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PROCES VERBAL  
încheiat în ședința extraordinară a plenului  

Consiliului Județean Timiș din 11 iunie 2021 
 
 
 

Domnul Președinte Alin-Adrian Nica 
Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că 

participă la ședință un număr de 36 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri județeni în 
funcție. 

 Având în 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, si Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul în Palatul 
Administrativ a altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curenta in sediu. 
Astfel, la şedinţă participă, în calitate de invitați, șefi de compartimente și specialiști din 
aparatul propriu, consilierii județeni participând la ședință în sistem online. 

Caracterul public al ședinței este asigurat în conformitate cu prevederile art.138 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziția nr. 479/07.06.2021 și ordinea de zi a ședinței a 
fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-
media și prin postarea pe tabletele consilierilor județeni. 

În continuare vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următorul punct: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 

90/24.04.2019 privind aprobarea devizului general actualizat la faza de Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiție publică punct muzeal din cadrul proiectului „Enhancing tourism in 
Banat crossborder area by Capitalizing of the potential of Parța and Majdan archeological 
sites” (”Valorificarea potentialului siturilor arheologice Parta si Majdan pentru stimularea 
turismului in zona transfrontaliera Banat”), Acronim PAMAROSE, cod eMS RORS 463. 
 Dacă sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a ședinței? 
     Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței cu proiectul prezentat. 

 
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare   

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, Cadar Cosmin 
Alexandru, 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, 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 vicepreședinte Cristian Moș, doamna consilier Sorina Ciurlea și 
domnul consilier Mihai Ritivoiu. 


