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CONSILIUL JUDEŢEAN  
JUDEŢUL  TIMIŞ  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timiş 

din 22  februarie 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 34 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.  
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 75/16.02.2017 şi a fost adusă la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe site-ul propriu şi comunicare către mass-media. 
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.  

 
Vă prezint, în continuare, ordinea de zi a şedinţei. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a Contractului cadru de închiriere 
ocazională a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a spaţiului din imobilul situat în 
Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23, cabinet 6, către Colegiul Medicilor Dentişti Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile din 
proprietatea publică a judeţului Timiş, către unele instituţii publice. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes judeţean 
a căror pază se execută de către Direcţia de Prestări Servicii Timiş. 

5. 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. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

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

8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Judeţul 
Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea de  Medicină  şi Farmacie "Victor 
Babeş"din Timişoara, în scopul realizării şi derulării de proiecte de interes comun. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii  Anexei nr.1 şi a Anexei nr.4 ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenţei Consiliilor de 
conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean. 

10. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 
profesional, gimnazial, primar, preşcolar şi de învăţământ special liceal şi special postliceal, 
din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2017-2018. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara". 

13. Intrebari, interpelari. 
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De asemenea, va solicit sa fiţi de acord cu introducerea pe ordinea de zi a şedinţei a 
proiectelor de hotărâre discutate in comisiile reunite, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanţa in 
vederea recuperării unor debite. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat la nivelul Judeţului Timiş 
privind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, revizia 4. 
Aceste proiecte au fost dezbătute şi avizate favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de 

specialitate care a avut loc înaintea şedinţei ordinare a plenului Consiliului Judeţean Timiş. 
          Dacă sunt discuţii sau alte propuneri? Dacă nu, vă supun la vot introducerea celor două 
proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi.  
 Consiliul Judeţean Timiş a aprobat introducerea celor două proiecte pe ordinea de zi a 
şedinţei de astăzi 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, Buboi 
Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, , Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 

În continuare, supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completarea menţionată anterior.  
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi a şedinţei cu 31 voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,  Bojin Mihai, Bojin 
Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin,  Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, 
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, 
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 extraordinare din data de 31 ianuarie 2017. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 33 
ianuarie 2017 cu   voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, 
Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi 
Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu 
Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a Contractului 

cadru de închiriere ocazională a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii  
Comisia Economica a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următoarele amendamente 

la contractul de închiriere: 
La Art. 8 pct. c) “sa emită factura privind chiria conform cu art. 5 si art. 6 din contract 
La Art. 20 alin 2 “ sa se elimine din text cuvântul consecutiv” 
Rog preşedintele Comisiei economice sa prezinte punctul de vedere. 
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Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
Cele două amendamente au fost iniţiate de domnul Marian Vasile şi domnul Bădina Nicu. 

Cred că dânşii sunt cei mai în măsură să-şi spună punctul de vedere cu privire la cele două 
amendamente. Noi, în comisie, am votat în unanimitate acest amendament.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Stimaţi colegi, de fapt este vorba de o eroare de redactare. Articolele 5 şi 6 din Contractul 

cadru fac referire la o perioadă determinată pentru închirierea respectivă, iar articolul 8 face 
referire la emiterea unei facturi privind chiria lunară. Prin urmare, cele două articole trebuie să se 
sincronizeze şi să facem referire la articole 5 şi 6. Conform celor două articole se emite factura pe 
perioada determinată respectivă.  

 
Domnul preşedinte Călin Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier 

Marian Vasile. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul prezentat de domnul Marian Vasile cu    

30 voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, 
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea 
Dorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,  , Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin, un vot împotrivă din partea doamnei Iliescu Roxana. Domnul consilier judeţean Bojin 
Titu, nu a votat.  

 
În continuare, dau cuvântul domnului Bădina Nicu pentru cel de-al doilea amendament.  
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu   
Tot în cadrul Comisiei economice s-a făcut amendamentul prin care se propune eliminarea 

cuvântului „consecutiv”. Acesta a fost supus dezbaterii şi aprobat în unanimitate în cadrul 
comisiei.  

La paragraful 4 este trecut  „ în cazul în care locatarul nu plăteşte 4 chirii consecutive” şi 
noi am propus să se elimine cuvântul consecutiv.   

 
Domnul preşedinte Călin Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier 

Bădina Nicu. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul prezentat de domnul Bădina Nicu cu   

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

 
Dacă mai sunt alte  discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele 

două amendamente aprobate.  
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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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a spaţiului 

din imobilul situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23, cabinet 6, către Colegiul 
Medicilor Dentişti 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 32 voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. Domnul vicepreşedinte Stancu Traian nu a votat.  

                                                     
 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor 

bunuri imobile din proprietatea publică a judeţului Timiş, către unele instituţii publice. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii  
Comisia pentru agricultura si dezvoltare rurala a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 

următorul amendament:  “data intrării in vigoare a hotărârii sa fie 01.04.2017” 
Rog preşedintele Comisiei pentru agricultura sa prezinte punctul sau de vedere. 
 
Domnul consilier judeţean Oprea Nicolae  
Având în vedere că la actualele instituţii expiră contractul în 31 martie, pentru a fi 

compatibilitate între cele două hotărâri, respectiv ce care funcţionează astăzi şi cea care va intra 
în vigoare de la 1 aprilie, am propus să se introducă un nou articol care să aibă următorul 
conţinut: „prezenta hotărâre să intre în vigoare de la 1 aprilie 2017”. 

 
Domnul preşedinte Călin Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? 
Supun la vot amendamentul. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul 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, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
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Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
– Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

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

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor 
de interes judeţean a căror pază se execută de către 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  33  voturi „pentru” din partea 

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

 
 
Punctul nr. 5 – 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 Cocean Liviu 
Domnule preşedinte, în ideea de a implementa un mod de lucru eficient v-aş ruga să aveţi 

în vedere ca aceste şedinţe ale Comisiei speciale să aibă loc înaintea şedinţelor comisiilor de 
specialitate, dacă tot vrem să dăm un punct de vedere al unei comisii speciale, iar convocările să 
nu mai fie făcute cu 2 ore înainte.  
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 Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru 
 Aş vrea să vă spun că această comisie a avut deja 3 întâlniri. Prima a fost la plenul anterior 
unde nu aţi binevoit să participaţi, pentru a doua întâlnire s-a făcut convocarea cu o zi înainte, iar 
a treia întâlnire a avut loc într-un caz excepţional pentru că ne-au rugat colegii din executiv ca 
urmare a unei solicitări speciale a unui cetăţean şi dacă nu ne întâlnim depăşeam termenul de 30 
de zile în care puteam să transmitem răspunsul nostru. Pentru a evita anumite probleme am 
convenit cu ceilalţi membri din comisie să ne vedem în două ore. Am discutat la telefon şi ne-am 
întâlnit.  
 
 Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
 Am fost convocat doar la o singură şedinţă, atunci când a fost plenul. Eu nu ţin să fac parte 
din această comisie dacă nu se doreşte.  
 
 Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru  
 Domnule consilier judeţean Cocean vreau să vă spun că ……. 
  

Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Domnule consilier Iovescu, vă rog să-mi permiteţi să termin ce am de spus. 

Dumneavoastră puteţi interveni în consiliile pe care le conduceţi, acum vreau doar să vă rog, de 
fapt, să vă spun că este normal ca aceste comisii speciale să aibă acces la materiale pentru a se 
putea documenta dinainte, iar convocările trebuie făcute din timp.  

 
Domnul preşedinte Călin Dobra 
Domnule consilier Iovescu Alexandru, în calitate de preşedinte al Comisiei speciale  vă rog 

să ţineţi cont de solicitarea domnului consilier Cocean. Sunt convins că aţi convocat toţi membrii 
comisiei speciale.  De asemenea, rog membrii Comisiei speciale să ţină cont că rolul acestei 
comisii este să vină în sprijinul cetăţenilor, iar dacă apar solicitări în regim de urgenţă atunci 
putem să ne aplecăm cu toţii să analizăm aceste solicitări.  

Am înţeles că domnul Iovescu Alexandru are un amendament. Aveţi cuvântul! 
 
Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru 
Solicităm adăugarea în anexa hotărârii, a poziţiei nr. 3, având în vedere că data de 

înregistrare a intenţiei de înstrăinare  la registratura CJT a fost 8 februarie 2017, motiv pentru care 
sesizăm posibilitatea depăşirii termenului legal de 30 de zile în care Consiliul Judeţean Timiş are 
obligaţia legală de a răspunde petiţionarului. Luând în considerare Raportul 2998 din 21.02.2017, 
al Comisiei speciale de analiza documentaţiei privind intenţia de înstrăinare a imobilelor cu altă 
destinaţie decât cea de  locuinţă care intră sub incidenţa Legii 422/2001 asupra cărora Judeţul 
Timiş are drept de preemţiune, întâlnită în şedinţă extraordinară a concluzionat în unanimitate că 
imobilul respectiv nu prezintă interes pentru domeniul public şi privat  al judeţului Timiş.  
 

Domnul preşedinte Călin Dobra 
 Această solicitare a fost analizată în Comisia specială? Dacă da, atunci supun votului 
dumneavoastră 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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 



  7

Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 

Domnule Iovescu vă rog să înaintaţi domnului secretar al judeţului amendamentul 
dumneavoastră  

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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cocean Liviu - Marius,  Coifan 
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană 
Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin.  Doamna consilier judeţean  Ciurlea Dorina nu a votat.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte vă rog dispuneţi să se consemneze în procesul verbal şi prezenţa la 

şedinţă a domnului consilier judeţean Păşcuţă Adrian.  
 
 
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Normativelor privind 

dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cocean Liviu - Marius,  Coifan 
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană 
Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 7 – 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 in 6 comisii. 
In comisia pentru Cultura, Invatamant, Tineret si Sport s-a dat aviz favorabil cu următorul 

amendament: „sa fie completata anexa cu Societatea AutoTim”. 
Rog preşedintele comisiei sa-si prezinte punctul de vedere.  
 
 
 
 



  8

Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă 
AutoTim a depus o solicitare pentru eliberarea licenţelor  pentru DRÄXLMAIER Automotive 

după data când s-au încheiat licenţele. Din acest motiv vă rog să nu împiedicăm această societate 
să-şi desfăşoare activitatea.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun  la vot amendamentul.   
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul 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, Buboi Ligius – Cosmin, Cocean Liviu - Marius,  Coifan 
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană 
Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 8 – Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord  de 

Colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea de  Medicină  
şi Farmacie "Victor Babeş"din Timişoara, în scopul realizării şi derulării de proiecte de 
interes comun. 

 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării  Anexei nr.1 şi a 

Anexei nr.4 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea 
componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes 
judeţean. 
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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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 10 – Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de 

învăţământ special profesional, gimnazial, primar, preşcolar şi de învăţământ special liceal 
şi special postliceal, din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2017-2018. 

 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 11 – Proiect  de  hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 12 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  
Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, 
Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, 
Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, 
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
cesiune de creanţa in vederea recuperării unor debite. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite 
Dacă sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă 
Doresc să fac un amendament prin care propun schimbarea datei, respectiv să fie trecută 

data de 3 aprilie.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? 
Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Adrian Negoiţă.  
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru 
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - 
Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Matei Viorel, Negoiţă 
Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan 
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– Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu Procopie nu a votat.  

 
 

Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat la 
nivelul Judeţului Timiş privind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, revizia 4. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite 
Dacă 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, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius,  
Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, 
Geană Nistor,  Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, 
Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, 
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 

Punctul nr. 15 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

  Dacă sunt întrebări sau interpelări vă rog să vă înscrieţi la cuvânt. Pentru început dau 
cuvântul domnului consilier judeţean Bitea Nicolae.  
  
 Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
 Nu vreau să fiu înţeles greşit, dar aduc din nou în atenţia dumneavoastră o problemă care 
durează de ceva timp. Unii dintre colegii mei reclamă faptul că unele tablete funcţionează, altele 
nu, unele se deschid, altele nu.  Ar trebui să încercăm să găsim soluţii pentru remedierea acestei 
probleme, astfel încât, noi , consilierii judeţeni, să avem cunoştinţă despre proiectele care vor fi 
supuse dezbaterii în comisii şi în plen. Dacă nu se poate rezolva problema cu tabletele atunci să 
ni se pună la dispoziţie, înainte de comisii, proiectele de hotărâre aşa cum erau înainte în format 
scris pe hârtie, xeroxate.  Eu nu sunt un caz singular, aproape jumătate dintre colegii din grupul 
PNL au probleme cu aceste tablete.  
 Pe de altă parte vreau să vă spun că în urmă cu două luni am făcut în plen o solicitare 
către domnul director Frăsia Ştefan pentru a primi o informare cu toate punctele de evidenţa 
populaţiei din judeţul Timiş şi cu anumite măsuri de îmbunătăţire a activităţii. Sunt convins că 
domnul director nu a uitat, dar probabil problemele cu care se confruntă în fiecare zi, din punct de 
vedere profesional, la direcţia pe care o conduce, l-a făcut să amâne puţin comunicarea acestei 
informării.  
  
 Domnul preşedinte Călin Dobra 
 Eu merg pe ideea de a continua să mergem pe varianta on line, să primim toate materialele 
în format electronic pe tabletă. Din acest motiv am făcut demersuri acum câţiva ani în urmă, am 
dorit să primim materialele şi să fim informaţi din timp.  
 Toţi cei care aveţi probleme cu tabletele să le predaţi la Compartimentul inforamtică. Între 
timp vom găsi o soluţie pentru a îmbunătăţi sau pentru a reînnoi această parte a consilierilor 
judeţeni.  
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 Referitor la solicitarea pe care aţi făcut-o domnului director Frăsia vă informez că materialul 
este pus pe tableta dar, din păcate, pentru că tableta dumneavoastră nu merge, nu puteţi vedea 
materialul. Pentru că domnul director Frăsia este prezent în sală am să-l rog să ia cuvântul.  
 
 Domnul Ştefan Frăsia – director Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş 
 Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră vă informez că la jumătatea lunii ianuarie am 
prezentat acest material care conţine toate informaţiile solicitate.  
  
 Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
 Îmi cer scuze domnule director, însă, aşa cum v-am spus, tableta mea nu este funcţională 
şi nu am putut vizualiza materialul.  
 
 Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
 Pentru că şedinţa de plen se derulează pe repede-nainte, dezbaterile se fac foarte repede, 
aş dori ca la acest punct, ultim, pe care dorim să-l aducem în actualitate, pentru că sunt foarte 
multe întrebări, să nu-i mai spunem „Punctul Diverse” ci să-i spunem „ O altă întrebare”. 
 Referitor la întrebările care ne sunt puse,  respectiv  de ce de la  lapte şi corn am ajuns la 
biscuite şi măr. De ce am ajuns la situaţia asta în judeţul Timiş pentru că această situaţie, ca 
imagine, este destul de nefavorabilă. Ca să îmi continui ideea, doresc să pun încă o întrebare 
pentru domnul vicepreşedinte Stancu Traian. O altă întrebare, da, cu privire la deponeul de la 
Ghizela.  
 Să ştiţi că acolo se pare că lucrurile sunt puţin mai complicate decât le vedem noi de la 
Timişoara. Eu trec pe acolo săptămânal şi am posibilitatea să simt şi să inhalez un aer poluant 
datorită mirosului degajat de gunoiul de la deponeu.  
 Pe de altă parte, pe surse, se pare că acolo ajung multe produse alimentare expirate care 
provin din unele ţări din care importăm aceste produse. Aceste produse sunt depozitate acolo la 
deponeu. Aş vrea să ştiu în ce condiţii sunt depozitate aceste produse alimentare la deponeu? 
Este legal să se întâmple această situaţie?  
 În încheiere, subscriu cu privire la tableta pe care am primit-o pentru că această tabletă ne 
dezinformează. Noi nu putem să avem puncte de vedere la ordinea de zi pentru că nu putem 
vizualiza proiectele pe tabletă. Cred că este o chestiune pe care va trebui să o remediaţi cât mai 
curând pentru că este în mandatul dumneavoastră şi dacă cu mărul şi biscuitele nu am reuşit să 
facem ceva măcar cu celelalte să facem ceva bine.  
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra 
 Referitor la tabletă deja am răspuns.  
 Cu privire la programul lapte şi corn aş vrea să nu-l luaţi în glumă pentru că este un 
program european. De fapt e vorba de produse de panificaţie şi lapte pentru că avem un program 
pe care îl gestionăm prin APIA la nivelul consiliului judeţean pentru toţi elevii din judeţul Timiş. 
Programul presupune distribuirea de măr în ideea unei educaţii sănătoase pentru elevii din şcoli şi 
cred că este foarte bine că am accesat la un astfel de program. Avem o situaţie delicată şi trebuie 
să vă informez că în legătură cu distribuţia laptelui. Mâine este termenul de depunere a ofertelor. 
Sper să avem participanţi pentru că la ultima licitaţie nu au fost participanţi. În regim de urgenţă, 
comisia să evalueze ofertele respective să putem încheia contractul pentru distribuţia laptelui în 
şcoli ca să intrăm într-un program de normalitate.  
 Cu privire la ordinea de zi, dacă o studiaţi până la capăt, aţi observa că nu este punct 
Diverse ci punct Întrebări, Interpelări. Glumele le facem după şedinţă.  
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 Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
 Eu cu programul lapte şi corn nu am glumit. Laptele nu se mai dă datorită unor greşeli care 
nu ştiu ale cui sunt. Rămâne mărul care este un program european, laptele şi cornul este alt 
program susţinut de Uniunea Europeană. Noi nu mai dăm laptele pentru că nu-l mai dă. Atât am 
vrut să vă spun pentru că şi noi suntem întrebaţi de ce nu dăm laptele în şcoli. Şi eu am nepoţi la 
şcoală şi nu primesc laptele.  
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra 

 Aşa cum v-am spus, la ultima licitaţie nu s-a prezentat nimeni, nicio firmă din acest 
domeniu  de activitate. Mâine este termenul final de depunere al altor oferte şi sper să avem 
participanţi ca să continuăm procedurile.  

 
 Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 

 Domnilor colegi, noi avem monitorizare pe Ghizela şi vă invit să vedeţi că ştim permanent 
în direct ce se întâmplă acolo. Sunt camere de luat vederi şi vedem maşinile. Mai mult decât atât 
la această întrebare nu vă pot răspunde, dar la altă întrebare vă pot răspunde. Nu cred că cei de 
la Consiliul Local Timişoara care este 50% în societatea RETIM face ceea ce spuneţi 
dumneavoastră. Dacă cumva aveţi vreo informaţie concretă, la altă întrebare, vă rog să-mi 
comunicaţi. Vă mulţumesc! 
 
 Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 

 Acolo duc magazinele direct produsele 
 

Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
Vă invit să vedeţi în direct pe camere ce se întâmplă acolo.  
 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Acest plen a fost puţin cam scurt. Poate tocmai de aceea nu e chiar aşa de plăcut. Noi cei 

din opoziţie, după cum vedeţi, ne asumăm să-l lungim puţin.  
Eu vreau să fac o informare şi în acelaşi timp o solicitare importantă cu privire la şedinţa 

informală care s-a organizat înaintea acestui plen al consiliului judeţean şi mă simt nevoit să fac 
această solicitate pentru că fiind şedinţă informală nu s-a consemnat solicitarea mea într-un 
proces verbal. 

Prin urmare, am fost informaţi despre faptul că domnul director Pompiliu Stanciu şi-a dat 
demisia şi este în perioadă de preaviz. De aceea, noi, consilierii judeţeni din  PNL solicităm să se 
facă un audit şi o inventariere în această perioadă de preaviz, astfel încât, să avem un interlocutor 
calificat şi să sperăm că vor fi şi alţii dacă nu pleacă şi aceştia.  

Pe de altă parte, vreau să subliniez un aspect, şi anume că indiferent de ce spun unii sau 
alţii, într-o parte sau în alta, pentru acest aeroport utilitar există foarte multe oportunităţi, şi 
subliniez acest aspect, oportunităţi legate de  titlul - Timişoara Capitală Europeană Culturală, de 
vecinătăţile pe care le avem cu cele două state, de abundenţa activităţilor economice şi companii 
care pot solicita aceste societăţi pe acţiuni. Totodată, se pot face diverse activităţi turistico-
sportive care pot foarte bine conectate la activităţile culturale, mai ales când vom avea infuzia de 
turişti în viitor, ş.a.m.d.  

În cadrul şedinţei informale anterioare am solicitat şi cred este util ca cineva să-şi asume 
realizarea, în sfârşit după aproximativ 9 luni de când am solicitat eu planul de afaceri, acestui plan 
pentru că sunt convins că există o mulţime de variante importante care pot să fie analizate.  

De la parteneriat  public – privat pentru că s-a promulgat noua lege, chiar dacă nu există 
norme metodologice în acest moment, da poate fi creditare pentru că este totuşi o societate pe 
acţiuni, o infuzie de capital din partea noastră chiar dacă va fi considerat ajutor de stat ş.a.m.d.  
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Avem o direcţie de dezvoltare, avem SRL Ruvatim care are ca şi  acţionar unic Consiliul 
Judeţean Timiş, deci putem da cu încredinţare directă pentru că s-a modificat legea în acest sens, 
acestei societăţi cu răspundere limitată, putem da mandatul pentru crearea profesionistă a 
planului de afaceri.  

Deci, există foarte multe oportunităţi, multe variante ce pot fi luate în considerare din punct 
de vedere economico-financiar şi sunt convins că avem şi noi oameni profesionişti. Nu în ultimul 
rând, solicit pe de o parte, să fie transmise documentele necesare pentru a lua decizii în 
cunoştinţă de cauză tuturor consilierilor judeţeni din AGA. Dorim să primim actele necesare pentru 
a lua decizii în consecinţă şi în cunoştinţă de cauză.  

Anul trecut am solicitat raportul de cheltuieli. Nu l-am primit nici până în prezent. Nu ştim 
exact care este situaţia patrimonială. Cele 2,5 ha. lipsesc după 3 expertize ne-am dat seama că 
într-adevăr acestea lipsesc. Din acest motiv dorim să avem un set de documente pe care să le 
primim înainte de AG şi AGA pentru a ştii ce să facem.  

Cea de-a doua solicitate este cu privire la sporirea atenţiei pentru ca având aceste 
incertitudini patrimoniale, având câteva construcţii în zonă care au apărut peste noapte, nu ştiu 
dacă au actele în regulă  din punct de vedere urbanistic, dar se poate face o verificare scurtă, şi 
pentru că nu avem un raport de cheltuieli trebuie să avem grijă pentru că dacă lichidăm, ştiu că aţi 
afirmat că nu doriţi acest lucru, nici noi nu dorim şi cu atât mai mult eu care am luat de multe ori 
cuvântul în acest sens, trebuie să avem grijă pentru că dacă se face lichidarea şi se şterg cu 
buretele nişte chestiuni s-ar putea să fim întrebaţi de ce ne-am grăbit cu asemenea formule.  

Deci, susţin ceea ce s-a spus în presă pentru salvarea acestei societăţi Aviaţia Utilitară 
Timişoara, sunt convins că există multe variante de lucru, cum ar fi în parteneriat public-public, 
parteneriat public – privat, infuzii de capital, creditări ş.a.m.d atunci haideţi, vă rog să facem ce 
trebuie. Vă mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Dobra  
Aşa cum am spus la întâlnirea ce a avut loc înaintea plenului, luăm în calcul data de 15 

martie pentru  convocarea unei  adunări generale în cadrul Societăţii Aviaţia Utilitară. Domnul 
secretar şi-a notat solicitările dumneavoastră şi rog pe cei din aparatul de specialitate să 
pregătească materiale şi să le transmită din timp tuturor consilierilor judeţeni pentru a putea lua 
decizii în cunoştinţă de cauză.  

 
 Domnul consilier judeţean Coifan Viorel 
 Noi avem o comisie compusă din consilieri care are rolul de interfaţă între CA şi AGA şi 
plenul consiliului judeţean. Aceste chestiuni au fost discute azi de dimineaţă, urmează să ne 
întâlnim cât mai repede şi să stabilim termene referitoare la inventariere, la controlul pe care îl 
vom face acolo. Este important să conştientizăm şi să avem voinţa politică şi să facem din acest 
aerodrom ceea ce lipseşte, şi anume o alternativă pentru aeroportul mare. Vreau să atrag atenţia 
ca nemişcându-ne suficient de repede în mandatele trecute am pierdut o oportunitate propusă de 
Carpataire care a vrut să facă aici o şcoală de pilotaj. A făcut-o la Caranşebeş care are un 
aeroport în ruină. Acesta este un exemplu de celeritate şi de aceea trebuie să ne mişcăm foarte 
repede, iar acest lucru se poate face la nivel de propunere până în data de 15 martie.  

 
 Domnul vicepreşedinte Stancu Traian  

Mulţumesc domnului Coifan pentru expunere. Are dreptate. Suntem o comisie, dar aş vrea 
să revin la ce spunea domnul Liviu Borha, domnia sa spunea că nu există voinţă politică. 
Dumneavoastră ştiţi că în consiliul judeţean când aveam o problemă importantă în care să existe 
voinţă politică procedam la numirea comisiilor cu un membru din fiecare partid ca în discuţiile cu 
grupul de consilieri judeţeni respectivul coleg să aducă întrebările din partea grupului şi să ducă 
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răspunsurile către grupul politic din care face parte. Rog pe colegii care sunt în astfel de comisii 
să facă acest lucru pentru a-şi informa colegii din partid despre situaţia din comisii.  

Domnule Marian Vasile vă promit că voi ţine cont de ceea ce aţi spus dumneavoastră şi 
împreună cu domnul Coifan vom încerca să ducem această chestiune pe drumul cel bun. Am în 
mapă hotărârile legate de Aviaţia Utilitară SA şi vă spun că sunt multe pe ceea ce spunea domnul 
Viorel că nu ne-am grăbit să luăm deciziile care trebuiau. Aveam hotărâri care puteam să le 
punem în aplicare spre binele consiliului judeţean, spre binele societăţii şi prin diferite metode nu 
le-am pus în aplicare şi am ajuns în această situaţie. Vă promit că veţi fi foarte informat şi veţi 
decide cum vreţi dumneavoastră.  

 
Domnul consilier judeţean Vasile Marian 
Vă mai dau o idee ca să ne dăm seama că există soluţii şi nu că trebuie să facem una sau 

alta cu aeroclubul ci multe soluţii pentru multe oportunităţi. Am discutat cu domnul Coifan şi se pot 
închiria parcelele de teren într-o formulă sau alta, rapid zic eu, pentru corturi, respectiv pentru 
companii care să vină să-şi ţină în interiorul corturilor diverse echipamente care au legătură cu o 
astfel de activitate, echipamente sau chiar aeronave.  

Deci, este doar o idee, dar cu siguranţă pot să fie şi alte idei de acest gen.   
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra 
 Vă rog să-mi daţi voie să vă spun că ţin foarte mult la problema legată de respect. Haideţi 

să ne respectăm pentru ceea ce suntem la nivelul actual, a funcţiilor şi a statutului pe care îl 
avem. De aceea vă rog ca atunci când ne înscriem la cuvânt să nu facem ping –pong în şedinţă, 
să ne înscriem la cuvânt, să ne aşteptăm cuvântul, pentru că am disponibilitatea să stau să ascult 
pe toată lumea până când se termină toate problemele ridicate de dumneavoastră.  

 
 Domnul consilier judeţean Liviu Borha 
 Susţin ceea ce am spus în şedinţa care a avut loc înainte de plen şi anume că nu a fost 

voinţă politică. Atunci când vrei să faci o comisie înseamnă că vrei să nu se întâmple nimic. Când 
am spus că nu a existat voinţă politică m-am referit  la faptul că dacă preşedintele consiliului 
judeţean, primarul şi prefectul ar fi stat la masă rotundă până când se rezolvă problema 
aeroportului aceasta ar fi fost  voinţă politică.  

 
 Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
 Există un proiect de hotărâre aprobat de consiliul judeţean cu ceea ce spuneţi 

dumneavoastră. Domnule Liviu Borha vreau să ştiţi că la mine democraţia se referă la partide şi la 
consilii judeţene, consilii locale nu la oameni. Când ajungem în situaţia în care doar un om 
cunoaşte atunci ajungem la altă chestiune şi vă rog să-mi daţi voie ca de această dată să nu fiu 
de acord cu dumneavoastră.  

 
 Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
 Domnule preşedinte, dacă nu mai sunt întrebări, interpelări sau alte întrebări, aş vrea, cu 
permisiunea dumneavoastră, în primul rând să mă adresez dumneavoastră cu domnule 
preşedinte pentru că aşa este corect şi respectuos, în al doilea rând cred că solicitarea pe care a 
făcut-o anumiţi colegi cu privire la tabletă se va rezolva de îndată, ceea ce înseamnă că tot aceşti 
colegi ar trebui să-şi însuşească termenul „ de îndată” din Legea administraţie publice locale şi să 
ştie că şedinţele extraordinare, comisiile de specialitate şi comisiile speciale se pot convoca de 
îndată, iar cu privire la acest gest pe care îl faceţi, numit protocol, pentru ca preferinţele şi 
consumul să fie mai mare de cafea, rog ca data viitoare să oferiţi şi lapte la cafea.  
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 Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
 Domnule preşedinte, în această calitate pe care o aveţi vă rog să rezolvaţi o chestiune 
acută care ţine de consilierii judeţeni care stau la această masă, respectiv atunci când se 
organizează comisiile de specialitate sau plenul să fie rezervate pentru câteva ore, locuri de 
parcare necesare, astfel încât, unii dintre noi să nu mai primim amenzi şi să avem unde să 
parcăm chiar şi cu tichet, dar să nu mergem la 500 m depărtare ş.a.m.d. Înţeleg că sunt diverse 
evenimente care se suprapun, vin primari care vin la diverse întâlniri, aşa cum a fost săptămâna 
trecută, însă vă reamintesc şi prin contribuţia mea, acum câţiva ani, am făcut o solicitare către 
primărie şi s-au alocat încă 17 locuri de parcare pe partea cealaltă a mini parcului, dar chiar şi 
aşa, după ce s-a rezolvat problema observ că nu avem locuri de parcare.  
 Din acest motiv vă rog respectuos ca în calitatea pe care o aveţi să faceţi un scurt studiu, 
investigaţie, cercetare, pentru a ştii cine parchează pe aceste spaţii. Sunt de acord că există 
colegi din aparatul executiv care trebuie să aibă prioritate, dar, totuşi, şi pentru consilierii judeţeni 
să se găsească soluţii de parcare când vin la şedinţe.  
 
 Domnul preşedinte Călin Dobra  
 Vă promit că voi ţine cont de solicitarea dumneavoastră.  
 Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,  
    Călin – Ionel DOBRA                                             Ioan – Dănuţ ARDELEAN   
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