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CONSILIUL JUDEŢEAN  
      JUDEŢUL  TIMIŞ  

 
PROCES VERBAL 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a 
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 28 iunie  2017 

 
 

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

sunt prezenţi un număr de 35 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în 
funcţie. Lipsesc domnii consilieri judeţeni Dan Poenaru şi Buboi 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. 273/22.06.2017 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. 

Înainte de a trece la prezentarea ordinii de zi vă informez că avem un nou 
sistem de transmisie online a şedinţelor plenului consiliului judeţean. Acest sistem 
este astăzi în probe, sperăm că transmisia va fi corespunzătoare şi sperăm să-l putem 
folosi la toate evenimentele şi conferinţele pe care le vom organiza în cadrul consiliului 
judeţean. Vă rog să aveţi grijă că acest sistem captează toate discuţiile şi trebuie să fiţi 
atenţi la ce discutaţi în plus faţă de problemele înscrise pe ordinea de zi.  

În continuare, dau citire ordinii de zi.  
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui 

consilier judetean. 
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si 

completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Monografiei economico-militare a 

judeţului Timiş. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Liceului Teoretic 

„Vlad Ţepeş” Timişoara, a unor spaţii situate în clădirea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara.  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de interes 
judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile din 
proprietatea privată a Judeţului Timiş precum şi a unor bunuri mobile, către 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia Regională 
Vamală Timiş. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor imobile din 
domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Direcţiei de Prestări Servicii 
Timiş, precum şi darea în administrare a unor bunuri mobile, către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii dreptului de administrare al 
Bibliotecii Judeţene Timiş ”Sorin Titel” asupra imobilului situat în Timişoara, str. 
Mocioni, nr. 8-10.   
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9.  Proiect de hotarare 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. 

10. Proiect de hotarare  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. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din 
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţe. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de 
transport rutier. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între 
Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Timiş referitor la evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării 
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării 
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Acţiune 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 

15. Intrebari, interpelari. 

Va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte: 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului unui 

consilier judeţean. 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean si 

completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Timis. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului 

din judeţul Timiş pe anul 2017. 
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de preluare a arhivei clasificate de 

la Societăţii IPROTIM S.A. Timişoara. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între 

Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul Turismului în scopul realizării şi 
derulării obiectivelor de interes comun. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Timis prin Consiliul 
Judeţean Timis cu Unităţi administrativ teritoriale din judeţul Timis in vederea cofinanţării 
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş”. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Hotărârii Consiliului Judeţean Timis 
nr. 103/2010 privind cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. 

Daca sunt discuţii sau alte propuneri?  
 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea  
Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să spun cu privire la ordinea de zi că vă 

propun scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului privind aprobarea dării în administrare 
a unor bunuri imobile din proprietatea privată a Judeţului Timiş precum şi a unor bunuri 
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mobile, către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia 
Regională Vamală Timiş 

Solicităm scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi până la următorul plen care 
va avea loc la mijlocul lunii iulie pentru ca aparatul consiliului judeţean să analizeze în 
profunzime veniturile ce pot fi atrase către bugetul consiliului judeţean prin acest proiect 
de hotărâre pe care dorim să-l iniţiem şi aprobăm.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Supun la vot propunerea domnului consilier Nicolae Bitea.  
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat propunerea domnului consilier judeţean Nicolae 

Bitea cu  32 voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, 
Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, 
Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, 
Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion,  Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei vicepreşedinte  Iliescu Roxana. 

 
Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 33   voturi „pentru” 

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

 
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completările anterioare si cu menţiunea de 

a fi de acord cu includerea proiectelor privind vacantarea si respectiv validarea la 
începutul şedinţei, respectiv pct. 2 si 4. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 33   voturi „pentru” din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 
Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, 
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion,  
Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe 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 mai 2017. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 32  voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion,  
Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32   voturi „pentru” din 

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

 
 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu,  Cândea Dorin, Cocean Liviu - Marius,  
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, 
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, 
Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Târpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi o abţinere din partea domnului Stancu 
Traian.  

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

consilier judeţean si completarea componentei unei comisii de specialitate a 
Consiliului Judeţean Timis. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dau cuvântul domnului secretar. 
 
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al judeţului Timiş  
Va informez că acest  proiect de hotărâre, precum şi proiectul de hotărâre înscris 

la punctul 4 pe ordinea de zi,  au fost iniţiate având ca temei expunerile  de motive ale 
Preşedintelui Consiliului Judetean Timis domnul Calin Ionel Dobra si adresele înaintate 
Consiliului Judetean Timis de către Partidul Social Democrat Timis care confirma 
apartenenţa la Partidul Social Democrat Filiala Timis a supleanţilor înscrişi pe lista de 
candidaţi de la alegerile din iunie 2016, respectiv domnul Străin Petru – Claudiu şi domnul 
Clain Romică Adrian.  

Verificarea, analizarea si confirmarea celor menţionate in adresele Partidului Social 
Democrat Timis este de competenta Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Judetean 
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Timis legal constituita prin hotărârea nr. 124/2016,  comisie care va întocmi un proces-
verbal privind validarea sau invalidarea supleanţilor propuşi propus pentru a deţine 
calitatea de consilier judeţean. 

In consecinţa, rog Preşedintele Consiliului Judetean Timis sa propună luarea unei 
scurte pauze, timp in care Comisia de Validare in următoarea componenta: dl. Badina 
Nicu, dl. Candea Iosif - Dorin, dl. Geana Nistor Pavel, dl. Matei Viorel si dl. Bitea Nicolae - 
Florin, urmează sa se retragă pentru a verifica documentele si pentru a întocmi procesul-
verbal privind validarea sau invalidarea supleanţilor propuşi sa deţină calitatea de 
consilier judeţean.  

Am făcut referire direct la cei doi supleanţi pentru a scurta timpul şi a fi mult mai 
operativi. Vă mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Rog pe preşedintele Comisiei de validare, domnul Bădina Nicu să ne prezinte 

procesul verbal întocmit in cadrul comisiei. 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Domnule preşedinte vă informez că ne-am întrunit înainte de şedinţa reunită şi cu 

permisiunea dumneavoastră voi da citire procesului verbal.  
Deci, proces - verbal privind propunerea de validare a mandatului de consilier 

judeţean, 
Comisia de validare în componenţa prevăzută de HCJT 124/2016, cu modificările 

ulterioare, a procedat la examinarea legalităţii alegerilor unui consilier judeţean în vederea 
validării mandatului acestuia constatând următoarele> 

Un post de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a devenit 
vacant ca urmare a încetării prin demisie a calităţii  de consilier judeţean a domnului 
Dumitrasc Victor. Urmare adresei PSD Timiş înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş sub 
nr. 10494/13.06.2017 a fost înaintată propunerea de validare a mandatului domnului 
Străin Petru Claudiu.  

În concluzie, apreciem că nu există motive pentru invalidarea mandatului de 
consilier judeţean,  drept pentru care Comisia de validare în conformitate cu prevederile 
art. 31 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare propune validarea mandatului de consilier judeţean 
a domnului Străin Petru Claudiu.  

 
În continuare voi da citire procesului verbal pentru cel de-al doilea consilier 

judeţean validat.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Vă mulţumim şi vă rog ca acest proces verbal să-l citim la punctul 4.  
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv art. 7 din OG 35/2002, 

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

Va supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Străin Petru – Claudiu. 

Urmează procedura de vot. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Străin Petru – Claudiu cu 32  voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor 
Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
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Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, 
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Felicitări domnului Străin Petru - Claudiu pentru validarea mandatului de consilier 

judeţean si in continuare vom parcurge procedura de depunere a jurământului. Rog 
consilierii judeţeni sa ne ridicam in picioare cat timp domnul Străin Petru - Claudiu va 
depune jurământul. 

Va rog domnule sa puneţi mana stânga pe Biblie si pe Constituţie si sa rostiţi 
Jurământul si apoi sa-l semnaţi. 

Urmează depunerea jurământului. 
 
Domnul Străin Petru Claudiu  
Subsemnatul Petru Claudiu Străin, depun în faţa Consiliului Judeţean Timiş, în 

conformitatea cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorul jurământ: 

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

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Felicitări! 
Va aduc la cunoştinţa faptul ca din acest moment dvs. intraţi in exerciţiul atribuţiilor 

de consilier judeţean, iar in noua calitate pe care o deţineţi aveţi obligaţia de a întocmi si 
depune declaraţia de avere, declaraţia de interese, declaraţia privind eventualele situaţii 
de incompatibilitate, precum si declaraţia privind desfăşurarea unor activitatea de politie 
politica – formulare care va vor fi puse la dispoziţie de către aparatul de specialitate al 
CJT. 

 
 
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui 

consilier judeţean si completarea componentei unei comisii de specialitate a 
Consiliului Judeţean Timis. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Rog pe preşedintele Comisiei de validare sa prezinte procesul verbal întocmit in 

cadrul comisiei. 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Proces - verbal privind propunerea de validare a mandatului de consilier judeţean, 
Comisia de validare în componenţa prevăzută de HCJT 124/2016, cu modificările 

ulterioare, a procedat la examinarea legalităţii alegerilor unui consilier judeţean în vederea 
validării mandatului acestuia constatând următoarele: 

Un post de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a devenit 
vacant ca urmare a încetării prin demisie a calităţii  de consilier judeţean a domnului Sima 
Cătălin Petru. Urmare adresei PSD Timiş înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş sub nr. 
R11401/27.06.2017 a fost înaintată propunerea de validare a mandatului domnului Clain 
Romică - Adrian În concluzie, apreciem că nu există motive pentru invalidarea mandatului 
de consilier judeţean, drept pentru care Comisia de validare în conformitate cu 
prevederile art. 31 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare propune validarea mandatului de consilier 
judeţean a domnului Clain Romică – Adrian. 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv art. 7 din OG 35/2002, 

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

Va supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Clain Romică - Adrian. 

Urmează procedura de vot 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Clain Romică – Adrian cu  33 voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor 
Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihai, Bojin Titu,  Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, 
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin 
Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Felicitări domnului Clain Romică - Adrian pentru validarea mandatului de consilier 

judeţean si in continuare vom parcurge procedura de depunere a jurământului. Rog 
consilierii judeţeni sa ne ridicam in picioare cat timp domnul Clain Romică - Adrian va 
depune jurământul. 

Va rog domnule sa puneţi mana stânga pe Biblie si pe Constituţie si sa rostiţi 
Jurământul si apoi sa-l semnaţi. 

 
Domnul Clain Romică – Adrian  
Subsemnatul Clain Romică – Adrian, depun în faţa Consiliului Judeţean Timiş, în 

conformitatea cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorul jurământ: 

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

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Felicitări! 
Va aduc la cunoştinţa faptul ca din acest moment dvs. intraţi in exerciţiul atribuţiilor 

de consilier judeţean, iar in noua calitate pe care o deţineţi aveţi obligaţia de a întocmi si 
depune declaraţia de avere, declaraţia de interese, declaraţia privind eventualele situaţii 
de incompatibilitate, precum si declaraţia privind desfăşurarea unor activitatea de politie 
politica – formulare care va vor fi puse la dispoziţie de către aparatul de specialitate al 
CJT. 

 
 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei 

economico-militare a judeţului Timiş. 
 
Domnul preşedinte 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 Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu,  Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara, a unor spaţii situate în clădirea Centrului 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33   voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, 
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
 
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea 
obiectivelor de interes judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări 
Servicii Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34   voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 
a unor imobile din domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Direcţiei de 
Prestări Servicii Timiş, precum şi darea în administrare a unor bunuri mobile, către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de 
administrare al Bibliotecii Judeţene Timiş ”Sorin Titel” asupra imobilului situat în 
Timişoara, str. Mocioni, nr. 8-10.   

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre 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 către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre  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 către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului 
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor 
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru 
Având în vedere că există o nouă solicitare înregistrată în 19 iunie 2017 depusă 

ulterior întocmirii documentaţiei pentru elaborarea proiectului de hotărâre propun ca 
amendament modificarea listei imobilelor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru 
care judeţul Timiş nu – şi exercită dreptul de preemţiune ce se constituie anexă la 
proiectul de hotărâre prin introducerea la poziţia 3 în listă a imobilului descris în anexă la 
raportul comisiei specială. Comisia a stabilit că imobilul respectiv nu prezintă interes 
pentru domeniul public şi privat al judeţului Timiş.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă mai sunt alte discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Liviu Cocean 
Este doar o solicitare tehnică, vă rog ca pe viitor şi nu doar în cazul acestui proiect, 

cei din aparatul tehnic să scaneze mai bine materialele pentru că nu se înţelege nimic din 
acestea.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Rog Direcţia Generală de Patrimoniu să ţină cont de solicitarea domnului Liviu 

Cocean . Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot amendamentul domnului 
Iovescu Alexandru.  

 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul  cu 34  voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile 
Marian Constantin. 

 
În continuare supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

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

 
 

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu 
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 
unor operatori  de transport rutier. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate cu următorul 

amendament: “sa fie introdusa in anexa la hotărâre si Societatea Ravitex”. 
Rog presedintii comisiilor sa sustina amendamentul.  
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan. 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în şedinţa comisiei din data 22 iunie 2017 s-a 

dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţelor de 
traseu pentru servicii de transport persoane prin curse regulate speciale unor operatori de 
transport rutier. Urmare faptului că SC Ravitex SRL a depus cererea de eliberare de 
licenţe de traseu în data de 15.06.2017, după întocmirea proiectului de hotărâre 
propunem introducerea în anexa la proiectului de hotărâre şi această societate 
comercială.  
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă sunt alte discuţii? 
Supun la vot amendamentul. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 34  voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile 
Marian Constantin. 

 
Amendamentul a fost aprobat. Supun  la vot proiectul de hotărâre 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de Colaborare între Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la evaluarea şi intervenţia integrată în 
vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi 
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune 
2017- 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina  
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, având în vedere activitatea susţinută a 

Centrului Antidrog şi aceasta o putem observa uşor din Planul de acţiune 2017 -2020, şi 
pentru că centrul îşi desfăşoară activitatea în condiţii foarte precare, mai ales pentru 
acţiunile pentru consiliere de grup şi individuală a persoanelor cu probleme de dopping 
solicit focalizarea atenţiei pe Centrul Antidrog şi solicit executivului consiliului judeţean o 
soluţie pentru a avea un spaţiu adecvat în care aceştia să-şi desfăşoară activitate în bune 
condiţii. În acest moment îşi desfăşoară activitatea într-o cămăruţă şi aş dori să ne 
îndreptăm atenţie asupra acestui aspect.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mi-aş fi dorit ca dumneavoastră să fi fost prezentă la şedinţa comisiilor reunite şi 

rog aparatul de specialitate  al consiliului judeţean să ţină cont de solicitarea 
dumneavoastră şi să găsească o soluţie pentru atribuirea unui spaţiu corespunzător 
Centrului Antidrog.  

Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
 
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de 

sprijinire a sportului din judeţul Timiş pe anul 2017. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 
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          Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de preluare a 
arhivei clasificate de la Societăţii IPROTIM S.A. Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu pot să nu remarc faptul că acest demers se 

face în mod pompieristic. Chiar dacă priveşte un subiect atât de important, respectiv 
arhiva care priveşte documente clasificate, documente care privesc structura sau 
infrastructura Municipiului Timişoara şi a altor zone urbanistice, dar şi anumite aspecte 
care ţin de securitatea Municipiului Timişoara şi chiar securitatea zonală. În anul 2015, 
luna august,  Consiliul Judeţean Timiş a dat o hotărâre prin care trebuia să implementăm 
din timp această procedură. Au trecut aproape 2 ani, ne-am trezit şi noi acum că expiră 
termenul dat de Tribunalul Timiş pentru a rezolva această problemă. Spun că este o 
problemă, dar este şi o oportunitate – termenul dat de Tribunalul Timiş fiind luna iulie 
2017. Deci, practic mai avem câteva zile  pentru a îndeplini acest demers şi poate ar 
trebui să remarcăm faptul că Tribunalul Timiş s-a pronunţat chiar în anul 2011. Noi am dat 
hotărârea în 2015 şi acum suntem cu câteva zile înainte de expirarea termenului dat de 
tribunal.   

Nu îmi este foarte clar  felul în care se va face inventarul. Cred că ar trebui să 
atragem atenţia  celor din comisie şi colegilor care se vor ocupa de aceste demersuri 
asupra importanţei acestui demers.  Din câte ştiu, inventarul a parcurs mai multe locaţii, 
unele fiind chiar private, au dispărut anumite bucăţi din această arhivă foarte importantă şi 
eu am văzut că se face, de fapt, o comparaţie, şi închei prin această afirmaţie,  între 
inventarele predate de lichidator, adică o firmă privată, şi unităţile arhivistice existente.  

Sper, totuşi, că se va face o comparaţie şi cu situaţia care exista în anul 1990 nu 
numai o comparaţie cu inventarele predate de un lichidator, cred eu, de bună credinţă, 
dar, până la urmă, să nu uităm că e o firmă privată.  

Din acest motiv solicit câteva lămuriri cu privire la felul în care se va face această 
comparaţie pe inventare şi atrag atenţia, din nou, asupra importanţei acestor arhive.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Rog pe domnul secretar care va fi, după votul dumneavoastră, preşedintele 

comisiei să ne spună câteva cuvinte.  
 
Domnul Dan Ardelean – secretar al judeţului Timiş 
Se impun câteva precizări. În primul rând vă aduc la cunoştinţă faptul că această 

societate Iprotim se află în procedură de insolvenţă, iar lichidatorul numit de instanţă este 
cel care organizează, conduce şi inventariază arhiva. Pe măsură ce această arhivă este 
pusă şi inventariată urmează a fi predată spre consiliul judeţean. Comisia din 2015 se 
referă la acest aspect. Deocamdată arhiva mare, neclasificată, nu poate fi preluată pentru 
că este obligaţia celor de la Insolv - societate privată să facă demersurile prevăzute de 
lege.   
         Săptămâna trecută, în data de 15 iunie, instanţa a pronunţat o încheiere prin care a 
dispus să preluăm arhiva clasificată. Deci este vorba de o parte din arhiva mare care a 
fost inventariată şi care poate fi preluată de către consiliul judeţean. Având în vedere 
aceste aspecte noi am numit această comisie formată din persoane care au acces la 
documentele clasificate conform legii, fiind destul de puţini în cadrul consiliului judeţean s-
a ajuns la această componenţă neexistând altă posibilitate. În aceste condiţii doar arhiva 
clasificată va fi preluată de către comisie împreună cu reprezentantul Insolv şi cu 
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persoanele de la consiliul judeţean, se va face inventarul şi va fi pus într-o cameră în care 
există acces restricţionat.  

Acesta este raţionamentul pentru care s-a făcut această hotărâre. Cealaltă 
hotărâre este în vigoare. Termenul de 2 ani curge în continuare pentru că depinde de 
Insolv cum termină şi cum gestionează această arhivă. Eu preconizez că preluarea se va 
face etapizat dar va dura 3-4 ani pentru că este foarte mult de muncă în acea arhivă.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Si cum se va face efectiv comparaţia între aceste inventare? Una este situaţia 

primită de la lichidator şi alta era situaţia în anul 1990  şi arhiva de atunci, iar aceasta este 
foarte importantă.  

 
Domnul Dan Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş 
Domnule consilier judeţean vă informez că noi preluăm doar ce ni se dă. Nu putem 

să preluăm ceva ce nu există acolo. Deci, inventarul şi predarea preluarea se face pe ce 
există şi nu pe ce a existat. Noi faptic luăm un act. Dacă un act este în arhivă noi pe acela 
îl luăm. Noi nu avem de unde să ştim dacă au fost mai multe la vremea respectivă. Este 
un inventar făcut de această firmă. Cât ne dă atâta luăm.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
 
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol 

de Colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul 
Turismului în scopul realizării şi derulării obiectivelor de interes comun. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 
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Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului 
Timis prin Consiliul Judeţean Timis cu Unităţi administrativ teritoriale din judeţul 
Timis in vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. 

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

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, 
Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timis nr. 103/2010 privind cofinanţarea proiectului „Fazarea 
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33  voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru Claudiu, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
 

Punctul nr. 21 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele 

informări: 
Informare privind evoluţia situaţiei juridice a imobilelor pe care îşi desfăşoară 

activitatea Societatea Aviatia Utilitara Timisoara S.A. 
Raport privind deplasarea in Austria la Adunarea Generala a Adunării Regiunilor 

Europene – ARE. 
Informare privind soluţionarea Plângerii prealabile formulate de Societatea Retim 

Ecologic Service S.A. referitoare la majorarea tarifului pentru depozitarea deşeurilor la 
depozitul Ghizela. 

Dacă sunt alte discuţii?  
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan  

   Domnule preşedinte, stimaţi colegi,  
   Am în faţă două rapoarte. Unul se numeşte „ Sinteza principalelor aspecte 

constatate privind evoluţia situaţiei juridice a imobilelor pe care îşi desfăşoară 
activitatea Aviaţia Utilitară SA Timişoara – elaborat  de Corpul de control al 
preşedintelui consiliului judeţean şi o informare cu privire la terenurile aflate în 
domeniul public al Judeţului Timiş situate în Timişoara str. Torontalului KM 3 – făcută 
de Direcţia Generală de Patrimoniu.  

 Doresc să remarc faptul că în timp ce la Raportul Corpului de control se face 
o deschiere exhaustivă a dinamicii transferurilor de terenuri începând cu anul 1935 
până în prezent, în informarea făcută de Direcţia Generală de Patrimoniu ni se spune  
ceea ce se numeşte Stânjenul lui Constantin Voda – Stânjenul lui Stefan Vodă, ce 
înseamnă iugă dar nu ne răspunde la o întrebare elementară pe care am pus-o  şi 
anume câte hectare libere de sarcini sunt la dispoziţia consiliului judeţean ?  

 Mai mult decât atât, la sinteza Corpului de control se face pe ultima pagină o 
serie de concluzii şi recomandări, ceea ce ar trebui făcut în continuare. Solicitarea 
mea este ca până la următoarea şedinţă de plen a consiliului judeţean să se 
stabilească un plan de acţiune care înseamnă ce anume se propune, cine este 
responsabil şi care este termenul de rezolvare a acestei situaţii, pentru că altfel ne 
prind calendele greceşti sau se termină mandatul nostru şi nu am rezolvat problema 
Aerodromului de la Cioca.  

 Deci, rugămintea mea către dumneavoastră este să facem acest lucru – 
deocamdată planul – până la plen, după care să vedem ce facem în continuare.  
Întrebarea foarte simplă era câte hectare avem şi ce facem cu ele? Nu mă interesează 
nici Stânjenul lui Şerban Vodă nici al lui Constantin Vodă ş.a.m.d.  

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Rog Direcţia Generală de Patrimoniu ca până la următoarea şedinţă să ne 

spună clar  ce paşi trebuie urmaţi şi care este planul efectiv, ce avem concret de făcut.  
 
 Domnul consilier judeţean Titu Bojin  

  Încerc să fiu foarte scurt chiar dacă problemele pe care doresc să le supun 
atenţiei dumneavoastră sunt de importanţă foarte mare pentru judeţul Timiş. Doresc 
să demarăm până la plenul din 19 iulie  primul proiect, iar celelalte două proiecte să le 
supunem dezbaterii în plenul din august sau septembrie. Propun ca pentru plenul 
următor să pregătim un proiect de hotărâre împreună cu Direcţia economică, Direcţia 
Administraţie Publică Locală şi toţi cei care au mai făcut acest lucru pentru a sprijini 
din nou copii de la Nisporeni – ţinând cont de faptul că suntem înfrăţiţi cu Nisporeni din 
Republica Moldova. Acest lucru l-am mai făcut şi cred că avem din nou această 
posibilitate. Vrem să-i sprijinim în funcţie de fonduri cu un număr de ghiozdane 
echipate pentru acei copii. Dacă nu sunt fonduri acum trebuie  să ţinem cont că va fi o 
rectificare de buget şi de aceea trebuie să iniţiem proiectul care să fie supus dezbaterii 
şi aprobării în plenul consiliului judeţean din 19 iulie.  Colegii care doresc pot participa 
la această acţiune şi ar fi un lucru benefic pentru relaţiile pe care le avem cu 
Republica Moldova.  

Un alt proiect pe care doresc să-l propun şi sper să nu i se pară cuiva că este 
rău dar eu consider că este nevoie de reînfiinţare a Direcţie pentru Administrarea 
Drumurilor şi Podurilor din Judeţul Timiş. Acest lucru nu trebuie făcut luna următoare 
şi nici nu e obligatoriu să vină director domnul Gheorghe Tătar ci putem găsi pe 
altcineva care să gestioneze activitatea de drumuri judeţene. Sunt probleme în acest 
domeniu şi dumneavoastră ştiţi foarte bine că sunt probleme cu întreţinerea drumurilor 
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judeţene şi pregătirea proiectelor şi susţinerea acestora în varianta perioadei 
următoare. Din câte ştiţi în ultima perioadă nu a fost activitate fructuoasă pe drumuri 
sau pe realizarea proiectelor.  

Nu  cred că e treaba preşedintelui să stea şi să studieze fiecare proiect, 
detaliile din proiect, devizele din proiect, lucrările şi să le semneze pe acestea.  Există 
semnătura preşedintelui alături de serviciul de drumuri din cadrul Direcţiei Generale 
Tehnice. Acest serviciu poate să rămână pe probleme de control, verificare, aprobarea 
unor proiecte dar nu pe probleme de execuţie pentru că aici trebuie să fie o direcţie 
care să poată sa inventarieze lucrări  şi să facă recepţie. Cred că e nevoie de 
reînfiinţarea acestei direcţii în următoarea perioadă pentru că aceasta este scopul ei.  

Un alt proiect pe care îl propun şi sunt convins că va fi obligatoriu şi necesar 
în următoarea perioadă este pentru preluarea de către consiliul judeţean – pentru că 
împreună cu Apele Române am făcut  proiectul pentru pista de biciclete  - de către 
asociaţia pe care o avem, respectiv asociaţia judeţeană de turism care are activităţi în 
acest sens.  

 Propun preluarea pistei de biciclete de către asociaţia de turism a judeţului 
şi ca obiect de activitate serios şi ca imposibilitate de a fi plătit în continuare – pentru 
că ştiţi că am făcut recepţia acum 2 săptămâni – pentru a putea fi plătită întreţinerea şi 
exploatarea pistei de biciclete care excede statutului Apelor Române.  Apele Române 
nu au activitate de turism. Deci este o problemă pe care am discutat-o la momentul 
respectiv, este pista de biciclete şi să sperăm că se aprobă – şi cu ajutorul domnului 
preşedinte Călin Dobra.  Memorandumul pentru continuare pe etapa II – respectiv 
trecerea de frontieră peste Bega a pistei de biciclete. Aceasta trebuia să fie deja 
aprobată. A fost trecută în ultima şedinţă de Guvern care nu s-a mai ţinut şi 
deocamdată Memorandumul nu e aprobat în relaţia cu Serbia.  

 Tot aici pe turism poate fi un proiect comun sau un proiect separat – pentru 
că e o situaţie delicată ce trebuie discutată – şi de această dată vin în sprijinul 
consiliului judeţean şi a domnului vicepreşedinte Stancu Traian – cu privire la 
preluarea ca şi custode a Lacului Surduc. Vedeţi câte probleme sunt. Pentru ca judeţul 
Timiş să poată derula proiectele pentru pista de caiac canoe şi activităţile de acolo 
trebuie să fim de acord. Rămâne întreţinerea şi toate obligaţiile pe care le avem  dar 
avem şi imposibilitatea de a finanţa, de a sprijini şi de a acorda facilităţi într-un fel sau 
altul. 

Lacul Surduc trebuie să fie la consiliul judeţean care poate face şi proiectele 
propuse dar şi activităţile care sunt acolo. Cred că aceste proiecte trebuie să le avem 
în vedere pe lângă cele care vor veni cu privire la rectificarea bugetară. Cred că sunt 
proiecte de interes judeţean  şi merită luate în considerare. Poate nu vor fi supuse 
dezbaterii luna viitoare dar trebuie gândite foarte rapid.  Cel puţin trebuie să ne 
gândim  la cel cu pista de biciclete pentru că e păcat  să nu folosim cele  30-35 de 
biciclete, ATV-ul care sunt în inventarul pistei de biciclete. Ori la Apele Române nu 
avem un serviciu de închirieri biciclete pe un timp stabilit. Nu avem cum să gestionăm 
această activitate şi e păcat că stau bicicletele în cantonul nostru şi nu se folosesc 
deşi cu siguranţă sunt doritori.  

Vă mulţumesc! 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Voi încerca să răspund punctual la toate punctele ridicate.  
Cu privire la Nisporeni sunt convins că toţi suntem de acord să susţinem în 

continuare înfrăţirea pe care o avem cu această regiune. Cred că acest proiect privind 
sprijinirea copiilor cu ghiozdane – care a fost un proiect bun iniţiat acum ceva timp – 
va fi susţinut în continuare şi va fi rezolvat.  
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Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Cred că trebuie să atragem în acest proiect şi Primăria Municipiului Lugoj 

care este înfrăţită cu oraşul Nisporeni. Deci merită să facem o acţiune comună în 
acest sens pentru că de la Lugoj a plecat înfrăţirea şi a consiliul judeţean. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Referitor la înfiinţarea direcţiei de drumuri vă anunţ că aparatul tehnic are în 

lucru noua organigramă şi vom analiza şi solicitarea dumneavoastră şi vom veni în 
faţa consiliului judeţean cu o propunere în acest sens.  

Referitor la celelalte două proiecte legate de turism – pista de biciclete şi 
Lacul Surduc – activitatea consiliului judeţean  pentru că avem acel proiect cu pista de 
canotaj pe Lacul Surduc cred că sunt foarte bine venite dar deocamdată sunt la 
dumneavoastră şi trebuie să ni le pregătiţi, să ne faceţi din partea Apelor Române 
Banat transmitere de preluare pentru ca noi să putem găsi o modalitate împreună cu 
Serviciul juridic şi cu asociaţia  modalitatea de preluare şi funcţionalitate a pistei de 
biciclete şi a Lacului Surduc.   

 Cu toţii suntem de acord cu acest lucru însă trebuie făcute demersurile 
legale.  

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Dacă doriţi vă pot pune la dispoziţie şi personal care să vă ajute în acest 

sens.  
 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian  
Mulţumesc domnului Titu Bojin că a adus în discuţie situaţia Lacului Surduc şi 

cred că trebuie să vă fac o scurtă informare în acest sens.  Doresc să vă informez că 
împreună cu Institutul Agronomic suntem pe cale să finalizăm documentaţia pentru a 
deveni custodele lacului. Sper că în pregătirea acestor documente şi Apele Române 
ne vor ajuta dacă mai avem nevoie de ceva material. De asemenea sperăm să ne 
sprijiniti în acţiunea de preluare a lacului. Sper ca până la finalul acestui an să 
devenim custodele lacului, lucru ce înseamnă că vom lua decizia pentru demararea 
proiectului.  

 
 Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
  Am două întrebări retorice pentru domnul Titu Bojin. Deci, având în vedere 

propunerea domniei sale pentru reînfiinţarea unei subordonate cu personalitate 
juridică care să gestioneze mult mai bine drumurile judeţene, vă întreb domnule Titu 
Bojin dacă insinuaţi că reorganizarea de anul trecut nu funcţionează?  Aceasta este 
prima întrebare.  

A două întrebare – dacă tot vorbiţi de concepte, proiecte, lucruri care nu se 
fac în această fază, nu doriţi să propuneţi şi reînfiinţarea ADETIM? Mulţumesc! 

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin  
Vă spun domnule Marian Vasile care aţi fost vicepreşedinte în mandatul trecut 

că a fost o activitatea foarte serioase din punct de vedere a infrastructurii nu doar pe 
drumurile judeţene şi noi am sprijinit tot ce a fost. Cu siguranţă domnul Marian Vasile 
a glumit cu această întrebare. Cred că la momentul respectiv aşa am gândit că e bine 
şi am aprobat desfiinţarea direcţiei de drumuri şi ADETIM  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Vă reamintesc că la momentul respectiv eu m-am abţinut. 
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Domnul consilier judeţean Titu Bojin  
Eu m-am referit la faptul că proiectul a fost aprobat chiar dacă au fost mai 

mulţi care s-au abţinut atunci. Nu am specificat cine a votat şi cine s-a abţinut.  
Din punctul meu de vedere este foarte greu să se deruleze activitatea de 

studiu, pregătire proiect, licitaţie, urmărirea investiţiei ş.a.m.d. Nu condamn faptul că la 
momentul respectiv s-a făcut direcţie. Aşa a fost gândirea atunci. Acum după un an 
trebuie să regândim şi să ne mişcăm puţin pe ideea de drumuri. Din acest punct de 
vedere activitatea pe drumuri stagnează. 

La Direcţia tehnică, coordonată de doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu,  
nu este vorba doar de drumuri, sunt multe alte lucruri la nivelul judeţului care merită 
atenţie. Responsabilitatea este a direcţiei de drumuri pentru proiectele şi contractele 
pe drumuri. Direcţia tehnică poate rămâne.  

Referitor la ADETIM nu aş vrea să-l compar cu direcţia de drumuri pentru că, 
după cum vedeţi, în ultima vreme, activitatea este destul de precară dacă ne referim la 
proiectele şi acţiunile realizate din fonduri europene, chiar şi din fonduri proprii.  Cu 
privire la ADETIM trebuie să vedem, să analizăm şi să găsim cea mai bună soluţie. 
Trebuie să recunoaşteţi domnule Marian Vasile că la un moment dat aţi fost de acord 
să desfiinţăm ADETIM pentru că v-a supărat domnul Sergiu Bălaşa. ADETIM trebuia 
desfiinţat şi rezolvată treaba cu Ruwatim.  

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu APCAN pentru că această societate oricum 
trebuia desfiinţată. 

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Aş vrea să precizeze câteva aspecte pentru că Direcţia Generală Tehnică 

este o direcţie aflată în subordinea mea. Mă adresez domnului Titu Bojin şi îi spun că 
nu avem 1 an de când această direcţie a fost înfiinţată. Este vorba doar de 6 luni timp 
în care Direcţia Generală Tehnică, din cele 11 proiecte depuse pe PNDL, 10 proiecte 
aparţin Direcţiei Generale Tehnice şi privesc cu precădere infrastructura rutieră. Îi mai 
spun domnului Titu Bojin faptul că în acest timp am reuşit depunerea a 2 proiecte pe 
POR, vorbim aici de câteva zeci de milioane de euro, iar al treilea proiect urmează să 
fie depus până la termenul din iulie care vizează lărgirea la 4 benzi pe Dumbrăviţa 
până la autostradă.  

Pe de altă parte, aş vrea să-l invit, cu drag, pe domnul Titu Bojin şi să 
discutăm aspectele legate de activitatea direcţiei.  Nu am vrut să pierd foarte mult timp 
cu analiza activităţii direcţiei, dar vă pot spune că în urma analizei, inclusiv a 
procesului de predare primire a întregii documentaţii care a aparţinut acestei direcţii, 
consider că un lucru mai bun decât l-am făcut împreună anul trecut prin desfiinţarea 
acestei direcţii nu puteam să facem. Prin urmare, oricine este interesat , atât de ceea 
ce s-a întâmplat în direcţia de drumuri privind activitatea colegilor noştri de acolo şi cu 
privire la activitatea direcţiei tehnice în cele 6 luni de când a fost înfiinţată, poate veni 
şi îi voi sta la dispoziţie.   

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Nu pot să nu –i spun doamnei vicepreşedinte că totuşi este 1 pentru că 

începând cu luna iunie 2016 s-au anulat toate licitaţiile făcute de direcţia de drumuri şi 
răspundea la momentul respectiv domnul preşedinte Călin Dobra de direcţia de 
drumuri. Nu puteţi spune că a fost o activitate proastă că vă criticaţi şeful direct. Eu 
spun că a fost o activitate bună chiar dacă trebuia schimbată conducerea. Nu trebuie 
să – l aduceţi pe domnul Tătar înapoi şi trebuie să faceţi în aşa fel încât activitatea să 
fie funcţională.  
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Din discuţiile cu domnul director economic am aflat că pe drumuri nu s-a 
cheltuit nici un leu. Am anulat licitaţiile care erau făcute. Unele au fost chiar finalizate 
şi doar trebuia semnat contractul, altele erau în contestaţii – o să vedeţi că o să 
trebuiască pentru cele 10 proiecte de care aţi amintit şi care sunt proiectele judeţului, 
încă 4-5 luni dacă ele sunt pornite în achiziţii. Deci, sigur până la sfârşitul anului o să 
mai dureze până se vor face, iar pentru acest lucru nimeni nu este vinovat.  

 
Domnul preşedinte Călin Dobra 
Aş fi vrut să închei acest subiect dar trebuie să clarific o afirmaţie făcută de 

domnul Titu Bojin şi trebuie să vă spun domnule Titu Bojin că nu era în subordinea 
mea ci era direct în subordinea dumneavoastră având calitatea de preşedinte. Ele 
veneau direct la dumneavoastră şi le semnaţi fără să treacă pe la mine.  

 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
Referitor la infrastructura judeţului Timiş, mă bucur că s-a deschis acest 

subiect pentru că este unul care îmi place foarte mult. Ştim că doamna vicepreşedinte 
Iliescu se ocupă în mod deosebit de această parte de activitate a consiliului judeţean, 
ştim că se aşteaptă o soluţie,  un răspuns de la Ministerul Dezvoltării privind PNDL 2 
pe care noi avem 10 obiective privind infrastructura la nivelul judeţului Timiş, aş dori, 
deşi ştiţi foarte bine că am început cu acest subiect de infrastructură de la începutul 
mandatului şi continui şi astăzi, să îmi spuneţi, în condiţiile în care nu primim un 
răspuns  favorabil sau îl vom primi mai târziu,  ce se întâmplă cu drumul de la 
Brestovăţ care este inclus pe PNDL 2.  

Am discutat cu aparatul de specialitate în acest sens. Ştiţi foarte bine că e un 
drum de o importanţă majoră pentru locuitorii din zona Brestovăţ pentru că e un drum 
care trece chiar prin centrul comunei. Din ceea ce prevăd eu va fi o situaţie destul de 
dificilă în ceea ce priveşte pregătirea licitaţiei, contestaţiile care vor urma şi multe alte 
lucruri care trebuie parcurse. Îmi doresc ca cel puţin partea de semnare a contractului 
să se întâmple anul acesta în ce priveşte drumul judeţean de la Brestovăţ şi fac în 
acest sens  un apel public atât către aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cât 
şi către domnul preşedinte şi în special către doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
care are în subordine pe lângă altele şi această responsabilitate.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Vreau să vă spun că toate cele 10 drumuri sunt importante pentru judeţul 

Timiş şi pentru comunităţile din judeţul nostru şi toate cele 10 drumuri sunt prinse pe 
lista de investiţii. În funcţie de acordarea finanţării vom derula procedurile, iar 
contractul va fi semnat după încheierea procedurii de licitaţie.  

Ce pot să vă spun acum concret este că în această săptămână vom semna 
pentru drumul de la Hitiaş – Sârbova – Bacova. Acest lucru îl facem după foarte multe 
contestaţii şi analize privind acea procedură. Consiliul judeţean, respectiv comisia de 
evaluare a ofertelor a avut câştig de cauză şi vom semna contractul privind demararea 
acestei lucrări.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Eu am spus că este important pentru cetăţenii din zonă dar acest lucru nu 

înseamnă că pentru consiliul judeţean nu este important. Toate drumurile sunt 
importante pentru consiliul judeţean. Eu m-am referit la cetăţenii din zona Brestovăţ.  
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Şi eu m-am referit tot la cetăţenii judeţului Timiş pentru care toate drumurile 

sunt importante.  
Dacă nu mai sunt alte discuţii, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis. 
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