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JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES  VERBAL  
încheiat în ședința ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş 

din 29 ianuarie 2020 
 

 
 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt 

prezenţi un număr de 34 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie. 
Lipsesc domnii consilieri județeni Cândea Dorin și Costa Cosmin.  

La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului 
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.42/23.01.2020 şi ordinea de zi a ședinței 
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către 
mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor județeni. 
 

In continuare va propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele proiecte: 
1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului 

Județean Timiș nr.42/26.03.2019 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile 
din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
prin Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în domeniul public al Județului Timiș. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere, prin licitație 
publică, a unui spațiu din cadrul imobilului din Orașul Gătaia, str. Carpați, nr.106/2, 
aflat în domeniul public al Județului Timiș și în administrarea Primăriei Orașului 
Gătaia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din Parcul 
Industrial si Tehnologic Timișoara pentru Societatea AGIL S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din TVA si impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  pentru  finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene si 
comunale pe anul 2020 si estimări pe anii 2021, 2022 si 2023. 
 
Dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu, supun la vot 

completarea ordinii de zi a ședinței.  
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe,  Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin 
           Dacă sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a ședinței? 
           Supun la vot ordinea de zi a ședinței cu modificările și completările aprobate. 
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Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi cu 33 voturi “pentru’’ din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe,  Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin 

Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 
aprobării procesul - verbal al ședinței ordinare din data de  16.12.2019. 

Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul-verbal cu 33 voturi “pentru’’ din partea 
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, 
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, 
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin 
 

 
Punctul nr. 1 -  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință 

gratuită asupra unor spații aflate în imobile proprietate publică a Județului Timiș, 
către unele instituții de utilitate publică. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, 
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, 
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de 
interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
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Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca 
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 

Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.105/28.05.2019 pentru aprobarea 
Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca 
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare 

prin licitație cu strigare a acțiunilor deținute de Consiliul Județean Timiș la 
Societatea DRUMCO S.A. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către 5 comisii. 
Comisia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si Comisia pentru Administratie 

Publica Locala au dat aviz negativ proiectului de hotărâre. 
Rog președinții celor doua comisii să-și sustină punctul de vedere referitor la 

proiectul de hotărâre. 
 
Domnul consilier județean Narcis Bobic – președintele Comisiei pentru 

agricultură 
În cadrul Comisiei de agricultură s-a dat un vot de abținere pentru  că au existat 

unele neînțelegeri ridicate de domnul consilier Matei Viorel în legătură cu activitatea 
comisiei. 

 
Domnul consilier județean Matei Viorel 
Era o referire la faptul că acea comisie ce a fost constituită, trebuia să vină cu un 

raport în ce privește  rezolvarea problemelor cu DRUMCO. În urma întâlnirii cu cei din 
executiv s-a ajuns la concluzia că dintre toate relele, cel mai mic rău e, de fapt, această 
soluție, respectiv procedura de licitație.  

 
Domnul consilier județean Coifan Viorel 
Domnule președinte lucrurile s-au lămurit, în sensul că procedura de licitație este 

soluția cea mai bună, dar aș vrea să atrag, respectuos,  atenția  ar fi bine ca la fiecare 
ședință de comisie să fie prezenți cei care semnează pentru susținerea proiectului. La 
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Comisia de administrație nu a fost domnul director Radu Șerban și din acest motiv nu am 
înțeles unele lucruri, dar acum ne-am lămurit.  

 
Domnul consilier județean Marin Popescu 
Intervenția mea nu este cu privire la ce se întâmplă cu patrimoniul dar cred că 

suntem într-o situație bine cunoscută și anume pierderea de către stat a patrimoniului, în 
speță DRUMCO. Întrebarea mea este retorică și aș vrea să știu cum e posibil ca în anul 
2020, în contextul în care infrastructura județului are de suferit pentru că alocăm mereu 
bani pe infrastructură, așa cum se observă din bugetele aprobate până acum,  dar cu toate 
acestea avem aici o problemă, și anume, noi nu ținem la o societate comercială în care 
consiliul județean este actionar, la o societate comercială care se ocupă de drumuri. Adică, 
alții fac afaceri din acest lucru, iar noi, cei care reprezentăm statul și interesul cetățeanului,  
nu reușim. 

Pe de altă parte, ca urmare a faptului că sunt de o lună în calitate de consilier 
județean și  nu am participat la ședințele anterioare, îmi rezerv dreptul de a mă abține la 
acest proiect de hotărâre. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Chiar dacă întrebarea dumneavoastră este retorică trebuie să vă răspund și să vă 

spun că de mai bine de 20 de ani de când  această societate are activitate, indiferent de 
procentul consiliului județean, această societate nu a adus niciun profit Consiliului 
Județean Timiș. Din punct de vedere al activității societății DRUMCO, prin modificare 
legislative, această societate poate să participle la licitație pentru  orice proiect. Insă,  
DRUMCO nu a participat la nicio licitatie ca să putem vedea dacă a câștigat vreo licitație 
pe drumuri, astfel încât, să aibă activitate în acest sens.  

 
Domnul consilier județean Marin Popescu  
Prin intervenția mea, nu am vrut să aduc vreun reproș conducerii consiliului 

județean.  
 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Da, dar este important să clarificăm lucrurile. 
 
Domnul consilier județean Marin Popescu  
Probabil este vorba despre o viziune mai clară cu privire la faptul că trebuie să avem 

grijă de patrimoniu privat. Trebuie să încurajăm acest lucru și să-l susținem. 
 
Domnul consilier județean Coifan Viorel 
De această data vorbesc în calitate de consilier județean și nu în cea de președinte 

al Comisiei de administrație și doresc să întreb, din punct de vedere tehnic, dacă aprobăm 
acest proiect de hotărâre, el devine hotărâre, se organizează licitația, cam când se 
preconizează, în timp, că putem afla ce se întâmplă cu pachetul nostrum de acțiuni? 

 
Domnul Șerban Radu – director executiv Direcția Administrarea Patrimoniului 
Doriți să știți termenul? Cred că prima licitație ar putea fi organizată în termen de 30 

de zile, apoi, dacă nu se  prezintă nimeni, procedura de licitație se reia, iar acest lucru 
poate să dureze. Câte zile exact, nu pot să vă spun. Dacă nu se reia licitația se va face o 
analiză a ceea ce urmează să facem în continuare.  

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Dacă sunt alte discuţii? 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 30 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – 
Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, 
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, 2 voturi împotrivă din partea domnilor Titu Bojin 
și Matei Viorel și o abținere din partea domnului Sarmeș Dan. 

 
 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 

„Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului 
Timiș” - cod SMIS 135760 prin accesarea fondurilor nerambursabile aferente 
Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte 
POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).  

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuții? 
 
Domnul consilier județean Viorel Coifan  
Domnule președinte, în primul rând am o nelămurire apoi câteva întrebări.  
Nelămurirea mea se referă la faptul că acest proiect se depune în cadrul unei axe în 

care se spune că scopul acestei cereri de proiect este de a sprijin unitățile administrativ 
teritoriale, județele și municipiile din regiunile mai puțin dezvoltate. Întrebare retorică: 
Județul Timiș este un județ mai puțin dezvoltat? 

În continuare voi adresa câteva întrebări tehnice, și anume obiectivele specifice din 
strategia 2015-2020, cea care este pe site, au fost atinse? Dacă da, în ce proporție? Sau 
vom regăsi obiective de aici translatate în noul program strategic de dezvoltare? Cine 
redactează caietul de sarcini pentru proiect și care este valoarea aproximativă a acestui 
proiect? 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Rog pe doamna Adriana Diaconu – șef Serviciu Managementul Proiectelor  să vă 

răspundă 
 
Doamna Adriana Diaconu – Șef serviciu Strategi și Managementul Proiectelor   
Conform axei de finanțare, în afară de București, regiunea București – Ilfov se 

consideră că este o regiune dezvoltată, iar toate celelalte regiuni sunt considerate mai 
puțin dezvoltate. Acesta este motivul pentru care noi ne încadrăm în regiuni mai puțin 
dezvoltate.  

Referitor la proiectele incluse în Strategia 2015-2020 încă nu s-a făcut o analiză a 
obiectivelor atinse pentru că mai acoperă încă perioada 2023. Noi acum suntem în etapa 
de a pregăti perioada de programare 2021-2027. Se va face o analiză și se va vedea în 
funcție de proiectele incluse în fosta strategie dacă au rămas tot la stadiul de proiecte, de 
idei de proiecte sau dacă au avansat ca și maturitate a proiectului se vor include în 
viitoarea strategie de dezvoltare. În acest moment avem câteva oferte cu privire la 
strategia de dezvoltare de la Universitatea de Vest și avem o valoare estimată pentru 
strategie în jur de 200 mii lei. Caietul de sarcini se va face de către echipa de 



6 

 

implementare care se va ocupa de implementarea proiectului. Caietul de sarcini când se 
va scoate la achiziție va fi sub supravegherea ANAF-ului, adică orice condiție pe care noi o 
vom include și care se va considera restrictivă, ANAF-ul o va elimina și va face, astfel 
încât, să nu ajungem în situația de a avea corecții financiare, vis-a-vis de  criteriile impuse 
pentru cei  care vor participa la licitații. Viziunea o va dezvolta firma împreună cu aparatul 
de specialitate și conducerea unității.  

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Dacă domnul consilier județean Viorel Coifan nu mai are alte întrebări și dacă nu 

mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, 
Fundaţia de Abilitare „Speranţa” Timișoara, Fundația Agathos și Fundația Româno-
Germană Timișoara, pentru dezinstituționalizarea unui număr de 50 de beneficiari 
din sistemul rezidențial prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - „Prima 
cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție specială AP 4/PI 9.iv/OS 4.12 si OS 4.13. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii 

Consiliului Judetean Timis nr.144/2015 privind constituirea Comisiei de preluare a 
arhivei de la Societatea IPROTIM S.A. Timișoara.  

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 
partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 
economice, faza Studiu de fezabilitate, cu principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică "Amenajare platformă parcare pe parcela C5 
din incinta Parcului Industrial Tehnologic Timişoara". 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuții? 
 
Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
în referat se stipulează foarte clar suprafața care se este de aproximativ 6000 m.p și 

valoarea obiectivului de investiții, iar  după ce se traversează toate procedurile cu studiu de 
fezabilitate și deviz ar putea ajunge la aproximativ 2.110.000 lei. Există o strategie pentru 
recuperarea acestei investiții în timp și care ar fi ea? 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Strategia a fost stabilită de comun acord când am aprobat acest proiect pentru că 

acesta duce la facilitatea tirurilor care vin la punctul vamal din parcul industrial, bineînțeles 
contra cost, cu tarif pe zi, cu posibilitatea de staționarea în parcul industrial.  

 
Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
Îmi puteți spune dacă pe parcursul anului trecut au mai venit comisionari vamali în 

cadrul parcului industrial față de perioadă inițială când noi am acordat Direcției Vamale 
spațiile respective cu titlul gratuit pentru desfășurarea activității. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Domnul Șerban vă rog să luați cuvântul și să răspundeți domnului Bitea Nicolae.  
 
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția Administrarea Patrimoniului.  
De venit nu a mai venit nimeni, dar, în cursul anului trecut, a plecat o firmă de 

comisionari vamali  
 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt discuţii, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 31 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru 
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Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor 

secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  
judeţului Timiş la 31.12.2019. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier județean Bojin Titu 
Domnule președinte vă rog să-i permiteți domnului director Marcu Marcel – căruia, 

înainte de a-i adresa o întrebare, îi spun La mulți ani și multă sănătate pentru că astăzi e 
ziua domniei sale. Aș vrea  să ne spună ce înseamnă excedentul bugetar pe anul 2019? 

 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția Economică, Informatizare 
În primul rând, vă mulțumesc sincer pentru urările adresate. În al doilea rând vă pot 

spune că am plecat la începutul anului 2019 cu un excedent de 231 milioane lei care au 
fost repartizate, atât pe secțiunea de funcționare cât și pe secțiunea de dezvoltare. 
Cumulat pe cele două secțiunii în timpul anului 2019 am avut un deficit de 34 milioane. 
Astfel că excedentul cumulat la 31 decembrie 2019 este de 196.592.000 lei. Acest 
excedent va fi necesar pentru bugetul pe care îl pregătim și care va intra în ședința din 12 
februarie. Este necesar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și conform Legii bugetului 
din acest an și pentru funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului. 

 
Domnul consilier județean Bojin Titu 
Pentru acest an cele 231 milioane nu au fost încă repartizate? 
 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția Economică, Informatizare 
Excedentul anului trecut, cei 231 milioane au fost repartizate pe bugetul anului 2019 

al cărui cont de execuție îl prezentăm acum, astfel: 52 milioane lei pe secțiunea de 
funcționare pentru activitatea DGASPC,  iar diferența pentru secțiunea de dezvoltare. 
Pentru că în timpul anului am avut deficit pe secțiunea de dezvoltare, cumulat, acum avem 
mai puțin decât anul trecut, avem 196.592.000 lei.  

 
Domnul consilier județean Bojin Titu 
Dar putem considera și în acest moment ca nerealizare în 2019? Față de repartiția 

făcută și aprobată pe secțiunea de dezvoltare și pe secțiunea de cheltuieli salariale și alte 
cheltuieli, a rămas nerealizat? 

 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția Economică, Informatizare 
A rămas excedent cumulat, nu strict pe anul 2019. Da, nu a fost realizat pe 

secțiunea de dezvoltare la procentul pe care îl avem dar să nu uităm că majoritatea sunt 
proiecte cu fonduri europene sau proiecte din fonduri guvernamentale PNDL care erau în 
perioada de licitație, am plătit doar avize și alte cheltuieli mici, iar în acest an și în anii 
următori vor fi cheltuielile de execuție. 
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Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Deci, nu sunt nerealizati. Sunt acoperiți pentru proiectele pe fonduri europene 

domnule Bojin, iar acest lucru îl știți și din mandatul dumneavoastră.  
 
Domnul consilier județean Bojin Titu 
Ele apar ca nerealizări. 196 milioane ca excedent bugetar înseamnă că anul trecut  

ori  a  fost  proastă  repartiția   ori a fost proastă realizarea, pentru că în mod normal ar 
trebui să  tindem către zero. Ei sunt buni și peste 7 ani dacă sunt în cont dar asta nu 
înseamnă că anul trecut nu am făcut ce am planificat. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Trebuie să vă contrazic pentru că nu a fost proastă nici distribuția, nici realizarea. La 

nivelul consiliului județean prioritatea zero  a fost atragerea fondurilor europene, iar 
consiliul județean are obligativitatea de a asigura, în primul rând cofinanțarea apoi 
cheltuielile neeligibile din punct de vedere al fondurilor europene, iar fondurile europene nu 
se pot derula pe parcursul unui an ci este un termen mai lung de implementare a cestor 
proiecte.  

Acum mai avem cheltuieli  chiar dacă sunt pe  un proiect pe fonduri europene, 
respectiv Sistemul Integral de Management al Deșeuri  care, deși a fost închis la 31 
decembrie 2018 și în acest moment avem alocate fonduri pentru realizarea acestui sistem 
pentru că așa presupun proiectele pe fonduri europene. 

 
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 

Punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei 
şcolare pentru unitățile de învăţământ liceal special din judeţul Timiş, pentru anul 
şcolar 2020-2021. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 
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Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei 
şcolare  pentru unitățile de învăţământ preuniversitar special din Județul Timiș - 
nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și profesional, pentru anul 
școlar 2020-2021. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 

economice, faza Studiu de fezabilitate, cu principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică “Centru de recuperare pentru copii cu 
dizabilități "Speranța” pentru „Centrul de Resurse și Asistență Educațională 
"Speranța". 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii și 

completarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.189/30.08.2018 privind stabilirea 
componenței Consiliilor de Administrație ale instituțiilor publice de cultură de 
interes județean. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 
partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat la faza de Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție din cadrul 
proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor 
educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de 
sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile”, cod SMIS 116274 în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile alocate prin POR 2014 – 2020,  Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
Punctul nr. 15 - pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii 

Consiliului Județean Timiș nr.42/26.03.2019 privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile  din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în domeniul public al 
Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,  Oprea Nicolae, 
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 
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Punctul nr. 16 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de 

închiriere, prin licitație publică, a unui spațiu din cadrul imobilului din Orașul Gătaia, 
str. Carpați, nr.106/2, aflat în domeniul public al Județului Timiș și în administrarea 
Primăriei Orașului Gătaia. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

Nu a votat domnul consilier județean Sarmeș Dan. 
 
 
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de trecere pe 

drumurile din Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara pentru Societatea AGIL 
S.R.L. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu, Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 18 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din 

TVA si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 voturi “pentru’’ din 
partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin. 

 
 
Punctul nr. 19 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene si comunale pe anul 2020 si estimări pe anii 2021, 2022 si 2023. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier județean Matei Viorel 
Domnule președinte, sunt comune la care apare în dreptul lor zero deși au drumuri 

comunale.  Apare în schimb Sânnicolau. Ce drumuri comunale are Sânnicolau când toate 
drumurile sunt asfaltate? Cred că e una să vorbim de Lugoj, Buziaș și e altceva să ne 
întrebăm  de ce nu dăm unor comune măcar 1 leu să vadă și ei că sunt băgați în seamă. E 
clar că nu se pot rezolva problemele cu bani puțini dar măcar suntem echitabili cu fiecare. 
Nu se poate ca aproape 10 comunități să nu primească nici măcar un leu ca ei să poată 
să-și cumpere măcar o roabă de piatră cu care să-și acopere o groapă. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Singurele localități care au în dreptul lor cifra zero sunt acele localități care au 

raportat că nu au drumuri comunale, iar legea spune că această sumă merge cu destinație 
foarte clară spre drumuri comunale. Deci, nu puteam aloca sume celor care nu au rețea de 
drumuri comunale.  

 
Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
Domnule președinte, referitor la orașul Sânnicolau Mare vă pot spune că are 3,3 km 

de drumuri comunale. Am luat această situație de la Direcția tehnică pentru că am  vrut să 
știu exact care sunt toate comunele și orașele din județul Timiș care nu au drumuri 
comunale. Sunt 4 orașe, respectiv comune, și anume Jimbolia, Bucovăț, Cenad și Sibiș.  

Aceste comune, respectiv orașe nu au drumuri comunale în județul Timiș. 
 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Sunt mai multe domnule consilier. Este vorba și  de Cărpiniș, Becicherec etc. 
 
Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
Eu doar pe acestea le am.  
Domnule Matei, dacă vă uitați puțin, la comuna Cenad despre care discutam, la 

capitolul dezvoltare veți observa  că este reglementată problema. Vă mulțumesc! 
 
Domnul consilier județean Matei Viorel 
Nu am nimic împotriva orașului Sânnicolau Mare, dar să mi se spună, așa cum mi-a 

spus domnul Bitea,  că nu are drumuri  comuna Cenad, înseamnă că ori există comoditate, 
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ori este neseriozitate din partea celor care trebuiau să raporteze. Mergeți la Saravale și în 
zonele mai sărace să vedeți drumuri comunale în care intri până la genunchi în noroi.  

Nu este vina noastră ci a celor care trebuiau să raporteze, dar eu aici m-am referit la 
un echilibru. Deci, dacă avem 10 lei îi împărțim echitabil. Domnul Bitea spunea de 3,5 km 
la Sânnicolau dar eu nu cred că sunt atâția pentru că domnul Groza nu și-a lăsat drumurile 
neîngrijite. Probabil există comuna Sânnicolau Mic. Oameni buni, haideți să luăm pe 
realitate.  

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre  cu 30 voturi “pentru’’ din 

partea doamnelor/domnilor  Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Borha Liviu, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan 
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, 
Popescu Marin,  Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Tudorică Valentin și o abținere din partea domnului consilier județean 
Bojin Titu. 

Domnul consilier județean Bădina Nicu nu a votat.  
 
 
Punctul nr. 20 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Va aduc la cunostinta faptul ca aveti la dispozitie in format electronic: 
Informare privind situatia rezolvarii corespondentei inregistrate la Consiliul Judetean 

Timis in anul 2019. 
Informare privind activitatea biroului Strategia judeteana de sanatate publica si 

politici sociale pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Consiliului Judetean Timis 
in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si 
completarile ulterioara, pentru anul scolar 2018-2019, in anul 2019. 

Raport de Analiza privind starea de sanatate a populatiei judetului Timis pentru anul 
2018 comparativ cu anii 2014,2015,2016 si 2017. 

Raport de activitate a Comisiei pentru Protectia Copilului in anul 2019. 
Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Timiş desfăşurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019. 
Informare privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2019. 
Informare privind aprobarea Planului Strategic anual al Autoritatii Teritoriale de 

Ordine Publica Timis pentru anul 2020. 
Raport privind deplasarea Presedintelui Consiliului Judetean Timis in judetul 

Rosenheim, Bavaria, Republica Federala Germania, in perioada 14.01.-15.01.2020. 
Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si 

incompatibilitati in care se pot afla consilierii judeteni. 
Dacă mai sunt alte discuții, întrebări sau interpelări? 
 
Domnul consilier județean Viorel Coifan  
Domnule președinte, referitor la situația rezolvării corespondenței, ne puteți spune 

dacă ați primit din partea Primăriei Municipiului Timișoara un răspuns official la solicitarea 
consiliului județean cu privire cedarea sau vânzarea clădirilor de la Aerodromul Cioca? 
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Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Nu.  
Domnule consilier județean Marin Popescu, aveți cuvântul. 
 
Domnul consilier județean Marin Popescu 
Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Delia Barbu – director executiv Asociația pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului pentru informarea pe care ne-a transmis-o. Cu 
siguranță dacă toți consilierii județeni vor intra pe postarea dumneavoastră vor fi mulțumiți 
de această informare. Am rugămintea și țin foarte mult la tot ceea ce înseamnă eticheta 
Consiliului Județean Timiș,  vă rog să fiți atenți la termene, la date, pentru că, de exemplu 
se spune că în 17 februarie a avut loc Târgul de la Viena și cu siguranță se face referire la 
17 ianuarie. Nu vreau să credeți că sunt cârcotaș și chiar apreciez sincer această 
informare.  

 
 Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
 Dacă domnul consilier județean Coifan a deschis acest punct cu discuția despre 
Cioca, trebuie să discutăm și despre podul de la Găvojdia. V-am promis la finalul anului 
2019 că aduc din nou în discuție situația acestui pod și aș vrea ca domnul vicepreședinte 
Oprea să ne spună în ce stadiu de aflăm în acest moment.  

 
Domnul vicepreședinte Oprea Nicolae 
Domnule consilier județean, lider de grup, podul de la Găvojdia, așa cum vi s-a 

promis, se află în derulare cu documentația aferentă, expertiza și studiul de fezabilitate se 
află în procedura de licitație și sperăm ca în această lună să se anunțe câștigătorul, apoi 
urmează proiectul tehnic și execuția. Dacă vor fi respectate termenele legale sperăm că 
până la finalul anului 2020 va fi un pod. Bani sunt, totul depinde de modul în care se 
desfășoară licitația și momentul începerii lucrărilor.  

 
Domnul consilier județean Bitea Nicolae 
Îmi doresc și vreau să cred că până la finalul anului 2020 nu vom trece prin apă pe 

la Găvojdia în loc să mai trecem peste vreun pod. Să sperăm că podul rezistă până la 
finalul anului 2020. 

 
Domnul consilier județean Titu Bojin 
Un răspuns la domnul Bitea Nicolae, sigur sub formă de glumă, aș vrea să știe că 

debitele nu sunt atât de mari și nici nu vor fi prea multe ploi așa că podul poate să reziste.  
Pe de altă parte, am promis că nu mai aduc în discuție problema pistelor dar vreau 

să vă reamintesc că la 1 martie se încheie proiectul cu 5 ani mentenanță pe care l-am avut 
și în bugetul pe anul acesta, în mod normal, indifferent la care unitate sau subunitate a 
consiliului județean va ajunge pista, trebuie gândit bugetul astfel încât să fie alocată o 
anumită sumă pentru întreținere și reparații. 

 
Domnul președinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis. 
 
     PREŞEDINTE                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ,  
Călin - Ionel Dobra                                     Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           RED. C.A 
DACT: C.A     


