteți exprima opțiunea de vot la următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi.  
 
 

Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Timiș. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Înainte de a da cuvântul colegilor consilieri județeni aș vrea să vă spun câteva cuvinte 

ca urmare a unei analize pe textul acestui proiect de hotărâre. După cum știți Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Timiș se bazează pe un model orientativ 
stabilit printr-un ordin al ministrului administrației și dezvoltării.  

În urma analizei, împreună cu colegul Ioan Sorincău, s-au identificat câteva probleme 
de formă, de decalare a unor articole, respectiv alineate, în urma introducerii unor alineate și 
articole noi, pentru adaptarea la specificul nostru, și atunci sunt câteva trimiteri care nu sunt 
corelate. De asemenea, am observat câteva locuri în care, în loc de consiliul local, trebuia să 
trecem consiliul județean și a scăpat acest lucru sau în loc de primar trebuia președinte al 
consiliului județean. Plus alte mici inadvertențe de formă pe care aș propune să le dăm ca 
sarcină domnului secretar general să le corecteze, să dea o formă finală existând o 
consistență în ceea ce privește trimiterile între articole. Sunteți de acord cu acest amendament 
de formă pe care l-am propus?  
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Domnul consilier județean Andea Petru 
Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să spun că în afară de 

aceste mici inadvertențe pe care le-ați sesizat împreună cu colegul meu domnul consilier 
județean Sorincău Ioan, mai sunt și unele greșeli gramaticale pe care le-am întâlnit.  

Mai sunt și unele greșeli de gramatică. Începând de la titlu, «Regulament de organizare 
și funcționare al consiliului judean. În regulament se amestecă, se spune când «al consiliului», 
când «a consiliului», dar regulamentul este al consiliului, că nu e organizarea și funcționarea 
consiliului, ci este regulamentul consiliului. Mă rog, aceasta este opinia mea, mai putem 
consulta și niște lingviști.  

Însă, mai sunt câteva chestiuni care ar trebui gândite. De exemplu, se spune că un 
consilier județean își pierde mandatul dacă lipsește nemotivat la mai mult de 3 ședințe de plen. 
Motivarea se produce pentru diverse motive. Aș vrea să dau doar două exemple, și anume în 
caz de deces – se spune că în caz de deces al rudelor de gradul 1 și 2, dar se spune că și în 
caz de botez – unde se specifică “botez până la rude de gradul al treilea”. E ciudat că botezul 
precumpănește în fața decesului. Mai sunt și alte chestiuni care ar putea fi subliniate.  

Eu aș vrea să vă spun că la art. 13, alin. 3 se spune că toate hotărârile se dezbat în 
toate comisiile de specialitate. Acest lucru clarifică o problemă care a fost în dezbaterea 
noastră și despre care am discutat dacă este bine sau nu ca toate proiectele de hotărâre să fie 
trimise spre dezbatere în toate comisiile de specialitate. Părerea mea este că ar fi bine să 
facem acest lucru.  

Dacă ne mai referim la chestiuni de formulări, respectiv ședințele comisiilor reunite, la 
art. 17 alin. 9 în care se spune că dezbaterile în comisiile reunite au loc înaine de a avea loc 
aceste ședințe. Sigur că ar trebui să înțelegem că au loc înainte de ședința de plen, dar  așa 
cum este formularea în regulament este puțin ciudată pentru că se înțelege că dezbaterile în 
ședințele reunite au loc înaintea ședințelor comisiilor. Eu cred că trebuie făcută o analiză mai 
atentă a întregului Regulament și nu doar asupra paragrafelor unde se amestecă consiliul local 
cu consiliul județean.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Mulțuemesc domnule profesor Andea! Haideți să luăm pe rând toate observațiile 

dumneavoastră.  
Pentru început, pentru că sunt chestiuni de formă, propun să împuternicim pe domnul 

secretar general să elimine toate inadvertențele de formă, inclusive pe cele menționate de 
dumneavoastră sub aspect grammatical.  

Dacă ne referim la chestiunea titlului, «Regulamentul de organizare și funcționare», 
corect este «a consiliului județean» și nu «al consiliului județean», pentru că e vorba de 
organizarea și funcționarea consiliului județean și regulamentul reglementează această 
organizare și funcționare a consiliului județean. 

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Dacă este «organizare și funcționare», atunci acestea sunt «ale consiliului județean», 

pentru că organizare și funcționare sunt două entități și, prin urmare, sunt «ale consiliului». 
Dacă punem «a consiliului» se înțelege că e doar funcționarea consiliului. Dar eu cred că aici  
este vorba de regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Trebuie 
revăzut întregul text pentru că în foarte multe articole se folosește atât «a consiliului» cât și «al 
consiliului».  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Domnule profesor, noi am făcut o adresă la Academia Română. Răspunsul din partea 

lor, pe acest subiect, e foarte clar și este cum v-am spus și eu. Este «Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Timiș», determinanții «organizare» și 
«funcționare» se referă la Cosiliul Județean Timiș și atunci trebuie să facem acordul cu aceste 
două atribute. 
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Domnul consilier județean Andea Petru 
Sunt câteva articole în regulament în care se folosește «al consiliului județean». Acolo 

trebuie să intervenim și să modificăm.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Corect. Acolo trebuie corectat și făcut să fie coerent și consecvent cu normele în 

vigoare.  
Eu propun să supunem la vot chestiunile tehnice ce țin de gramatică și de consistență a 

textului, fiind un text foarte amplu de aproximativ 90 de articole și 11 anexe. E normal să se fi 
strecurat astfel de chestiuni care trebuie corectate de către aparatul de specialitate al 
consiliului județean.  

Prin urmare, supun la vot acest amendament de formă. Nu este un amendament de 
fond și aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu acest amendament de formă.  

Procedură de vot, vă rog! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul cu un vot “pentru” din partea 
domnului președinte Alin-Adrian Nica, 29 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, 
Boldovici Laura-Carmen, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, 
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Lazăr Ioan –
Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, 
Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Dobra Călin-Ionel, Idolu Iulian-
Daniel și Korman Valentin. 

 
 Amendamentul fiind aprobat, rog pe domnul secretar general ca împreună cu colegii din 
aparatul de specialitate să facă corecturile de formă asupra variantei finale a Regulamentului 
de organizare și funcționare a consiliului județean.  
 În continuare, aș dori să trecem mai departe la dezbaterea pe fond. Dacă mai sunt alte 
intervenții? 
 
 Domnul vicepreședinte Cristian Moș   
 Aș dori să fac un amendament la art. 13 și propun introducerea unui nou alineat, 
alineatul (4), cu următoarea formulare: comisiile de specialitate vor întocmi avize doar pentru 
proiectele de hotărâri care intră în sfera de atribuții specifice acestora. Adică, vor da aviz 
pentru acele hotârâri care sunt pentru comisiile respective. Proiectele de hotărâri vor intra în 
toate comisiile dar avizele vor veni doar de la comisiile de specialitate.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 

           Dacă se întâmplă așa cum a propus domnul vicepreședinte Cristian Moș înseamnă că 
trebuie ca cineva să stabilească care sunt acele proiecte care intră în specialitatea comisiei 
respective. Deci, amendamentul este insuficiet. Trebuie să se facă precizarea clară cine 
stabilește care sunt proiectele pentru care se dau avizele la comisia respectivă.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Conform Codului Administrativ, președintele împreună cu secretarul general repartizează 
proiectele de hotărâri cître comisiile de specialitate în funcție de domeniul de activitate al 
fiecărei comisii. Domeniul de activitate al fiecărei comisii este specificat la art. 13, alin. 2. De 
exemplu, toate proiectele care privesc domeniul economic vor primi aviz de la comisia 
economică.  Am stabilit clar că toate proiectele de hotărâre vor fi trimise spre dezbatere în 
toate comisiile de specialitate, însă acele comisii cărora nu li se solicit avizul vor dezbate 
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proiectele, vor propune amendamente dar nu vor emite avize. Articolul 13, alin. 3 rămâne 
valabil.  
 În acest sens am înțeles amendamentul propus de domnul vicepreședinte  
Cristian Moș. Dacă doriți, putem elimina din alineatul 3 sintagma "supuse aprobării" și astfel 
este în sensul observațiilor ridicate de dumneavoastră, respective aprobarea să fie în comisiile 
de specialitate care dau avize.  
  
 Domnul consilier județean Andea Petru 
 Îmi pare rău, dar v-am auzit cu întrerupere. Din păcate mi se întâmplă destul de des, în 
ședințele de plen, să aud cu întrerupere când vorbiți și vă rog să transmiteți celor de la servciul 
tehnic să verifice și să remedieze această problemă. 
Deci, domnule președinte, revin și spun din nou că dacă toate proiectele se trimit în toate 
comisiile de specialitate atunci trebuie să fie cineva care să spună care sunt acele proiecte 
care primesc avizele de la comisia respectivă. 
 Dacă dumneavoastră spuneți că împreună cu domnul secretar general al județului veți 
face acest lucru atunci trebuie să specificați în amendamentul propus de domnul 
vicepreședinte Cristian Moș.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica  
  Așa cum v-am spus, este trecut în Codul administrative că președintele împreună cu 
secretarul general al județului repartizează pe comisii acele proiecte de hotărâre care intră în 
domeniul de competență al comisiei de specialitate respective. De aceea nu este necesar să 
dublăm prevederea din lege care se prevalează în regulamentul nostrum cu un articol explicit.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 

 Noi nu repetăm și nici nu dublăm Codul administrativ ci îl upgradăm. În Codul 
administrativ se prevede că se trimit în comisii numai acele proiecte pentru care se cer avize 
care țin de competența comisiei respective. Atunci înseamnă că renunțăm și nu le mai trimitem 
pe toate? Noi am specificat în Regulament că vom trimite toate proiectele de hotărâre în toate 
comisiile de specialitate.  
 Dacă acest lucru se întâmplă și nu este prevăzut în Codul administrativ atunci 
înseamnă că în amendamentul respectiv trebuie să spunem că președintele și cine mai are 
această responsabilitate stabilește la ce proiecte se dă aviz în comisia respectivă. Dacă lăsăm 
la latitudinea comisiei s-ar putea să se dea mai multe avize decât intră în competența lor.  
 

Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
 O întrebare pentru domnul secretar. Avizele din partea comisiilor sunt consultative? 
Dacă un proiect primește aviz negative acesta mai intră în plen? 
  
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Conform prevederilor Codului administrativ avizele comisiei de specialitate sunt 
consultative.  
 

Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
 Atunci de ce să nu lăsăm ca toate proiectele să fie avizate în toate comisiile de 
specialitate și astfel încheiem toate discuțiile. Oricum avizele, așa cum ați spus, sunt 
consultative și votul deciziv este în plen.  
 
 Domnul vicepreședinte Cristian Moș 
 Aș vrea ca cei care sunt de specialitate într-o anumită comisie să-și focuzeze energia 
pe acele proiecte. Nu aș vrea să treacă prin 20-30 de proiecte fără să se uite atent, ci să le 
analizeze cu atenție mai ales proiectele care sunt de specialitatea respecitvă. Avizul să fie pe 
acele proiecte.  
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 Domnul consilier județean Petru Andea 
 Cu permisiunea dumneavoastră domnule președinte aș vrea să mai spun că toți suntem 
consilieri județeni și toți trebuie să ne focusăm atenția pe toate proiectele pe care urmează să  
le supunem dezbaterii și aprobării în plenul consiliului județean. Faptul că le discutăm și în 
comisii ajută activitatea consilierilor județeni și a consiliului județean în ansamblul său.  
  
 Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
 Domnule președinte, eu aș fi de acord cu propunerea domnului vicepreședinte Cristian 
Moș în condițiile în care avizul comisiilor de specialitate ar fi un aviz important. Dacă avizul 
este negativ înseamnă că proiectul nu mai intră în plen? 
 Atâta timp cât avizul este unul consultativ cred că toți consilierii județeni au capacitatea 
și timpul necesar să se concentreze pe toate proiectele, ținând cont și de importanța 
proiectelor care se discută în cadrul plenului consiliului județean.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Domnule consilier județean Căin Dobra, chestiunea este următoarea: Comisiile de 
specialitate, pentru că de aceea se numesc comisii de specialitate, au anumite domenii de 
activitate și practic munca se împarte între consilierii județeni în funcție de pregătirea fiecăruia, 
dar știți cum se face repartizarea consilierilor județeni în comisiile de specialitate. Dacă noi ar 
trebui să facem exact același lucru și anume să intre toate proiectele în toate comisiile de 
specialitate, așa cum e regulamentul în prezent, atunci care ar mai fi rolul să avem 7 comisii 
de specialitate. Putem face o singură comisie formată din toți consilierii județeni și avizăm 
toate proiectele în această comisie care se suprapune peste consiliulul județean.  
 Peste tot, în toate forurile deliberative se împarte munca pe tematici, pe specializări, 
tocmai pentru a avea o aplecare mai mare asupra acelor domenii care sunt supuse 
reglementării. Eu cred că ar trebui să avem încredere în colegii noștri care au competența 
profesională în domeniile care se suprapun peste domeniile de activitate ale comisiilor de 
specialitate, să analizeze în detaliu proiectele de hotărâre și să vină cu un aviz calificat, 
certificate pe care noi să ne bazăm în ședințele de plen.  
 Ați văzut că în fiecare lună sunt zeci de proiecte pe ordinea de zi a fiecărei ședințe 
ordinare de plen și atunci e mai greu ca fiecare consilier județean să parcurgă în detaliu 
fiecare proiect de hotărâre. Din acest motiv se împarte această muncă de verificare, de 
completare, de perfecționare a proiectelor pe fiecare specialitate. Acesta este rolul prevăzut de 
legiuitor pentru comisiile de specialitate. După cum vedeți și numele ne spune că sunt comisii 
pe tematici, pe domenii de specialitate.  
 Eu știu care ar fi substratul acestei discuții. Dacă mergem înainte și dăm toate 
proiectele în toate comisiile sau repartizăm proiectele pe domenii de specialitate înseamnă că 
va trebui să muncim mai mult.  Fiecare consilier județean va trebui să muncească mai mult pe 
domeniul respectiv pentru că toți ceilalți își pun baza în ceea ce comisia respectivă a analizat. 
Nu cred că trebuie să ne fie teamă de acest lucru și cred că amendamentul propus de domnul 
vicepreședinte Cristian Moș este unul rezonabil. De fapt este un fel de compromis între 
varianta anterioară și varianta propusă în spiritul legii. Adică toate proiectele se trimit în toate 
comisiile, toate comisiile au șansa să dezbată, să analizeze proiectele, dar comisiile de 
specialitate care au atribuții în domeniul de activitate acele problematici trebuie să dea avizele 
de specialitate de care se ține cont în ședințele de plen. Celelalte comisii, la fel ca fiecare 
consilier județean poate să facă amendamente asupra oricărui proiect de hotărâre pe care îl 
consideră imperfect și care poate fi corectat sau completat.  
 Aș vrea să mai adaug un lucru, și anume la  articolul 17, alin.(10) se specifică faptul că 
pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiilor de 
specialitate de către secretarul general, deci se vede cine repartizează proiectele pe comisiile 
de specialitate, președintele acesteia desemnează un consilier județean care prezintă  în 
cadrul ședinței proiectele și după  caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi care nu sunt 
prezentate de inițiatorul însuși. Deci, secretarul general repartizează proiectele pe comisiile de 
specialitate în funcție de domeniul de activitate al fiecărei comisii.  
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 Dacă mai sunt alte intervenții pe baza amenadmentului propus de domnul 
vicepreședinte Cristian Moș? Dacă nu mai sunt, supun la vot acest amendament.
 Procedură de vot vă rog pentru amendament! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul domnului vicepreședinte Cristian 
Moș cu 1  vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica,  27 voturi „pentru”  din 
partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-
Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, 
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș 
Marius, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș 
Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, 
Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș 
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, și 3 abțineri din partea domnilor consilieri județeni Andea 
Petru, Dobra Călin-Ionel și Sorincău Ioan. 

Nu au votat: Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Ciurlea Sorina-Alexandra, Țecu 
Alexandra-Viviana. 
 Dacă mai sunt alte amendamente? 
 
 Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
 Un prim amendament este legat de art. 42 alin. (2) înregistrările ședințelor consiliului 
județean se păstrează prin grija secretarului general minim 3 luni de la data desfășurării 
acestora.  
 Prin amendamentul meu propun ca înregistrările să fie atașate la dosarul de la ședință 
și să se păstreze atât cât este termenul de păstrare a dosarului de ședință. Acest lucru nu cred 
că deranjează pe nimeni. Acum sunt diferite metode de stocare cum ar fi CD-uri, stikuri de 
memorie pe care se pot păstra înregistrarea ședințelor.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Vă rog domnule consilier județean Ioan Sorincău să formulați din nou amendamentul 
pentru ca domnul secretar să-l noteze și să se consemneze în procesul verbal.  
 
 Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
 Amendamentul pe care-l propun va avea următoarea formulare: “Înregistrările ședințelor 
consiliului județean se păstrează prin grija secretarului general la dosarul ședințelor de plen.” 
  
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Deci, fără să mai specificăm un termen acolo? 
 
 Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
 Da, pentru că s-ar putea să avem nevoie de înregistrarea ședințelor în instanță. Din 
acest motiv consider că este bine să fie arhivată la dosarul de ședință. 
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Deci prin amendamentul dumneavoastră propuneți să modificăm alin. (2) din art.  42 în 
forma următoare: “Înregistrările ședințelor consiliului județean se păstrează prin grija 
secretarului general la dosarul de ședință.”  
 Păstrarea înregistrării ședinței se poate face pe stik sau pe o altă formă de stocare. 
Acest lucru rămâne la latitudinea aparatului de specialitate.  
 Supun la vot amendamentul domnului consilier județean Ioan Sorincău în forma 
prezentată.  
 Procedură de vot, vă rog! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul domnului consilier județean Ioan 
Sorincău cu 1  vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica,  28 voturi „pentru”  
din partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-
Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, 
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Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, 
Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, 
Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și o abținere din partea domnului Anghel 
Mihai-Cornel. 

Nu au votat: Ciurlea Sorina-Alexandra, Cotețiu Andrei, Korman Valentin, Popoviciu Alin-
Augustin-Florin și Sorincău Ioan.    
 
 Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
 Doresc să mai fac un amendament prin care propun eliminarea în întregime alin. (4) de 
la art. 28 pentru că este copy paste din Codul administrativ.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Da, este adevărat că este o copiere din Codul administrativ și din Ordinul 25/2021 al 
Ministrului Dezvoltării și Administrației Publice în care se reglementează ce se poate stabili 
prin Regulamentul de organizare și funcționare. Dar, toate aceste lucruri, conform trimiterilor 
pe care le avem în alineatul 4 le avem deja reglementate în alte articole și într-adevăr ar putea 
fi eliminate ca să dea o fluență și o consistență reglementării noastre. Deci, dumneavoastră 
propuneți să eliminăm alineatul (4).  
 
 Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
 Da, pentru că noi aprobăm acum Regulamentul de organizare și funcționare și spunem 
că următoarele se reglementează prin ROF. Deci, nu mai are sens tot acest alineat.  
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Sunt de acord cu dumneavoastră. Supun la vot amendamentul domnului Ioan Sorincău.  
 Procedură de vot, vă rog! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul domnului consilier județean Ioan 
Sorincău cu 1  vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica, 29  voturi „pentru”  
din partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-
Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, 
Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, 
Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău 
Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian și o abținere din partea 
domnului consilier județean Anghel Mihai-Cornel.  

Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria, Costa Cosmin-Lăscuț, Idolu Iulian-Daniel și Țecu 
Alexandra-Viviana. 
 
 În continuare, dacă mai sunt alte propuneri, amendamente sau alte intervenții din partea 
colegilor? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma amendată. 
 Procedură de vot, vă rog! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi  cu un vot “pentru” din partea domnului 
președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor consilieri 
județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin 
Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-
Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –
Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, 
Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian.                                
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Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Tot în sensul celor prezentate la punctele 1 și 2 se impune aprobarea modificării 

componenței comisiilor de specialitate urmare renunțării la mandatul de consilier județean a 
domnului Badiu Călin-Claudiu și a depunerii jurământului de către domnul Șendroiu Vlad –
Ioan. 

Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. 
Dacă sunt discuții? 
 
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa  
Doresc să fac un amendament la acest proiect de hotărâre, și anume, propunem ca din 

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport să facă parte domnul Șendroiu Vlad-Ioan, 
iar domnul Cotețiu Andrei să facă parte din Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală și 
turism.  

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
De acord. Dacă mai sunt alte intervenții pe acest subiect? 
Dacă nu, având acordul celor doi consilieri județeni menționați, supun la vot 

amendamentul propus de domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian 

Nu au votat doamnele consilier Calescu Mihaela-Maria, Țecu Alexandra-Viviana. 
Dacă nu mai sunt alte amendamente, vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma 

amendată. 
Procedură de vot pentru proiectul de hotărâre, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian 

Nu au votat doamnele consilier Calescu Mihaela-Maria, Țecu Alexandra-Viviana. 
 
Punctul nr. 4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 

mixte de analiză a cererilor de cumpărare a terenurilor proprietate privată a Județului 
Timiș.  

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă sunt discuții?  Dacă nu, rog liderul fiecărui grup politic să facă o nominalizare 

pentru desemnarea unui consilier județean în această comisie.                                 
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Altfel, din partea PNL a fost nominalizat domnul vicepreședinte Alexandru Proteasa, din 
partea grupului USR PLUS a fost nominalizat domnul Tămaș Dănuț, din partea grupului PSD  
a fost nominalizat domnul Andea Petru, iar din partea PRO România a fost propus domnul 
Moruș Vasile.  

Vă mulțumesc și supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu nominalizările făcute 
de fiecare grup alături de membri din partea aparatului de specialitate al consiliului județean.  

Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean Popescu Marin, 
 
 
Punctul nr. 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 

bunuri din domeniul privat în domeniul public al Județului Timiș și darea lor în 
administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.    

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuții?                                   
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman 
Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan 
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean Idolu Iulian-Daniel. 
 

 
Punctul nr. 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din 

domeniul public al Statului Român și administrarea Serviciului Român de Informații, în 
domeniul public al Județului Timiș, a două apartamente situate în Lugoj, str. Timișoarei, 
nr. 27-33, jud. Timiș 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuții?            
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a unor containere tip birou, situate în incinta Parcului Industrial și 
Tehnologic Timișoara. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 30 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman 
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Boldovici Laura-Carmen, Ciurlea Sorina-Alexandra, Calescu Mihaela-Maria 
și Luca Bianca, 

 
 
Punctul nr. 8 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiție publică “Lărgire la 4 benzi a DJ 
692, sector DN 69 – Sânandrei”. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, 
Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat doamna consilier Ciurlea Sorina-Alexandra. 
 

Punctul nr. 9 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a 
unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Periam, în domeniul public al 
Județului Timiș.   
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Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 31 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, 
Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, 
Luca Bianca, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Popescu Marin, Popoviciu Alin-
Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău 
Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Cotețiu Andrei, Micicoi Cornelia-Elena și Olajos Jani-Raul. 
 
 
Punctul nr. 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 

oportunitate și a concesionării prin licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic și 
Industrial Timișoara, proprietatea privată a Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-
Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat:  Ciurlea Sorina-Alexandra și Olajos Jani-Raul. 
 
 
Punctul nr. 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării 

dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș asupra intențiilor de înstrăinare a 
imobilelor monument istoric cu destinaţia de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
Domnule președinte, consider că proiectul de hotărâre nu este oportun pentru că dă 

naștere unor întâlniri, posibil neprincipiale,  între cei care dețin informația și cei care dețin 
banii.  

Nemaitrecând prin plenul consiliului județean, informațiile care vin la consiliul județean 
pot fi utilizate.  Deci,  am spus că pot fi nu că sunt utilizate. Din acest motiv am spus că nu este 
oportun și consider că este bine să se discute în comisie. Acesta este punctul meu de vedere 
și l-am exprimat și în cadrul comisiei.  
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Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Toate solicitările de exercitare a dreptului de preemțiune care vin către Consiliul 

Județean Timiș trec obligatoriu prin comisie. Rog pe domnul director Radu Șerban să 
răspundă la problema ridicată de dumneavoastră.  

 
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția administrarea patrimoniului 
Așa cum am spus și în comisiile de specialitate, vreau să menționez că  prin acest 

proiect de hotărâre discutăm de spațiile tip locuință și nu de spațiile cu alte destinație. 
Dumneavoastră nu puteți face parte din această comisie pentru că ea nu există. Comisia 
constituită la nivelul Consiliului Județean Timiș este aprobată pentru spațiile cu altă destinație. 
Noi am venit cu acest proiect de hotărâre vis-a-vis de neexercitarea dreptului de preemțiune 
pentru anul bugetar 2021 având în vedere că la nivelul Consiliului Județean Timiș anual vin 
peste 350 de solicitări de acest gen. În situația în care veniți cu astfel de propunere înseamnă 
că trebuie să se constituie o altă comisie pentru spațiile tip locuință care să analizeze fiecare 
solicitare de acest gen, însă termenele sunt foarte scurte, respectiv 15 zile pentru a da 
răspuns potrivit legii.  

Din acest motiv am spus că, dacă identificăm un imobil tip locuință care ar fi pretabil și 
ar fi folositor consiliului județean sau unei instituții din subordine, am veni în fața 
dumneavoastră cu un proiect de hotărâre prin  care să ne exercităm dreptul de preemțiune 
pentru un astfel de imobil.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Să înțelegem că această hotărâre este în principiu acoperitoare pentru majoritatea 

cazurilor pe care le întâlnim în practică, iar dacă este o excepție venim în fața consiliului 
județean pentru o aprobare punctuală.  

 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
În același timp știți cu toții că în Timișoara, zona centrală, zona monumentelor istorice, 

sunt firme care achiziționează și ajung să dețină toate locuințele dintr-un imobil. 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Ca să stopăm o astfel de practică avem noi capacitatea financiară să cumpărăm toate 

aceste locuințe? 
 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
E bine să facem toate aceste lucruri transparent. Până la urmă neexercitarea dreptului 

de preemțiune trebuie să se facă tot prin hotărâre de consiliu. Nu știu cât timp se câștigă 
pentru că tot la consiliul județean trebuie să ajungă.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă rog să ne spuneți care este, în mod concret, propunerea dumneavoastră.  
 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
Propun modificarea hotărârii privind înființarea comisiei pentru locuințe cu altă destinație  

să fie pentru toate, și pentru locuințe dar și pentru spații cu alte destinații. Repet, aceasta este 
părerea mea pentru că în final plenul consiliul județean este cel care ia decizia fianală.  

 
 
 
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția Administrarea Patrimoniului 
În situația în care comisia constituită să analizeze doar spațiile cu altă destinație s-ar 

ocupa și de imobilele tip locuințe, vreau să vă spun că acea comisie ar trebui să se 
întâlnească zilnic pentru că trebuie să identifice imobilele și să facă rapoarte pentru fiecare 
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dintre aceste imobile. V-am spus că sunt peste 350 de solicitări la nivelul consiliului județean în 
fiecare an, deci comisia ar trebui să lucreze în fiecare zi la consiliul județean.  

 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
Nu cred că ar trebui să se întâlnească chiar în fiecare zi. Întâlnirea se poate poate și 

periodic. Domnul președinte va supune proiectul de hotărâre spre aprobare plenului consiliului 
județean.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă aveți un amendament concret vă rog să-l formulați și o să-l supun la vot. 

Amendamentul trebuie să fie strict la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Ce spuneți 
dumneavoastră poate face obiectul inițierii unui alt proiect de hotărâre prin care să modificăm 
proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei privind aprobarea exercitării dreptului de 
preemțiune asupra imobilelor cu altă destinație care sunt în imobilele monument istoric. Deci, 
ar trebui făcut un proiect de hotărâre separat.  

 
Domnul consilier județean Ioan Sorincău 
Nu doresc să fac un amendament. Am spus doar că nu consider oportun.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Bun, în acest caz, vă mulțumesc și vă invit să luați cuvântul dacă mai sunt intervenții la 

acest proiect de hotărâre.  
 
Domnul consilier județean Liviu Cocean 
Țind cont de faptul că am condus această comisie și am avut o colaborare foarte bună 

cu toți consilierii județeni de la toate partidele, vă propun ca pe viitor să facem o solicitare către 
Direcția pentru administrarea patrimoniului ca unele imobile pe care noi considerăm că s-ar 
încadra în caracteristicile respective să fie transmise și către această comisie chit că nu face, 
pentru moment, obiectul comisiei noastre speciale. Ulterior putem face și o modificare dacă se 
impune.  

Eu înțeleg ce spune domnul director Radu Șerban. Acest lucru ar însemna un minim de 
30 de proiecte care ar trebui supuse atenției acestei comisii. S-ar putea să ne pierdem fiecare 
timp prețios pentru că mai avem și alte preocupări zilnice și nu aș vrea ca dintr-o comisie 
specială să devină o comisie diletantă. Trebuie să alegem calea de mijloc cea mai 
avantajoasă,  iar pe viitor să venim cu alte măsuri.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Eu cred că ar trebui să vă întâlniți,  să discutați și dacă se concretizează o propunere  

să veniți să ne prezentați într-o ședință de plen viitor.  
 
Domnul consilier județean Petre Mihăieș 
Dacă îmi permiteți aș vrea să vă spun că această problemă am discutat-o și în Comisia 

de administrație publică. Nu cred că intervenția mea o să atenueze temerile domnului 
Sorincău, domnia sa are dreptul să gândească în acest fel, dar am înțeles că nu o să ne 
împiedice absolut cu nimic ca noi să ne exercităm acest drept de preemțiune care e necesar în 
anumite situații. Trebuie să ținem cont  că noi, ca administrație județeană, nu putem să 
dezvoltăm acest județ decât dacă facem investiții și proiecte  cu impact pe termen lung. Acesta 
este punctul meu de vedere și nu cred că pierdem ceva dacă votăm acest proiect de hotărâre. 
Noi putem oricând să adoptăm un proiect pentru o situație concretă care să ne ajute.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre   cu un vot “pentru” din partea 
domnului președinte Alin-Adrian Nica, 29  voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-
Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman 
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș 
Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, 
Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș 
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana, un vot împotrivă din partea domnului 
Sorincău Ioan și 2 abțineri din partea domnilor Andea Petru și Idolu Iulian-Daniel. 

Nu au votat Anghel Mihai-Cornel și Ciurlea Sorina-Alexandra. 
 
 
Punctul nr. 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 

Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind 
aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al 
Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian,  

Nu au votat doamnele Ciurlea Sorina-Alexandra și Țecu Alexandra-Viviana., 
 
 

Punctul nr. 13 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
prin licitație publică a unor spații din Bastionul „Theresia” Timișoara. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-
Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat Ciurlea Sorina-Alexandra și Moruș Vașile, 
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Punctul nr. 14 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 
ocazionale a spațiului situat în Corp C, Traveele C1.4-C1.6 din Bastionul „Theresia” 
Timișoara. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 31 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-
Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Ciurlea Sorina-Alexandra, Proteasa Alexandru-Constantin, Popescu Marin. 
 
 
Punctul nr. 15 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării unei parcele 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. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, 
Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat doamna consilier județean Ciurlea Sorina-Alexandra 
 

 
Punctul nr. 16 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici ai proiectului de investiție publică “Locuințe ANL Giroc - Asigurare 
Utilități”. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
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consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-
Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Ciurlea Sorina-Alexandra și Popescu Marin. 
 
 
Punctul nr. 17 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Timiș nr. 195/23.12.2020 privind aprobarea înființării Comitetului de 
analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al acestuia. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și  30 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-
Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu 
Iulian-Daniel, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș 
Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 Nu au votat: Ciurlea Sorina-Alexandra, Boldovici Laura-Carmen, Korman Valentin și 
Popescu Marin. 

 
 
Punctul nr. 18 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării 

taxelor județene pentru anul fiscal 2022. 
 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții?       
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, 
Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat doamna consilier județean Ciurlea Sorina-Alexandra 
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Punctul nr. 19 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea înființării pe lângă 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a echipei 
intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol 
consultativ. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 

Punctul nr. 20 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
reevaluării/revizuirii planului de acțiune pentru diminuarea/menținerea nivelului de 
zgomot pe drumul județean DJ 592 pe sectorul cuprins între km 5+100 și km 16+800, 
L=11,700 km. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 21 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 

acțiune pentru diminuarea/ menținerea nivelului de zgomot pe drumul județean DJ 691 
pe sectorul cuprins între km 2 + 600 și km 10 + 200, L = 7,600 km. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
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Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier Sarmeș Dan.  
 

 
Punctul nr. 22 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 

Județului Timiș cu Orașul Jimbolia și Comuna Comloșu Mare în vederea cofinanțării 
căminelor pentru persoane vârstnice. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, Boldovici 
Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, 
Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean Anghel Mihai-Cornel. 
 
 
Punctul nr. 23 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind validarea Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Timiș. 
 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman 
Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan 
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean Dobra Călin-Ionel.  
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Punctul nr. 24 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii 
"Biletului unic de vizitare" valabil în cadrul Muzeului Național al Banatului Timișoara, 
Muzeului Național de Artă Timișoara și Muzeului Satului Bănățean Timișoara. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 25 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

suprafeței imobilului Bastionul Theresia înscris în Cartea funciară nr. 426946 Timișoara, 
aparținând domeniului public al Județului Timiș. 

Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre.   
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman 
Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri Dobra Călin-Ionel și Trocan Ciprian. 
 
 
Punctul nr. 26 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

suprafeței Castelului Huniade înscris în Cartea funciară nr. 406712 Timișoara, 
aparținând domeniului public al Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții?                                                    
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
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Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 27 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor 

legale necesare a fi luate, pentru aducerea la faza inițială a Societății Inter Center 
Service S.A. privind forma juridică. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții?                                                     
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean 
Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Hiticaș Marius, 
Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-
Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-
Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria și Dobra Călin-Ionel. 
 
 
Punctul nr. 28 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 

contractului pentru servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi pentru 
unele imobile de pe domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul 
Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS 
PREST S.R.L. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, 
Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-
Viviana. 

Nu au votat domnii Olajos Jani-Raul și  Proteasa Alexandru-Constantin.  
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Punctul nr. 29 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al 
județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă 
către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 30 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării 

dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a 
unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii nr. 
422/2001. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

 
 
Punctul nr. 31 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al 
județului Timiș la 31.03.2021. 

 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuții? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean 
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Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-
Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, 
Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, 
Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, 
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, 
Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat doamna consilier Ciurlea Sorina-Alexandra.  
 
Punctul nr. 32 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul președinte Alin-Adrina Nica 
Vă aduc la cunoștință faptul că aveți la dispoziție in format electronic următoarele 

documente 
Raport privind activitatea desfășurată la nivelul Consiliului Județean Timiș în anul 2020. 
Informare privind situația rezolvării corespondenței înregistrate la Consiliul Județean 

Timiș în perioada 01.01. – 31.03.2021 în conformitate cu regulile privind Transparența 
decizională. 

Informare privind situația la zi cu proiectele în care Consiliul Județean Timiș este 
autoritate contractantă. 

Raport privind situația bunurilor Consiliului Județean Timiș și a unitaților subordonate ca 
urmare a inventarierii pe anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice 
locale nr. 273/2006.  

Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și 
incompatibilități în care se pot afla consilierii județeni, în conformitate cu prevederile Legii 
privind asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice.  

 
Dacă sunt intervenții la acest punct? 
 
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
Dacă îmi permiteți aș dori să vă adresez o scurtă întrebare. Ne-ați prezentat câteva 

proiecte pregătite de consiliul județean și chiar am aprobat pe lista de investiții studiile de 
fezabilitate pentru depunerea proiectelor pe Programul de redresare și reziliență. După cum 
am văzut acest program a fost respins de Comisia europeană și aș vrea să știu ce se întâmplă 
cu aceste proiecte.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă puteți închipui că România nu va rămâne în afara acestui program și până la urmă 

se va adopta acest Program Național de Redresare și Reziliență. Există o corespondență 
permanentă între statele membre și Comisia Europeană pentru adaptarea programelor 
naționale la obiectivele și condițiile impuse de reglementările de la nivel European. La fel ca și 
acordurile de parteneriat pe acele programe naționale obișnuite în mecanismul financiar 
multianual și acest acord pe Programul Național de Redresare și Reziliență care este parte din 
Programul Național de Redresare și Reziliență de la nivel european va primi avizul Comisiei 
Europene așa cum este și în cazul celorlalte state membre. Nu doar România este în situația 
în care documentația s-a retrimis înapoi cu observații din partea Comisiei Europene.  

În ceea ce privește proiectele noastre pe care intenționăm să le depunem pe acest 
program national. Așteptam să se definitiveze corespondența cu Comisia europeană, să se 
stabilească clar obiectivele naționale și cadrul în care noi putem aplica pentru a putea să ne 
facem strategia la nivel județean și pentru a putea adapta ideile noastre de proiecte la cerințele 
concrete din acest program care acum se dezbate la nivel national și european. Apoi vom veni 
în fața consiliului județean cu propuneri concrete, cu proiecte pe care noi le vom depune pe 
acest program.  

Personal consider că trebuie să ne facem treaba, să ne pregătim cu idei de proiecte, 
astfel încât, să nu ne ia pe nepregătite lansarea acestui program și de aceea în ședința 
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plenului consiliului județean în care am aprobat bugetul am introdus deja câteva documentații 
pentru a scurta timpii și pentru a profita de această perioadă de pregătire. Vă mulțumesc! 

Dacă mai sunt alte intervenții? 
 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Eu apreciez efortul de actualizare a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Timiș și consider că același efort trebuie continuat pentru actualizarea 
Statutului Județului Timiș. L-am parcurs cu atenție și mi-am dat seama că sunt transformări 
mari din anul 2020 cu pandemia, cu alegerile care au fost în luna septembrie și necesită 
actualizarea statutului pentru că multe chestiuni sunt depășite sau nu mai corespund realității 
în zilele noastre. Deci, propunerea mea este să actualizăm și Statutul Județului Timiș.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Sunt de acord cu dumneavoastră și vă asigur că modificarea Statutului este în lucru în 

acest moment. Același Ordin nr. 25/2021 care prevedea modelul orientativ al Regulamentului 
de organizare și funcționare al autorităților deliberative, fie că sunt consilii locale sau județene, 
prevede și un model orientativ al Statutului unităților administrative teritoriale. Astăzi am venit 
în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și 
funcționare. Urmează ca în una din ședințele de plen viitoare vom veni și cu un proiect de 
hotărâre privind actualizarea Statutului Județului Timiș. Este adevărat că acolo sunt alte 
anexe, este o formă mult mai complexă față de ceea ce avem noi în prezent și unele din 
aceste anexe, tocmai pentru operativitate, vor fi actualizate prin dispoziția președintelui 
consiliului județean pentru că sunt anexe care se actualizează foarte des și nu are sens să 
venim în fiecare ședință a consiliului județean să actualizăm acele anexe. Dar, sigur într-una 
din ședințele de plen viitoare vom veni și cu acest proiect de hotărâre.  

Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră foarte pertinentă! 
 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Vă mulțumesc și eu și aștept cu mare interes acest proiect de hotărâre. 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, vă mulțumesc tuturor pentru participare, 

mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate pentru implicare și munca depusă pentru 
organizarea acestei ședinței, mulțumesc colegilor de la compartimentul tehnic care au asigurat 
desfășurarea în bune condiții a acestei ședințe. Sper să nu vă stric sărbătorile pascale cu o 
ședință extraordinară.  

Vă dorescc tuturor un Paște fericit, sărbători frumoase și o săptămână liniștită! 
 
Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Timiș. 
 
 

                 PREŞEDINTELE                                                SECRETARUL  GENERAL                              
    CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,                                    AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                  Alin-Adrian NICA                                               Ioan – Dănuţ ARDELEAN 
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