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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Judeţean Timiş din 20 septembrie 2017 

 
 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt 

prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie. 
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. 

Înainte de a da citire ordinii de zi, vă rog să ne ridicăm pentru a ţine un moment de 
reculegere pentru persoanele decedate duminică în urma fenomenelor meteorologice 
deosebit de puternice care au fost în judeţul Timiş. În urma furtunii din 17 septembrie 2017, 
pe lângă pagubele materiale au fost şi 5 persoane decedate la nivelul judeţului Timiş şi 8 
persoane decedate la nivel naţional. 

Se ţine momentul de reculegere. 
 În continuare vă informez că şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
436/19.09.2017 şi ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea 
pe site-ul propriu, comunicare către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor 
judeţeni. 

Dau citire ordinei de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Timiş nr. 142/31.08.2015 privind încadrarea în categoria drumurilor judeţene 
a sectorului de drum comunal DC 46 Săcălaz (DN 59A) – Dudeştii Noi (DC 45) cuprins 
între km 0+000 şi km 7+200. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr. 120/31.05.2016 privind propunerea de încadrare în categoria drumurilor judeţene a 
drumului comunal DC 147  sector Recaş (DN 6) – Bazoş şi DC 148 Bazoşu Nou (DJ 
609F) – Bazoş (DC 147). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizarii traseului „Timişoara – Dudeştii Noi - 
Becicherecu Mic” din cadrul Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport 
Timişoara”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.135/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din 
domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al Judeţului Timiş şi 
administrarea Consiliului Judeţean Timiş. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul 
public al Comunei Moşniţa Nouă şi din administrarea Consiliului Local, în domeniul 
public al Judeţului Timiş. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public 
al Municipiului Timişoara şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, în domeniul public al Judeţului Timiş. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii anexei la Hotărârea Consiliului 
Judetean Timis nr.188/30.08.2017 privind aprobarea promovării 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 proiect 116274,  precum şi a documentaţiei tehnico-economice la 
faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico - economici în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,  Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o  economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice 
(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 
2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării Inventarului domeniului 
public al Judeţului Timiş. 
 
Daca sunt discuţii sau alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu sunt, supun la vot 

ordinii de zi. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi  cu 32  de voturi pentru din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis 
– Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

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

aprobării procesul - verbal ale şedinţei ordinare din data de 30 august 2017. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal  cu 32  de voturi pentru din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis 
– Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa,  Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării 

Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 142/31.08.2015 privind încadrarea în categoria 
drumurilor judeţene a sectorului de drum comunal DC 46 Săcălaz (DN 59A) – Dudeştii 
Noi (DC 45) cuprins între km 0+000 şi km 7+200. 

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
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Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 120/31.05.2016 privind propunerea de încadrare în 
categoria drumurilor judeţene a drumului comunal DC 147  sector Recaş (DN 6) – 
Bazoş şi DC 148 Bazoşu Nou (DJ 609F) – Bazoş (DC 147). 

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea avizarii traseului 

„Timişoara – Dudeştii Noi - Becicherecu Mic” din cadrul Asociaţiei „Societatea 
Metropolitană de Transport Timişoara”. 

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 31  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică 
– Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu Roxana, 
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,  Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.135/2017 privind aprobarea solicitării trecerii 
unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş. 

Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
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Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor 

imobile din domeniul public al Comunei Moşniţa Nouă şi din administrarea Consiliului 
Local, în domeniul public al Judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui 

imobil din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Judeţului Timiş.  

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 31  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae,  
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii anexei la 
Hotărârea Consiliului Judetean Timis nr.188/30.08.2017 privind aprobarea promovării 
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 proiect 116274,  precum şi a documentaţiei 
tehnico-economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico - economici în 
vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o  economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, 
a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod 
apel proiecte nr. POR/97/3/1). 

 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 31  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – 
Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu Roxana, 
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,  Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 

judeţului Timiş pe anul 2017. 
 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării 

Inventarului domeniului public al Judeţului Timiş. 
 
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 



 6

Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 32  de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Procopie, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae,  Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul „INTREBARI – INTERPELARI” nu a fost inclus pe ordinea de zi întrucât, 

potrivit art. 105 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean Timis, 
se pot adresa întrebări si interpelări doar in şedinţele ordinare. 

Cu toate acestea, în urma solicitărilor venite din partea dumneavoastră am invitat la 
şedinţă reprezentanţi ai ISU Banat pentru a ne face o scurtă informare a situaţiei din data de 
17 septembrie şi care este bilanţul efectelor fenomenelor meteo din ziua respectivă. Ne 
interesează în mod special care este situaţia după intervenţia echipelor. 

Prin urmare, rog să ia cuvântul reprezentanţii ISU Banat.  
 
Sergent Major  Megherea Elena – Reprezentant ISU Banat 
Bună ziua,  
Duminică, 17 septembrie, în urma fenomenelor meteo extreme, provocate de 

intensificări de vânt ce au depăşit în rafale 80 km/h, au fost înregistrate sute de apeluri pe 
numărul unic de urgenţă 112, care anunţau diferite situaţii de urgenţă în cea mai mare parte 
a judeţului. În intervalul orar 15:20 – 21:00, au fost emise un număr de 5 atenţionări şi 
avertizări now casting – fenomene meteo periculoase imediate, 2 cod galben şi 3 cod 
portocaliu. 

Bilanţul efectelor fenomenelor meteo periculoase, la ora 04:00: 
La nivelulul dispeceratului s-au înregistrat un număr de 566 apeluri la 112. 
Au fost afectate un număr de 23 unităţi administrativ teritoriale (Timişoara, Lugoj, 

Buziaş, Făget, Jimbolia, Recaş, Biled, Coşteiu, Pişchia, Uivar, Iecea Mare, Şandra, Ghiroda, 
Giroc, Bucovăţ, Banloc, Darova, Becicherecu Mic, Giera, Belinţ, Dumbrava, Otelec, Săcălaz) 
cu un număr de 25 localităţi aparţinătoare. 

Reţelele de utilităţi publice au fost afectate după cum urmează: 
- localităţi fără curent electric 30, cu un număr iniţial de 105302 clienţi nealimentaţi, 

pentru remedierea defectelor se acţionează cu un număr de 23 de echipe; 
 - localităţi fără alimentare cu apă 25, datorită lipsei de alimentare cu energie electrică. 
Persoanele afectate de fenomenele meteo periculoase – La nivelul judeţului Timiş      

s-au înregistrat un număr de 5 persoane decedate (2 în Timişoara şi 3 în Buziaş) şi au fost 
răniţi un număr de 49 de persoane (42 adulţi şi 7 copii). 

De asemenea s-a intervenit pentru deblocarea unui număr total de 152 persoane 
blocate în trenuri şi autovehicule (5 persoane blocate într-un autoturism pe un drum forestier 
şi a 3 trenuri blocate IR 1812 – staţia Holdea 48 persoane, IR 1838 – staţia Margina 68 
persoane, IR 1819- staţia Dobra (jud. HD) 31 persoane). 

S-a intervenit la un număr 93 de locuinţe, în principal cu acoperişul avariat (Timişoara 
(73), Lugoj (9), Giroc (4), Chizătău (2), Răchita (3), Becicherecul Mic (1)). 

Personalul ISU şi al serviciilor voluntare au intervenit pentru îndepărtarea unui număr 
de 176 copaci căzuţi (Timişoara (151), Lugoj (9), Buziaş (2), Făget (2), Ghiroda (2), Ofseniţa 
(1), Sacoşu Mare (1), Biled (1), Coşteiu (1), Pişchia (1), Iecea Mare (1), Uivar (1), Giroc (1), 
Şandra (1), Bucovăţ (1)). 
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Obiectivele sociale afectate sunt în număr de 31 (22 unităţi de învăţământ, 5 unităţi de 
cult, 4 obiective al ITPF). 

De asemenea două drumuri au fost blocate - DN6, ieşirea din Timişoara spre Lugoj şi 
DJ 691, între comunele Dumbrăviţa şi Giarmata. 

Măsurile operative la nivelul ISU au constat în activarea grupei operative şi creşterea 
capacităţii operaţionale pentru subunităţile de intervenţie din zonele vizate de fenomenele 
meteo periculoase ( Timişoara, Deta, Buziaş, Lugoj). Conducerea acţiunilor a fost asigurată 
de inspectorul şef, personalul grupei operative şi comandanţii de subunităţi. 

Măsurile la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – convocarea de 
urgenţă a membrilor comitetului, stabilirea măsurilor ce trebuie luate, activarea Centrului 
Judeţean de Conducere şi Coordonare a intervenţiilor la sediul ISU cu reprezentanţii MAI, 
Primăria Timişoara. De asemenea, pentru un număr de 15 şcoli şi 4 grădiniţe s-a dispus 
suspendarea parţială/totală a activităţii în funcţie de gradul de afectare al unităţii de 
învăţământ. 

S-a intervenit cu un număr de 619 efective (MAI 558 şi alte structuri 61) şi s-au folosit 
un număr de 162 mijloace (MAI 133 şi alte structuri 29). 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş intervine în 
continuare pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase. 

Situaţia la momentul actual o va prezenta colegul meu căruia vă rog să-i permiteţi să 
ia cuvântul.  

 
Domnul locotenent Guzu Alin – ofiţer specialist I în cadrul centrului operaţional 
Vă prezint în continuare raportul operativ întocmit în data de 20.09.2017.  

       În data de  20.09.2017,  în intervalul orar 09:00- 12:00, ISU TIMIŞ a intervenit la 
următoarele situaţii de urgenţă: 
- degajări copaci căzuţi: Timişoara (9), Lugoj(2); 
- degajări elemente construcţie: Timişoara (5);  
- obiective social economice afectate: sediul I.J.J. - degajare elemente construcţie (1),  
- accident rutier - Timişoara (1),  
- salvare animal - Timişoara (1), 

Cu sprijinul unei echipe de voluntari s-a intervenit la un caz degajare copac. Totodată 
SALVO Timişoara a intervenit la o solicitare pentru degajare ţigle acoperiş.  

În total, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş a intervenit 
astăzi până la ora 12:00 la un număr de 20 de solicitări. 

Forţe: S-a intervenit cu 8 autospeciale, 27 de subofiţeri, 7 voluntari şi SALVO 
Timişoara. 

Totodată s-au efectuat recunoaşteri în teren la  2  solicitări,  neintervenindu-se, 
datorită accesului greu (intervenţia necesită  autospecială cu nacelă).  

ISU Timiş intervine în continuare pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo 
periculoase.   Grupa operativă a ISU Timiş a fost activată începând cu ora 09:00.- total 
intervenţii: 20. 

 
Domnul maior Creţu Ştefăniţă – Centrul operaţional – Comisia de specialitate 

pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
meteorologice periculoase.  

Prioritar s-a avut în vedere unităţile de învăţământ şi unităţile spitaliceşti. În acest 
moment vă prezint situaţia centralizată pe unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara şi 
2 unităţi spitaliceşti, respectiv Institutul de Boli Cardiovasculare şi Sptalul Municipal Lugoj – 
acestea fiind cele mai grav afectate.  
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În municipiul Timişoara avem 26 de instituţii de învăţământ care au fost afectate de 
aceste fenomene meteorologice periculoase. În mare parte pagubele sunt la nivelul 
acoperişului care sunt parţial deteriorate, iar la câteva instituţii au fost distruse total. Valoarea 
pagubelor  pentru cele 26 de instituţii din Municipiul Timişoara este de 2090000 lei. Această 
valoare a fost raportată şi doamnei Prefect şi transmisă domnului Prim Ministru. La unităţile 
spitaliceşti menţionate mai devreme valoarea pagubelor este de 320.000 lei.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă mulţumesc! Rog colegii să ia cuvântul dacă doresc să adreseze întrebări echipei 

ISU. 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan  
Aş vrea să întreb reprezentanţii ISU dacă au întâmpinat dificultăţi, care sunt acelea  şi 

dacă există vreo posibilitate să-i ajutăm cumva. Dacă există nemulţumiri faţă de gradul de 
cooperare sau ceva în acest sens.  

 
 Domnul locotenent Guzu Alin – ofiţer specialist I în cadrul centrului operaţional 
Cu permisiunea dumneavoastră am să vă răspund eu. Da, am avea câteva probleme, 

mă refer în special la faptul că sunt foarte mulţi copaci căzuţi care încă se susţin în caburile 
electrice. Am solicitat de fiecare dată să intervină şi echipa de la ENEL pentru întreruperea 
energiei electrice pentru a putea degaja copacii respectivi. Din păcate ei sunt foarte ocupaţi 
şi întâmpinăm probleme din acest punct de vedere. Avem probleme în gestionarea 
intervenţiilor. Cu sprijinul poliţiei locale am luat măsuri de balizare a zonei acolo unde nu am 
reuşit să intervenim.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan  
Înţeleg că singura nemulţumire este cooperarea cu ENEL 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Mă bucur că domnul locotenent Guzu Alin a adus în discuţie problema ENEL 

Distribuţie Banat Timişoara. Am înţeles din expunerea dumneavoastră faptul că localităţi fără 
curent au existat doar 30 în judeţul Timiş.  

 
Sergent Major  Megherea Elena – Reprezentant ISU Banat 
Aceasta a fost statistica până la ora 4 dimineaţa.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Am înţeles. Din informaţiile mele ştiu că au fost sute de localităţi.  
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu vreau să – mi  fac niciun fel de imagine şi nu 

vreau să fie un moment din care eu să pot câştiga capital politic de pe urma acestei situaţii 
create la nivelul judeţului nostru, situaţie pe care nu am trăit-o niciodată, cel puţin eu, de când 
m-am născut . Din ce am discutat cu domnul consilier Clain, se pare că doar în 1982 a mai 
fost o astfel de situaţie în judeţul Timiş şi în Timişoara. Eu înţeleg că societatea ENEL  e 
societate privată, dar mi se pare cu totul nepotrivit   şi nu vreau să aduc nici un fel de afront 
nimănui, dar cred că sunteţi de acord cu mine când spun că există o lipsă de profesionalism 
din partea ENEL pe partea de intervenţii, pentru că şi în acest moment în judeţul Timiş există 
localităţi care nu au curent electric. Există agenţii economici care nu au curent electric şi 
funcţionarea lor depinde de acest lucru.  

Chiar eu personal, în seara de duminică am sunat la acel număr de telefon pe care l-
am găsit pe internet – 0256929, dar la acest număr nu numai că nu răspundea nimeni  dar 
nici măcar nu suna. Am observat şi în mediul on line după intervenţia Prim Ministrului Tudose 
pe care a avut-o la Timişoara cu privire la ENEL – şi nu vreau să spun cum i-a catalogat pe 
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reprezentanţii ENEL-ului că ştiţi şi dumneavoastră foarte bine – îngrozitori – am vizualizat 
intervenţia unui domn Mihai Ştirbulescu – director operaţiuni şi mentenanţă din cadrul ENEL 
România în care ne spunea că există 19 echipaje de intervenţie în teren. Cred 19 echipaje 
de intevenţie la nivel naţional. Dar întrebarea mea este şi am înţeles că în şedinţele 
comitetelor de urgenţă au fost întrebaţi din câte persoane este formată o echipă de 
intervenţie şi li s-a răspuns că din 2 persoane. Deci, nu mi se pare normal ca o echipă să fie 
constituită din 2 persoane, la 35 de localităţi. Chiar şi eu am primit telefoane din judeţ când 
mi s-a spus că nu au curent. Astăzi este miercuri, suntem la 4 zile de la producerea 
fenomenelor meteo periculoase. Este tragic pentru că au fost pierderi de vieţi omeneşti. 
Faptul că s-au întâmplat alte evenimente, că a mai căzut un acoperiş, s-a mai blocat un drum 
– sunt lucruri care se pot remedia în timp, dar când au loc pierderi de vieţi omeneşti lucrurile 
devin serioase.  

Revenim la ENEL şi spun că nu este normal să se întâmple acest lucru. Nu este 
normal ca oamenii din judeţ, astăzi miercuri, 20.09.2017, la 4 zile, la ora 15,30 sunt 96 ore de 
când s-a întâmplat acest eveniment, să nu aibă curent electric.  

Eu fac un apel prin intermediul consiliului judeţean şi prin intermediul presei, să ceară 
ajutor de la alte judeţe şi să cheme oamenii, angajaţii proprii pentru că este furnizorul de 
energie electrică în România. Nu se poate să aşteptăm atâta timp … şi dacă doamne fereşte 
se întâmplă să nu plătim factura ne informează imediat de acest lucru.  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Bună ziua,  
Aş vrea să întreb reprezentanţii ISU Banat dacă ne reda care este procedura privind 

informarea primită de le la INM. Deci, puteţi să ne spuneţi ce se întâmplă în momentul în 
care avem un astfel de fenomen, INM –ul către cine distribuie acel mesaj şi ulterior de către 
cine este distribuit acel mesaj în teritoriu către primarii din judeţul nostru.  Vrem să ştim care 
este exact circuitul acelei informaţii.  

 
Domnul locotenent Guzu Alin – ofiţer specialist I în cadrul centrului operaţional 
Circulaţia informaţiei care vine de la INM ajunge la Inspectoratul General de Urgenţă 

după care este transmis la ISU Banat care transmite mai departe către primării, UAT, 
operatori economici, iar aceştia anunţă populaţia.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Fac acelaşi apel şi chiar rog reprezentanţii ISU să ia în considerare următorul aspect, 

respectiv  colaborarea cu instituţia Rom Silva, ambele sunt instituţii deconcentrate, pentru 
degajarea arborilor care prezintă în continuare pericol. După cum s-a spus sunt unii care încă 
atârnă în liniile de curent.  

Pe de altă parte, pentru a fi scurt, vreau să subliniez faptul că prevenţia în orice 
situaţie este mai bună decât intervenţia rapidă, colectivă în urma unor astfel de evenimente 
nedorite şi nefericite. Din acest motiv, după ce se implementează planul de intervenţie 
rapidă, cred că ar fi foarte potrivit ca împreună cu Rom Silva, şi subliniez din nou, cu care 
trebuie să se întărească relaţia de colaborare, să se facă un plan pentru coafarea, menajarea 
copacilor care sunt foarte periculoşi în anumite zone populate alte Timişoarei. Vă spun şi 
sunt convins că există cazuri multe, şi chiar ştiu câteva oficiale, în care s-au înaintat cereri 
către Primăria Timişoara care a trimis cererile la Rom Silva pentru aceste coafări, amenajări, 
chiar şi în urmă cu un an, ştiu caz concret, dar nu s-a întâmplat nimic în acest sens. 
Autoritatea de intervenţie este la Rom Silva dar aceasta spune că nu are utilajele necesare şi 
că ar trebui să se apeleze la ISU. De aceea, şi cu asta închei, după ce se fac aceste 
intervenţii rapide, rugămintea mea ar fi să se facă un plan la nivel judeţean, pentru zonele 
populate urbane şi rurale, pentru ca ISU cu utilajele proprii să intervină pentru a prevenii 
ceea ce se poate întâmpla şi în viitor. Vă mulţumesc! 
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Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
Domnilor vă mulţumesc pentru intervenţia făcută în această perioadă, dar observaţi că 

colegii mei vor să ştie mai multe informaţii. Din acest motiv vă rog să-i tranmisteţi domnului 
inspector Mihoc Lucian, o voi face şi eu din partea ATOP, să ne transmită un rezumat al 
acestei activităţi cu mai multe date concrete şi mă refer la timp, coduri activate, intervenţia în 
teren – urban şi rural.  

Aş vrea să-l întreb pe domnul maior Creţu Ştefăniţă, pentru că noi am avut o discuţie 
în comisia reunită, dacă societăţile de asigure nu despăgubesc pentru calamităţi de furtună. 
Aveţi informaţii în acest sens? Sau ştiţi dacă vreuna din instituţiile afectate a fost asigurata? 

 
Domnul maior Creţu Ştefăniţă – Centrul operaţional – Comisia de specialitate 

pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
meteorologice periculoase.  

Referitor la despăgubiri pentru aceste fenomene meteo periculoase nu ştiu dacă 
societăţile de asigurări acordă despăgubiri, iar în ceea ce priveşte instituţiile afectate, din 
informaţiile avute şi din verificările făcute,  niciuna nu a fost asigurată.  

 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
Având în vedere aceste lucruri trebuie să avem în vedere aceste aspecte. Nu ştiu 

dacă instituţiile ce aparţin consiliului judeţean au fost afectate.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, doresc să mulţumesc reprezentanţilor ISU 

pentru prezenţa la şedinţă, dar în mod special pentru intervenţia promtă din teren dar şi 
celorlalte instituţii alte statului care au fost prezente în teren şi care s-au mobilizat 
corespunzător. Sper ca în cel mai scurt timp să se remedieze problema cu alimentare cu 
energie electrică pentru că sunt încă localităţi care nu au curent electric şi sunt încă în judetul 
Timiş şcoli închise. 

La fel ca şi colegii mei vreau să trag un semnal de alarmă şi mai mult decât atât vă 
spun că am transmis şi domnului premier o sesizare cu privire la activitatea ENEL pe raza 
judeţului Timiş, pentru că nu mi se pare normal, nu numai acum după acest fenomen 
periculos, dar după orice adiere de vânt , după orice fenomen meteo să fie foarte multe 
întreruperi de energie electrică la nivelul judeţului.  

 
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Timis 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,  

    Călin – Ionel DOBRA                                       Ioan – Dănuţ ARDELEAN   
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