
CONSILIUL JUDEŢEAN  
JUDEŢUL  TIMIŞ  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timiş 

din 29  martie 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.  
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 138/23.03.2017 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 modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 

nr. 158/31.08.2016 privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Timiş. 

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de 
transport rutier. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii ocazionale şi a contractului de 
închiriere a sălii de spectacole din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret Merlin Timişoara. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere ocazională a 
bunurilor aflate în administrarea Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a contractului cadru de închiriere 
ocazională a bunurilor aflate în administrarea Muzeului Naţional al Banatului. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Muzeului Naţional al Banatului. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de 
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor dintre Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  asocierii  Judeţului Timiş prin Consiliul 
Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul Local al Oraşului Jimbolia şi Comuna 
Comloşu Mare prin Consiliul Local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării 
căminelor pentru persoane vârstnice. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului 
financiar unitătilor de cult din judeţul Timiş aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România şi repartizarea posturilor pentru personalul neclerical din unităţile de cult 
recunoscute din România aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean  Timiş 

în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi 

de Asistenţă Educaţională Timiş. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 

nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 
Timiş. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 de către Centrul de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” a excedentului bugetului de venituri proprii 
înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2016. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării utilitӑții publice pentru imobilele 

situate în comuna Dumbrăviţa, înscrise în CF nr.401651 Dumbrăvița, nr.top 

296/a/1/a1/1/1/1/1//2 și în CF nr.405280 Dumbrăvița, nr.top 296/a/1/a1/1/1//2/3. 

17. 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. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de cesiune de 
creanţă nr. 3778/03.03.2017 încheiat în vederea recuperării unor debite.  

19. Întrebari, interpelări. 
 De asemenea, vă solicit să fiţi de acord cu introducerea pe ordinea de zi, a şedinţei, a 

proiectului de hotărâre discutat în comisiile reunite, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean 

Timiş nr. 188/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii în Calea Giroc, judeţul Timiş.  

Acest proiecte a fost dezbătut şi avizat 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 
proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat introducerea  proiectului pe ordinea de zi a 
şedinţei de astăzi cu 35 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, Cândea Dorin Iosif, Ciurlea Sorina, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin – Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,   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, Tîrpe 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 34 voturi „pentru” din 
partea doamnelor/domnilor:  

Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,  Bobic Narcis, Bojin 
Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin,  Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.  

      Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun   
aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 martie 2017. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 
de 20 martie 2017 cu  35 de 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, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian 
Constantin. 

 
 
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 158/31.08.2016 privind constituirea Comisiei Speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului 
Timiş. 

 



Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

        Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 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, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 
Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 2 – 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. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 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, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, 
Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii ocazionale şi 

a contractului de închiriere a sălii de spectacole din cadrul Teatrului pentru Copii şi 
Tineret Merlin Timişoara. 

 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii. 
Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul 

amendament: “ La contractul de închiriere, la capitolul V, art. 9 să se introduce un nou 
alineat, cu următoarea formulare: Locatarul, cu excepţia entităţilor de drept public se 
obligă să achite taxele şi impozitele pe terenuri şi pe clădiri stipulate în Codul Fiscal la 
momentul semnării contractului”. 



 Rog preşedintele Comisiei economice să-şi prezinte punctul de vedere. 
 
Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
Domnule preşedinte, n-am să prezint eu punctul de vedere, am să-l rog pe domnul 

Bădina, care a fost iniţiatorul acestui amendament, susţinut de comisie.  
  
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Am să dau citire din Codul Fiscal, Titlul IX Taxe şi Impozite locale, la cap. 2 

Impozite pe clădiri şi taxe pe clădiri, art 455 Reguli generale, alin. 2: “Pentru clădirile 
proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ teritoriale 
concesionate, închiriate, date în administrare, ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi 
altele decât cele de drept public se stabileşte taxa pe cladiri care se datorează de 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, similare 
impozitului pe clădiri”. La alin. 4¹: “În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de 
închiriere, administrare, concesiune sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o 
lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în 
contract, similar prevăzut şi pentru situaţia impozitului pe teren, la art. 463, alin. 2 şi 4¹. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Am văzut că aveţi acelaşi amendament şi la celelalte proiecte, numai că noi 

discutăm aici despre închirierea ocazională. Face referire amendamentul respectiv şi la 
închirierea ocazională? 

 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Face referire la închirierea ocazională, la numărul de zile sau ore prevăzute în 

contract. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Aş ruga directorul economic, pe domnul Marcu să ia cuvântul. 
 
Marcel Marcu – director general al Direcţiei Generale Economice 
Datoria este a chiriaşului dacă nu este entitate de drept public sau o asociaţie non 

profit, va trebui să plătească proporţional cu numărul de zile sau de ore din valoarea de 
inventar a bunului închiriat.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Bine. Dacă 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 34 de 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, Cândea Dorin, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu 



Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană 
Nistor, 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, Tîrpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 

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

cu amendamentul aprobat anterior. 
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, 
Cândea Dorin, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile 
Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de 

închiriere ocazională a bunurilor aflate în administrarea Muzeului Satului Bănăţean 
Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii. 
Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul 

amendament: “ La contractul de închiriere, la capitolul V, art. 9 să se introduce un nou 
alineat, cu următoarea formulare.  

 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
La art. 3 domnule preşedinte, alin. 3¹ în continuare cu lit. h) la Obligaţiile părţilor, si 

aici nu e denumirea de locatar, ci de chiriaş. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă rog să formulaţi încă o data amendamentul. 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
La art. 3 Obligaţiile părţilor, alin. 3¹ în continuare, lit. h): Chiriaşul, cu excepţia 

entităţilor de drept public se obligă să achite taxele şi impozitele pe clădiri şi teren 
stipulate în Codul Fiscal la momentul semnării contractului.  

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă 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 34 de 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, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa 
Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – 
Dan, Geană Nistor, 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, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
Aş avea o intervenţie dacă îmi permiteţi. Am o întrebare vis-a-vis de o anumită 

situaţie de la Muzeul Satului Bănaţean, în sensul că acum un an am avut o discuţie vis-a-
vis de bufetul care există acolo la Muzeu. Dacă puteţi să-mi spuneţi ceva despre situaţia 
lui, dacă este clarificată, în sensul că acolo era vorba că sunt nişte nereguli şi nu ştiu 
dacă s-a întâmplat ceva între timp, dacă poate cineva să ne lămurească.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Lelescu, proiectul de hotărâre face referire la cu totul altceva, dar cred că 

interpelarea dumneavoastră este binevenită, numai să o lăsăm la final, la partea 
Întrebări, interpelări. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte  discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre împreună 

cu amendamentul aprobat anterior. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 
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, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a 

contractului cadru de închiriere ocazională a bunurilor aflate în administrarea 
Muzeului Naţional al Banatului. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii. 



Comisia Economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul 
amendament.  

Domnul Bădina, vă rog să formulaţi amendamentul. 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Domnule preşedinte, la cap. V Obligaţiile părţilor, în continuare, lit. v): „Chiriaşul cu 

excepţia entităţilor de drept public se obligă să achite taxele şi impozitele pe teren şi pe 
clădiri stipulate în Codul Fiscal la momentul semnării contractului”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mulţumesc, dacă sunt alte discuţii? 
Vă rog, domnule Borha. 

 
Domnul consilier judeţean Liviu Borha 
Aş vrea să întreb dacă este vreo diferenţă între închirierea bunurilor aflate în 

administrare, sau închirierea ocazională, pentru că există un contract cadru pentru 
închiriere şi alt contract cadru pentru închiriere ocazională. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Marcu, vă rog. 

 
Marcel Marcu – director general al Direcţiei Generale Economice 
Indiferent de perioada de închiriere sau de concesionare, chiriaşul plăteşte 

proporţional din valoarea de inventar a bunului închiriat, pe un număr de luni, de zile, sau 
de ore, exact cum este trecut în Codul Fiscal. 

 
Domnul consilier judeţean Liviu Borha 
Atunci e în plus cuvântul „ocazional” acolo. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Poate să fie pentru cât este solicitarea. 
 
Domnul consilier judeţean Liviu Borha 
Înseamnă că există două categorii de contracte cadru, am spus. Pentru închiriere 

şi pentru închiriere ocazională. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnul secretar, vă rog. 
 
Domnul Ioan - Dănuţ Ardelean Secretar al Judeţului Timiş  

     Dacă îmi permiteţi o clarificare. E vorba de închiriere ocazională pentru că aceste 
entităţi subordonate consiliului judeţean nu au spaţii excedentare pe care să le închirieze 



pe termen lung. Închiriază scena, la muzeul Satului pentru un eveniment, închiriază sala 
de la Merlin pentru teatrul de păpuşi care vine 2-5 ore din altă parte. Deci despre asta 
este vorba, nu despre închirieri pe termen lung.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă 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 35 de 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, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa 
Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

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

împreună cu amendamentul aprobat anterior. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 voturi „pentru” din 

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

 
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Muzeului Naţional al Banatului. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 

     Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor: Avram Nicolae, Bădina Nicu, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor dintre Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date, Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor:  Avram Nicolae, Bădina Nicu, Blaga Lucian, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii  Judeţului 

Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul Local al 
Oraşului Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul Local al Comunei 
Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 



Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea sprijinului financiar unitătilor de cult din judeţul Timiş aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România şi repartizarea posturilor pentru 
personalul neclerical din unităţile de cult recunoscute din România aprobate prin 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2017. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Domnule Bojin, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Mihăiţă Bojin 
Domnule preşedinte, aş dori în primul rând o lămurire. În regulamentul care este 

anexat la două articole se vorbeşte doar de selecţia pe baza numărului de enoriaşi. 
Întrebarea mea: este singurul criteriu de selecţie a ajutoarelor financiare, doar procentul 
de enoriaşi? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În regulamentul pe care sper să-l aprobăm astăzi sunt trei criterii de selecţie. 

Reprezentarea, depunerea numărului de enoriaşi, solicitarea de finanţare şi analiza 
anului 2017 din punct de vedere al finanţării acordate de Consiliul Judeţean Timiş. 

 
Domnul consilier judeţean Mihăiţă Bojin 
Este în regulă, dar solicitările care vin, sau răspunsul la solicitări este în funcţie 

de enoriaşi? De exemplu, dacă un cult are 25 de solicitări, altul are 30 de solicitări, cum 
repartizăm? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Se va ţine cont de numărul de enoriaşi. 
 
Domnul consilier judeţean Mihăiţă Bojin 
Cred că este corect şi până acum la toţi banii care s-au împărţit s-a ţinut cont de 

criteriul respectiv. Mă gândesc dacă nu am putea analiza şi un alt criteriu, să nu fie 
singurul numărul de enoriaşi. Sunt culte care au o anumită implicare socială, din punct de 
vedere educaţional şi social. Sunt culte care coordonează şcoli, chiar şi în oraşul 
dumneavoastră.Este clar că trebuie ţinut cont de implicare. Putem să mergem şi după 
implicarea educaţională, după implicarea socială a celor cu nevoi, după numărul de 
credincioşi activi, numărul de lăcaşe de culte. Cred că numărul e enoriaşi este un criteriu, 
dar nu singurul, deoarece asta ar da cu virgulă tot timpul. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da domnule Bojin, aveţi dreptate. Aţi încercat să atingeţi şi o parte sensibilă 

când aţi vorbit de oraşul meu, numai că această finanţare se realizează în baza unei legi, 



iar noi trebuie să respectăm acest Regulament, care este conform cu Regulamentul dat 
de Secretariatul de Stat pentru Culte şi trebuie să respectăm aceste proceduri, 
deocamdată acestea sunt criteriile. 

 
Domnul consilier judeţean Mihăiţă Bojin 
Categoric, dacă criteriile şi legea sunt in direcţia aceasta, nu o comentăm. Legea 

nu se comentează, se respectă, pentru că dacă nu, răscpundem fiecare, dar ştiu că 
Secretariatul de Stat pentru culte finanţează pe bază de proiect, unde nu contează 
numărul de enoriaşi, dar dacă legea aşa spune, aş vrea să o văd şi eu. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Categoric, o să v-o pună domnul director Marcu să o vedeţi.  
Şi noi finanţăm anumite proiecte, aici este vorba de investiţii direct spre culte, iar 

la nivelul cultelor au obligaţia să vină şi cu deconturile şi să distribuie banii spre 
obiectivele de investiţii. 

         Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor: Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Borha Liviu, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – 
Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa 
Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 10– Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 

         Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 



Punctul nr. 11– Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul 
Timiş. 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Domnul Bitea, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
Da, domnule preşedinte, stimaţi colegi, fără doar şi poate judeţul Timiş are 

nevoie de o promovare cât mai activă, din punct de vedere al turismului şi a obiectivelor 
care există în judeţul nostru din acest punct de vedere. Evident că judeţul Timiş este 
foarte puţin cunoscut la nivel naţional, unde nu se cunosc obiectivele, locurile unde noi 
ca judeţ putem oferi atracţii turistice. În acest sens şi la acest punct de pe ordinea de zi, 
domnule preşedinte, aş dori ca din momentul în care este finalizată strategia de 
dezvoltare din punct de vedere al promovării judeţului Timiş, să fie adusă la cunoştinţă 
consilierilor judeţeni şi ca o propunere de moment, aş dori, dacă credeţi oportun chiar să 
discutăm înainte de a o aproba. Putem veni eventual şi cu puncte de vedere pozitive în 
acest sens. Mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Categoric aveţi dreptate. În momentul demarării realizării strategiei turistice la 

nivelul judeţului Timiş sunt ferm convins că se va demara şi dezbaterea publică pe 
această temă, iar consilierii judeţeni obligatoriu vor fi invitaţi pentru a participa la aceste 
dezbateri publice şi mai mult decât atât, sunt ferm convins că încă din momentul în care 
se va realiza această strategie, va fi pusă la dispoziţie tuturor consilierilor judeţeni. 

Dacă mai sunt alte discuţii? Domnule Marian, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Marian Constantin Vasile 
Stimaţi colegi, eu mă voi abţine de la vot. Apreciez munca acestei asociaţii, salut 

totodată faptul ca în sfârşit în judeţul Timiş se lucrează pentru a se defini strategia pentru 
dezvoltarea şi promovarea turistică a judeţului nostru, însă eu cred că pentru această 
asociaţie cotizaţia a crescut cam mult de la cei 10.000 lei alocaţi în decembrie 2013, 
până la 350.000 lei acum.  Cu temporizările necesare sau propuse, dacă nu ma înşel 
prima dată s-a marit la 50.000 şi apoi la 200.00, acum la 350.000. Pe mine raportul de 
activitate al acestei asociaţii nu m-a satisfăcut, am avut o discuţie şi cu doamna Delia 
Barbu. I-am propus şi sper ca până anul viitor să vedem în sfârşit măcar caţiva indicatori 
de performanţă care cu siguranţă pot să fie calculaţi după organizarea evenimentelor, 
acţiunilor ş.a.m.d. Cred că ştiţi că si în Uniunea Europeană a fost o mare problemă pe 
ciclul de finanţare pe intervalul 2007 – 2013, pentru că s-a constatat că s-au aruncat 
mulţi bani în joc pe diverse proiecte, dar nu s-a putut evalua la nivelul U.E. impactul 
proiectelor implementate. De aceea eu cred că am putea să luam un model de bune 



practici de la Comisia Europeană, să instituim câţiva indicatori de performanţă pentru 
această asociaţie care ia mulţi bani publici şi ulterior poate chiar să mai creştem cotizaţia. 

Mă bucur sincer că asociaţia face parte dintr-un proiect transfrontalier, este un 
prim pas bun, dar pe mine după cum vă spuneam, raportul de activitate nu m-a satisfăcut 
şi eu cred că creştem prea repede cotizaţiile pentru unele asociaţii. Mulţumesc! 

Dacă mai sunt alte discuţii? Domnule Păşcuţă, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Mulţumesc domnule preşedinte şi eu consider destul de importantă această 

activitate de atragere a turiştilor în judeţul nostru, avem o mulţime de avantaje şi susţin şi 
eu poziţia exprimată de domnul Nicu Bitea şi cred că trebuie să discutăm mai des despre 
această strategie. M-aş bucura dacă, mi-ar mai acorda mai mult de cele 3 minute pe care 
mi le-a acordat preşedinta sau directoarea acestei asociaţii, încă vreo 3 minute, când o 
sa aibe timp că am înţeles că e foarte aglomerată, să discutăm despre obiectivele pe 
care şi le propune această strategie. Dacă tot vom da bani pentru un studiu măcar să 
ştim ce ne propunem. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Îi vom transmite doamnei directoare să se aplece mai mult asupra întâlnirilor cu 
consilierii judeţeni şi să prezinte toate materialele solicitate, pe care le-a şi prezentat 
dealtfel, în mare parte. 

Domnule Ritivoiu, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Mihai Ritivoiu 
În calitate de proaspăt preşedinte al Asociaţiei de Promovare a Turismului, mă 

bucur să constat că atât puterea, cât şi opoziţia sunt de acord că judeţul Timiş nu este 
destul de prezent şi de vizibil la nivel national şi că orice demers în acest sens, care este 
făcut cu bună credinţă şi cu eficienţă este unul benefic. Doar două observaţii sau 
completări aş vrea să fac. În ceea ce priveşte creşterea finanţării, eu, m-aş raporta la 
anul trecut şi atunci am avea o crestere de la 200.000 la 350.000 lei, iar această creştere 
reprezintă suma de bani necesară pentru realizarea studiului privind brandul touristic al 
judeţului Timiş, de o importanţă strategică considerăm noi, de la care putem continua cu 
orice altă direcţie.  

A doua observaţie: participarea la acest proiect transfrontalier poate fi 
cuantificată şi suma este de 304.000 de euro, obţinută din fonduri europene, iar 
contribuţia consiliului judeţean este de 6.000 de euro şi ceea ce primim este de 258.000 
de euro din partea U.E. şi 39.000 de euro din partea Guvernului României. 

Proiectul Eco Timiş presupune desfăşurarea de activităţi şi amenajarea malului 
Timişului pentru activităţi turistice. Acest program este unul din cele 4 proiecte care au 
fost scrise si depuse spre finanţare. Vă vom ţine la curent. Domnule Păşcuţă, vă voi sta 
la dispoziţie câte ore doriţi pentru a discuta pentru obiective şi dezvoltarea turistică. Vă 
mulţumesc! 



Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Da, vă rog, domnule vicepreşedinte. 
 
Domnul vicepreşedinte Traian Stancu 
Domnule preşedinte Ritivoiu, aş avea o rugăminte la dumneavoastră. Cred că 

trebuie îmbunătăţită relaţia dintre această agenţie şi consiliul judeţean şi ma refer la 
relaţia cu consilierii judeţeni şi doamna director. Au fost nişte sesizări şi unele înţepături 
aşa mici, trebuie să le spunem, au fost la comisii pe relaţia dintre doamna director şi 
consilierii judeţeni. Se poate îmbunătăţi, vă rog frumos. 

 
 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 36 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 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, Tîrpe 
Manasia Roxana.   

 
Punctul nr. 12– Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, 
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, 
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, 
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 



Punctul nr. 13– Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean  Timiş în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Timiş. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 

         Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 voturi „pentru”. 
 
Punctul nr. 14– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de 6 comisii. 
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului 

a dat aviz nefavorabil proiectului de hotărâre. Rog preşedintele comisiei să-şi prezinte 
punctul de vedere. 

 
Domnul consilier judeţean Dorin Cândea 
Îmi cer scuze, eu am lipsit, dar îl rog pe domnul Geană, secretarul comisiei să 

prezinte. 
 
Domnul consilier judeţean Nistor Geană 
Da, în cadrul comisiei s-a pus problema domnului Dorel Andraş. Trei dintre 

membrii comisiei nu au fost de acord cu prezenţa dânsului şi a fost propus domnul 
Brâncovan. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Păşcuţă, am înţeles că vreţi să faceţi un amendament. 
 
Domnul Consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Nu suntem împotriva domnului Andraş, dar a existat după cum stiţi o propunere 

în urmă cu 2-3 luni, agreată pe atunci de  preşedintele consiliului judeţean, domnul 
Grindeanu cu promisiunea că se va ţine cont la următoarea rectificare de propunere. 
Între timp domnul Grindeanu a devenit premier, dar noi rămânem consecvenţi şi 
propunem ca din partea societăţii civile reprezentantul să fie Cristian Brâncovan, un 
timişorean care s-a făcut remarcat încă de anul trecut în lupta împotriva hoţiilor de 
buzunare şi a micii infracţionalităţi din judeţ. Mulţumesc! 



 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Păşcuţă, cred că nu aţi înţeles bine proiectul şi vreau să vă aduc 

câteva clarificări. Conform legii 218/2002 privind Organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române este specificat foarte clar componenţa ATOP. Mi-aş dori să vină şi domnul 
Păşcuţă în sală. 

 
Domnul Consilier judeţean Mihai Bojin 
Domnule secretar, aş vrea să vă rog să ne lămuriţi într-o privinţă. Auzim: nu pot 

să votez pentru că fac parte din consiliul de administraţie. La următorul punct suntem şi 
eu şi Narcis, la Fundaţia Speranţa. Pentru că suntem repartizaţi de consiliul judeţean în a 
face parte din consiliile de administraţie, trebuie să ne abţinem?   

 
Domnul secretar al judeţului Timiş Ioan – Dănuţ Ardelean 
Părerea mea este că trebuie să vă abţineţi, pentru că este vorba de folosirea 

unor bani de pe un an pe altul. Este vorba despre acel excedent la punctul 15 şi cel mai 
bun lucru este să vă abţineţi. Trebuie să vă spun că practica celor de la ANI nu e clară. În 
unele cazuri spun că da, în altele nu, ne trimit în tot felul de adrese, ne lasă aşa cu 
opiniile noastre, nu ne dau un răspuns clar. Atunci ca să fim feriţi de orice probleme 
părerea mea este că e bine ca fiecare să se abţină de la vot. 

       
         Domnul Consilier judeţean Mihai Bojin 

E în regulă. Mulţumesc! 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Reiau clarificările legate de punctul 14. Deci conform legii  218/2002 privind 

Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române la nivelul fiecărei autoriţăţi se organizează şi 
funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, a 
cărei activitate se desfăşoară în interesul comunităţii. Această Autoritate Teritorială de 
Ordine Publică este constituită şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie, din 
reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri judeţeni pe care noi 
în cadrul proiectului trebuie să aprobăm propunerea pe care o vom face şi aici, noi, 
consiliul judeţean avem rolul să desemnăm cei 6 consilieri judeţeni. Cinci sunt numiţi şi 
ca urmare a demisiei mele din ATOP avem un loc liber şi aici trebuie să facem 
propunerea şi trei reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de către preşedintele consilului 
judeţean. Deci vreau să vă spun că propunerea este a preşedintelui consiliului judeţean, 
iar rolul consiliului judeţean este să aprobe cei 6 consilieri judeţeni care vor facem parte 
din ATOP. Nu contest activitatea domnului Brâncovan, dar cred că nici nu poate fi 
contestată experienţa şi expertiza domnului Andraş, fost inspector de poliţie, care poate 
să aducă un plus de valoare Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. Deci legat de 
proiect, trebuie să facem o propunere, un consilier judeţean să completeye echipa 
ATOP. Mulţumesc! O propunere dacă avem? 



 
Domnul Consilier judeţean Adrian Negoiţă 
Din partea grupului social democrat îl propunem pe domnul Bădina Nicu. 

           
         Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Dacă sunt alte discuţii? Domnule Păşcuţă, vă rog. 
 
Domnul Consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Eu doresc să îl întreb pe domnul secretar dacă am sau nu am dreptul de a face 

amendamentul pe care l-am făcut? Mulţumesc! 
 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
Domnule preşedinte, dar la comisii nu ni s-a spus că trebuie să propunem pe 

cineva din cadrul consiliului judeţean.  
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Uitaţi-vă în proiect că apare cu linie şi se aprobă în plen, propunerea unui 

consilier judeţean, conform legii.  
 

Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
Domnule preşedinte, vă rog să amânăm propunerea privind  consilierul judeţean 

până la plenul următor. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Pe ce motiv? 

 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea 
Pe motiv că nu am fost informaţi în comisii de faptul că trebuie făcută o 

propunere privind şi un consilier judeţean. Deci, în comisii nu s-a spun domnule 
preşedinte, ne-am raportat doar la domnul subprefect, la actualul inspector şef al 
judeţului Timiş şi la domnul Andraş. Nu ni s-a spus în comisii că există în discuţie şi un 
reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş. De aceea am rugămintea faţă de 
dumneavoastră, domnule preşedinte să amânăm acest nume până la plenul următor. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule vicepreşedinte, vă rog. 
 
Domnul vicepreşedinte Traian Stancu 

Aş vrea să vă spun că chestiunea legată de consilierul judeţean este foarte clară, a 
plecat din partea unui partid politic şi la începutul mandatului am avut negocieri pe cine 
sunt membri ATOP şi fiecare partid este reprezentat prin această negociere de la 
începutul mandatului. Legat de ce spunea domnul Păşcuţă, legat de statut, scrie foarte 



clar că membri societăţii civile sunt propuşi de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 
Deci, în acest caz, în care se spune clar cine face propunerea, nu cred că putem încălca 
statutul, făcând altcineva propunerea. Mulţumesc! 

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Matei, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Matei 
Având în vedere că la comisii s-a discutat propunerea preşedintelui în completarea 

ATOP, până aici este totul în regulă. Având în vedere că nu s-a discutat completarea cu 
un consilier judeţean şi dacă mi-aţi adus mingea la fileu, aţi spus că fiecare partid are 
câte un reprezentant, ori noi UNPR-ul, deşi suntem 3, cred că avem deptul la un 
reprezentant. De aceea propun să se amâne pentru şedinţa următoare. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
N-am înţeles exact ce se negociază, postul? 
Să vă dau răspunsul. S-a eliberat locul din ATOP unde am fost eu. E trecut în 

expunerea de motive şi dacă vă uitaţi în proiectul de hotărâre e lăsat cu spaţiu liber 
pentru a venia cu completarea de rigoare. Conform discuţiilor avute, PSD a făcut o 
propunere pentru a completa locul respectiv. Avem un amendament, sau supun la vot 
propunerea? 

Domnule Coifan, vă rog.   
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Eu cred că colegul nostru, Viorel Matei are dreptate, dacă configurarea din partea 

consiliului judeţean pe criterii politice este valabilă, atunci UNPR-ul are dreptul la un 
consilier judeţean şi eu aş spune ca acum să propună şi grupul liberal va susţine această 
propunere. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Aţi vorbit în calitate de lider de grup al liberalilor? 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
În calitate de cel mai vechi membru, din 2007 şi de autoritate morală. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Deocamdată avem vreun amendament? Nu avem amendament. Atunci supun la vot 

proiectul de hotărâre. 
 

Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Aşteptăm un răspuns din partea domnului secretar. 
 



Domnul Secretar al Judeţului Timiş Ioan – Dănuţ Ardelean 
Cred că domnul preşedinte a fost destul de clar atunci când v-a explicat că cele trei 

propuneri care reprezintă membrii comunităţii le face doar preşedintele, urmând ca în 
plenul consiliului judeţean să aprobaţi dumneavoastră cei 6 consilieri judeţeni care fac 
parte din ATOP. Noi nu putem să venim acum, în speţă dumneavoastră, nu puteţi 
propune în locul unui consilier judeţean, pe domnul Brâncovan. 

 
Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Nu în locul unui consilier judeţean, ci ca reprezentant al societăţii civile.  
 
Domnul Secretar al Judeţului Timiş Ioan – Dănuţ Ardelean 

   Nu, nu puteţi propune dumneavoastră, ci doar preşedintele. Aşa prevede legea. 
Deci dumneavoastră nu puteţi propune pe cineva din partea comunităţii. 

 
Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Am înţeles, atunci i-am sugerat doar actualului preşedinte. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, mulţumesc. Voi ţine cont. 
Dacă sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Nicu Bădina 
Domnule preşedinte, nu voi participa la deliberare şi la procedura de vot. 
 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Domnule preşedinte, eu nu ştiu la ora actuală structura totală a ATOP. Nu ştiu dacă 

PSD are la ora actuală un membru în ATOP în afară de domnul Bădina, care e propus? 
Cred totuşi că ar fi normal să fie şi de la grupul UNPR un membru în ATOP dacă tot sunt 
11. Ar fi corect ca să fie şi din grupul UNPR-ului un membru şi îl propun pe domnul 
Matei, dacă consideraţi că PSD poate ceda un post. Dacă există o regulă să fie din 
fiecare partid câte un reprezentant, deocamdată UNPR e şi el un partid, aşa că 
dumneavoastră hotărâţi cum credeţi că e bine, ca să fie toată lumea mulţumită.   

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule Bojin, configuraţia ATOP – ului, cei 6 consilieri judeţeni i-am stabilit de 

acord, cu toate grupurile politice, numeric, la începutul mandatului, când am constituit 
ATOP-ul. Ca şi configuraţie: domnul vicepreşedinte Traian Stancu, care este şi 
preşedintele ATOP-ului, era înainte subsemnatul şi cu domnul Plavoşin, domnul Cândea, 
domnul Buboi şi domnul Costa. Aceştia sunt cei 6 consilieri judeţeni desemnaţi din partea 
consiliului judeţean. Logic şi normal, constituind ATOP-ul şi păstrând reprezentarea în 
cadrul ATOP-ului, dacă domnul Coifan cedează acel post, pentru că susţine UNPR-ul, 



din partea noastră, a PSD, nu avem niciun fel de problemă. Noi ne dorim, conform 
discuţiilor pe care le-am avut la început, să păstrăm configuraţia în cadrul ATOP-ului. 

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Eu nu am participat la discuţii, îmi cer scuze, dar dacă tot se reconfigurează ATOP-

ul şi avem şi un vicepreşedinte la nivel naţional, pe domnul Traian Stancu, poate e corect 
ca să fie mulţumită toată lumea. Eu l-am propus totuşi pe domnul Matei nu în 
contradictoriu cu domnul Bădina, ci o soluţie de reprezentare cât de cât a tuturor, ca să 
fie toată lumea mulţumită. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, mulţumesc! Domnul Cândea, vă rog. 
 
Domnul consilier judeţean Dorin Cândea 
Este foarte corect ce spun colegii, dar să nu uităm că la acea dată noi eram un 

grup, iar reprezentantul grupului era domnul Matei. Acum, în situaţia actuală mai 
aşteptăm, să vedem, dar atunci a fost un grup şi a fost o propunere. Iar faptul că am lipsit 
în comisie, vreau să îmi aduc aici votul, sau susţinerea domnului Andraş şi cred că 
dumneavoastră sunteţi cel care trebuie să nominalizaţi o persoană din cei doi. 

 
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea  
Domnule preşedinte, referitor la cele două mici probleme care există la acest punct 

de pe ordinea de zi. Noi nu dorim să retragem niciun reprezentant al PNL din ATOP. Aşa 
cum am discutat şi până acum am avut comunicare în tot ceea ce reprezintă toţi 
reprezentanţii din consiliile de administraţie şi inclusiv ai ATOP-ului. Nu am fost informaţi 
că ne raportăm şi la înlocuirea dumneavoastră, domnule Dobra, în ATOP şi de aceea am 
crezut că ne raportăm strict la expunerea de motive a proiectului de pe ordinea de zi, la 
cele trei persoane. Ştiu că dumneavoastră aveţi atributul de a face propunerea 
reprezentantului societăţii civile. Eu vă rog foarte mult să faceţi şi propunerea domnului 
Brâncovan, cu tot respectul pentru profesia şi experienţa de viaţă a domnului Andraş şi a 
echilibrului de care a dat dovadă de-a lungul timpului. De aceea vă rog să supuneţi la vot 
şi dacă doriţi să faceţi două propuneri, pe domnul Brâncovan şi pe domnul Andraş, iar 
pentru consilierul judeţean v-aş ruga să amânăm pentru plenul viitor.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Cred că nu m-am făcut înţeles. Repet pentru ultima oară. Conform legii, prin 

dispoziţia preşedintelui se stabilesc cele trei persoane ca reprezentanţi ai societăţii din 
societatea civilă. Repet, două posturi sunt desemnate, domnul Moldovan şi domnul Bota, 
iar al treilea, prin dispoziţia preşedintelui este domnul Andraş. Am luat ca atare sugestia 
domnului Păşcuţă şi ma să ţin cont pe viitor o posibilă colaborare.  

 
 



Domnul consilier judeţean Liviu Cocean 
Domnule preşedinte, pentru ca a şi fost această situaţie că în comisii nu s-a expus 

faptul că avem de-a face şi cu o înlocuire a unui consilier judeţean şi mai ales aşa cum 
aţi explicat că este atributul dumneavoastră până la urmă, să faceţi nominalizarea din 
partea societăţii civile, a unui reprezentant, eu consider că dând dovadă de deschidere, 
aţi putea ca prima propunere pe care o supuneţi la vot din partea consiliului judeţean şi 
nu mai are rost să expun motivele, să fie propunerea grupului UNPR pentru domnul 
Matei. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mulţumesc pentru sugestie. Cu tot respectul, vreau să spun  următorul lucru. Mi-aş 

dori să citiţi cu atenţie materialele, pentru că în expunerea de motive e trecut foarte clar 
demisia mea din ATOP, iar în proiectul de hotărâre e lăsat spaţiu, aşa cum a fost trecut 
tot timpul, cu propunere în plen. 

 
Domnul consilier judeţean Viorel Matei 
Domnule preşedinte, având în vedere că se nasc discuţii în contradictoriu, eu îi 

mulţumesc colegului meu, domnul Titu Bojin si nu doresc să candidez pentru această 
funcţie, pentru că a fost un eşec al meu şi de prima dată, lămurit şi de fostul preşedinte al 
consiliului judeţean că nu se cade şi având în vedere prietenia dintre mine şi domnul 
Cândea, am cedat în favoarea dânsului.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Ţinând cont că s-a retras candidatura şi propunerea domnului Matei, a râmas o 

singură propunere. Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 20 voturi „pentru”, 13 
abţineri şi un vot împotrivă. 

 
 
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 de 

către Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” a excedentului 
bugetului de venituri proprii înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2016. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

    Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
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, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Titu, 
Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Cocean Liviu, Coifan Viorel – 
Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, 
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca 



Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Nicolae Oprea, 
Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima 
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării utilitӑții 

publice pentru imobilele situate în comuna Dumbrăviţa, înscrise în CF nr.401651 

Dumbrăvița, nr.top 296/a/1/a1/1/1/1/1//2 și în CF nr.405280 Dumbrăvița, nr.top 

296/a/1/a1/1/1//2/3. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
     Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
     Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 17 - 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 mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
    Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 



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

 
     Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 

contractului de cesiune de creanţă nr. 3778/03.03.2017 încheiat în vederea 
recuperării unor debite.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

     Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

     Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei 
Viorel, Negoiţă Adrian, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 188/2016 privind aprobarea studiului de feyabilitate 
şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii Construcţii de 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii în Calea Giroc, judeţul Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 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, 
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu, Coifan Viorel – Gheorghe, Costa Cosmin, 
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, 
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, 
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
 
 
 



Punctul nr. 20 – Întrebări, interpelări. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă informez că aveţi pe tablete, în format electronic informare privind îndeplinirea 

indicatorilor de performanţă în efectuarea de servicii de transport persoane prin curse 
regulate 2016, aveţi raportul privind deplasarea unei delegaţii din partea Consiliului 
Judeţean Timiş în Marea Britanie în perioada 20 – 24 .03.2017 şi aveţi un material care 
se referă la decontarea cheltuielilor care sunt efectuate în timpul mandatului.  

Vreau să vă mai spun că avem în sală studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice 
de la Universitatea de Vest, pe cae îi salut şi sper să fie prezenţi la toate şedinţele 
consiliului judeţean, alături de noi. Vreau să vă invit pe toţi şi sper să fiţi prezenţi în data 
de 07.04.2017 la evenimentul ce presupune sărbătorirea a 25 de ani de la înfiinţarea 
Consiliului Judeţean Timiş. Şi un alt lucru important, vreau să vă anunţ că în data de 
28.03.2017 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a trimis spre 
validare ANAF-ului documentaţia de atribuire aferentă contractului de lucrări Proiectare şi 
execuţie variant de ocolire Timişoara Sud. Lungimea variantei de ocolire Timişoara Sud 
este de 29,5 km de drum naţional ridicat la standarde europene. Cred că este un lucru 
binevenit şi un lucru pe care judeţul Timiş şi timişorenii şi-l doreau de foarte mult timp. 

 Dacă sunt alte discuţii. Domnule Negoiţă, vă rog. 
 

Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă 
Vreau să fac un anunţ. Aşa cum spune şi legea, din păcate sau din fericire pentru 

unii este ultima mea şedinţă în calitate de consilier judeţean, o să trec pe un alt post. 
Vreau să mulţumesc tuturor colegilor consilieri judeţeni şi a celor din aparatul executiv 
care m-au sprijinit şi să le urez succes în continuare. Încă o dată vă mulţumesc şi vă 
doresc sănătate tuturor.  

 
     Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
     Da, domnule Negoiţă şi eu vă felicit pentru activitatea în cadrul consiliului 

judeţean, nu va pleca din CJT, ca să clarific lucrurile, tot prin dispoziţia preşedintelui va 
veni în cadrul cabinetului preşedintelui, fiind mai aproape de activitatea preşedintelui şi 
de ceea ce înseamnă aparatul de specialitate.  

 
Domnul consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Două puncte am. Primul este legat de anunţul făcut de dumneavoastră, având în 

vedere că la nivel naţional comunicarea oficială dată cu privire la centură e puţin 
ambiguă şi mă gândeam că poate ne ajutaţi cu o clarificare să ne spuneţi pentru ce 
variantă se va opta. Se realizează centura, se realizează autostrada, se realizează 
amândouă? Pentru că e o suprapunere acolo şi nu ştim care este intenţia Guvernului.  

Al doilea punct este legat de urbanism şi de modul în care funcţionează în cadrul 
Consiliului Judeţean Instituţia arhitectului şef şi acest departament. Îmi parvin tot mai 
multe sesizări de la tot mai mulţi agenţi economici din judeţul Timiş, care sunt impiedicaţi 



şi întârziaţi foarte mult în proiectele pe care le au. Se blochează totul la nivelul consiliului 
judeţean. Doresc să o invit pe doamna Arhitect şef la următoarea şedinţă a comisiei de 
urbanism şi să ne prezinte o situaţie detaliată a acestor solicitări întârziate, blocate, 
motivele pentru care sunt în permanenţă respinse şi de asemenea având în vedere că 
acum ceva timp s-a stabilit ca şi noi să fim invitaţi şi nu membri în acea comisie tehnică, 
să facă în aşa fel încât să fim invitaţi din timp şi să nu pună şedinţa în aceeaşi zi cu 
plenul.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Nu au cum să fie în timpul plenului, deoarece doamna arhitect şef are obligaţia de a 

participa la şedinţele de plen. Cred că a luat act de solicitările dumneavoastră şi o rog să 
vă pună la dispoziţie tot ce aţi solicitat.  

Legat de infrastructura rutieră, de drumul spre Serbia, voi face o adresă către 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a ne informa care 
este stadiul exact al acestui proiect.  

 
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
Domnule preşedinte, în primul rând vreau să îl felicit, şi eu, pe domnul Negoiţă 

pentru promovare şi cred că aţi făcut o alegere bună.  
Am încercat in timpul ordinii de zi să ridic câteva probleme, dar cea mai importantă 

este cea a bufetului de la Muzeul Satului despre care nu se mai ştie nimic. Văd că şi în 
continuare sunt foarte multe societăţi ale consiliului judeţean care închiriază spaţii pentru 
diferite activităţi. Pe urmă mai este vorba despre situaţia terenului de la Covaci. Sunt 60 
ha acolo şi vreau să ştiu dacă acest teren este lucrat sau folosit de către cineva. Dacă 
sunt documente care să ateste închirierea sau concesionarea acestui teren şi ce s-ar 
dori în continuare să se facă cu această suprafaţă. Era un proiect pe vremuri, cu care nu 
ştiu ce s-a întâmplat, pentru că intrând acum pe rol situaţia celor 8-10 puncte de 
colectare a legumelor şi fructelor, cred că acest punct intră în planul doi. E o situaţie pe 
care vrem să o ştim şi noi, deoarece acolo sunt câţiva practicieni ai agriculturii şi cred că 
ar fi interesant să fim consultaţi vis-a-vis de această situaţie. Eu nu contest că cei care 
lucrează în domeniul Facultăţii de Agricultură nu cunosc fenomenul agricol din Timiş. De 
asemenea vreau să aflu dacă drumul judeţean care duce de la drumul naţional spre 
deponeu, a fost văzut de cineva din cadrul Direcţiei de drumuri, pentru că este cu doar te 
multe gropi, greu practicabil, pentru că circulă maşini cu tonaj mare şi prin faptul că nu s-
a realizat acea coborâre şi urcare de pe autostradă este destul de greu de utilizat. De 
asemenea în ce priveşte agricultura care este privită mai ales în judeţul Timiş ca o 
componentă de bază a activităţii economice a judeţului sunt unele lucruri insuficient de 
bine tratate, în sensul că  vine perioada în care se utilizează abatoare pentru sacrificare 
animale şi noi în aceste condiţii avem doar un abator autorizat şi pe raza judeţului Timiş 
avem peste un milion de ovine, în ceea ce priveşte porcinele tot un milion de animale, 
deci Timişul este unul din principalii furnizori ai României în ce priveşte carnea de porc şi 
de oaie, în condiţiile în care la nivel naţional sunt în număr de 12 milione, iar aspectele 



legate de agricultură şi în ceea ce priveşte valorificarea produselor agricole lasă foarte 
mult de dorit şi nu cred că ar trebui ca aceste lucruri să fie neglijate. Componenta 
aceasta agricolă, domnule preşedinte, vă rog frumos să o aveţi în vedere, pentru că este 
o chestiune care vizează sănătatea populaţiei şi chestiunea legată de siguranţa 
naţională, pentru că este vorba de sănătatea populaţiei şi cred că dumneavoastră veţi 
reuşi să faceţi ceea ce trebuie vis-a-vis de acest subiect. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Le luăm punctual. Legat de Muzeul Satului, rog pe domnul Radosav prezent aici, să 

vă clarifice situaţia. 
 
Domnul director Radosav al Muzeului Satului Banaţean din Timişoara 
Da, vă mulţumesc. Referitor la întrebarea domnului consilier, pot să vă spun că e 

vorba de două aspect, unul contractual şi altul patrimonial. În urma discuţiilor repetate pe 
care le-am avut în trecut cu CJT şi în urma auditării Curţii de Conturi de anul trecut, au 
rămas anumite măsuri. În cee ace priveşte atribuţiile pe care le are Muzeul Satului 
Bănăţean din Timişoara, raportat la situaţia contractuală. Ce am făcut noi? Imediat ne-
am adresat instanţei şi am intentat proces societăţii care deţine restaurantul. Este vorba 
de restaurant, nu de birtul care face parte din centrul civic al Muzeului. Am mers cu 
procesul mai departe şi din nefericire pentru instituţia noastră culturală, am pierdut. În 
ceea ce priveşte situaţia patrimonială, în paralel cu noi a acţionat Consiliul Judeţean 
Timiş, pentru că este proprietarul muzeului, al terenului şi a obiectivelor care se află în 
interiorul muzeului şi aici nu ştiu exact în ce situaţie s-a ajuns cu procesele. Vă 
mulţumesc. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Legat de punctual doi, situaţia de la Covaci, o rog pe doamna director Laura să 

răspundă la solicitarea domnului Lelescu. 
Doamna director al Direcţiei Generale de Patrimoniu Laura Kosyegi 
Bună ziua, în momentul de faţă ne aflăm în procedura de achiziţie a serviciilor de 

evaluare, urmând ca valorificarea să se facă ulterior, într-o formă în care consiliul 
judeţean hotărăşte. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Lucrează cineva terenul? 
 
Doamna director al Direcţiei Generale de Patrimoniu Laura Kosyegi 
Nu.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
La punctul trei, legat de centrul de colectare, o rog pe doamna vicepreşedinte să 

răspundă. 



 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Da, a mai fost ridicată problema aceasta şi la plenul trecut, la şedinţa extraordinară. 

Repet faptul că specialiştii din cadrul Universităţii lucrează la documentaţie, aşa cum am 
menţionat şi acum două săptămâni, aproximăm că în maxim o lună vom avea această 
documentaţie pusă la dispoziţie, care va fi practic baza de plecare pentru dezbaterea 
care va avea loc şi cu siguranţă comisia de agricultură, cât şi Direcţia de Agricultură vor fi 
invitate, reprezentanţii celor două instituţii şi nu numai, inclusiv cei care sunt organizaţi în 
asociaţii şi terţe persoane care sunt direct interesate de subiectul asta vor fi invitate. 
Atunci vom avea clar un studio făcut care ne va spune un punct de vedere concret din 
partea celor care au expertiză în domeniu. 

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Legat de drumul judeţean de la deponeu, vreau să vă spun că de o săptămână 

avem aprobat bugetul şi fiţi ferm convins că se va remedia situaţia. Ştiu că este un trafic 
greu şi intens pe drumul judeţean. La ultimul punct, chiar dacă nu sunt specialist, legat 
de porcine, ovine şi valorificarea produselor agricole, mi-aş dori ca specialiştii din cadrul 
CJT şi dumneavoastră să veniţi cu un material foarte clar, cu o propunere de implicare a 
CJT în vederea sprijiniri agriculturii pe raza judeţului Timiş.  

 
Domnul Consilier judeţean Viorel Matei 
În ceea ce priveşte terenul, cele 60 ha, nu este nevoie de niciun studiu, terenul este 

acolo,  este păşune. Lae îmi spune că e plin de spini. Orice primărie care nu foloseşte 
sau nu încasează de pe terenuri este sancţionată. Deci noi trebuie să îl punem la 
dispoziţia doritorilor până îi găsim destinaţia. O altă problemă este cu acele centre şi 
depozite şi aş veni cu o propunere şi aş ruga colegii din comisia de agricultură să vedem 
care sunt celelalte, ca în raport de dezvoltarea zonală să amplasăm acele centre. Este 
nevoie cât mai repede de acest studio pe care, eu rog comisia de agricultură să vină la 
următoarea întâlnire, unde să se spună zona Jimbolia mare producător de cutare, zona 
Sânicolau de cutare şi atunci putem propune consiliului judeţean să facă primele 
amplasări în funcţie de producţie şi de zona unde se cultivă cel mai mult. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Da, aşteptăm materialul respectiv care e binevenit. Vă mulţumesc. 
Domnule Bitea, vă rog. 
 
Domnul Consilier judeţean Nicolae Bitea 
Domnule preşedinte, eu, nu o sa mă raportez la problemele agriculturii. O să revin 

la o problem pe care am adus-o în discuţie şi în mandatul trecut. Ştiu că dumneavoastră 
sunteţi un om care apreciaţi tineretul şi problemele tineretului şi în acest sens, domnule 
preşedinte, având în vedere şi faptul că în acest moment România este condusă de 
domnul premier Sorin Grindeanu, care a fost şi preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş 



şi totodată i-am adus şi dânsului la cunoştinţă această problemă, aş dori să reluăm în 
discuţie, în condiţiile legii şi a posibilităţilor financiare şi economice, tabăra de la Bogda. 
Dumneavoastră ştiţi stadiul în care se află, iar din 1996 este în aceeaşi stare în care este 
şi în 2017. Trebuie luat în considerare şi acest aspect, din punct de vedere al Strategiei 
privind Promovarea Turismului în judeţul Timiş, faptul că acolo se pot dezvolta mult mai 
multe activităţi pentru tineret şi ar trebui să fim foarte atenţi la acest subiect şi să 
solicităm Ministerului Tineretului şi Sportului ca tabăra de la Bogda să fie luată în 
administrarea consiliului judeţean şi readusă la viaţă, pentru că este un obiectiv important 
şi cred că poate deschide zona Bogda din punct de vedere al turismului. În acest 
moment ne raportăm doar la timişorenii care şi-au cumpărat case în zonă şi fac mai mult 
un turism de weekend. Da, mulţumesc. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă asigur de tot sprijinul pentru această iniţiativă şi vin în completarea 

dumneavoastră, să preluăm toate taberele din raza judeţului Timiş,  nu doar tabăra de la 
Bogda. Se vehiculează reluarea proiectului privind descentralizarea, iar în cadrul acelui 
proiect e prinsă şi Direcţia de Tineret şi Sport şi inclusive taberele să treacă la nivelul 
consiliului judeţean.  

Dacă mai sunt alte întrebări? Domnule Coifan, vă rog. 
 
Domnul Consilier judeţean Viorel Coifan 
De câte ori merg spre Făget – Margina mă uit cu durere cum unul din puţinele 

obiective de arhitectură industrială şi anume fosta fabric de oţet, se dărâmă. Întrebarea 
mea este totuşi a cui este aia? E păcat, pentru că nu sunt multe obiective industriale din 
această categorie, e arhitectură industrial de sec. XIX  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Da, doamna Laura aţi auzit solicitarea? Vreau să verificăm a cui este clădirea 
respectivă. 

Dacă mai sunt alte discuţii. Doamna vicepreşedinte, vă rog. 
 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 

Aş vrea să nu încheiem şedinţa până nu am o rugăminte la domnul Păşcuţă. A 
făcut o solicitare şi dat fiind faptul că Instituţia arhitectului şef este în subordinea mea, 
vreau să vă spun că mă surprinde puţin faptul că tocmai de la domnul Păşcuţă a venit 
solicitarea respectivă, câtă vreme, din ce îmi aduc aminte am fost extrem de deschişi şi 
disponibili. La o simplă solicitare am răspuns imediat şi eu spun că lucrurile au fost 
rezolvate. Privitor la deblocarea anumitor situaţii pe care le avem în ceea ce priveşte 
avizarea puz-urilor ce vin la consiliul judeţean. Prin urmare, am reţinut solicitarea 
dumneavoastră, dar rugămintea mea este ca solicitarea dumneavoastră înseamnă ca 
întreg departamentul să lucreze doar pentru o astfel de informare. Cred că până la urmă 
interesul este să facem o chestiune constructivă şi vă promit că la solicitarea 



dumneavoastră vom răspunde imediat, vom avea o întâlnire şi vom discuta punctual şi în 
cazuri concrete. Vă spun că în ultima vreme şi mă raportez la câteva luni deja, toate 
solicitările care au venit au fost rezolvate cu celeritate şi când spun asta mă refer la un 
termen de 3 zile de la momentul la care s-a făcut notificarea şi până la momentul în care 
investitorul a venit împreună cu proiectantul, pentru că despre asta e vorba. De multe ori 
sunt divergenţe între proiectant şi beneficiar. Lucrurile pe care noi le transmitem nu ajung 
ad literam la beneficiar şi se creează falsa impresie spun eu cum că CJT blochează 
investiţiile din judeţ. Vă rog mult de tot, să  nu ne mai jucăm cu expresii de genul acesta. 
Avem toată deschiderea şi vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru investitorii din 
judeţul Timiş. Prin urmare, dacă chiar doriţi să facem o chestie constructivă, să discutăm 
la concret de puz-urile care sunt blocate şi să le rezolvăm împreună cu proiectanţii şi 
beneficiarii respectivi, dar cazuri concrete. 

 
Domnul Consilier judeţean Adrian Păşcuţă 
Într-adevăr, doamna vicepreşedinte a fost foarte deschisă şi am apreciat  acest 

lucru. Ideea este că putem rezolva punctual câteva cazuri deşi cazul la care facem 
referire nu s-a rezolvat nici acum. Noi ne-am întâlnit acum 4 luni şi li se cer aceleaşi hârtii 
de la CJT, dar ideea nu este să rezolvăm cazuri punctuale. Ideea este să rezolvăm 
cazuri în general. M-am întâlnit cu un antreprenor şi cu proiectantul şi mi s-au plâns că 
este a nu ştiu câta oara când e chemat aici. Pot să vă dau un exemplu din PITT şi al 
fabricii Prospero, unde pe fonduri europene proiectul este blocat, din aceeaşi cauza. 
Lucrurile trebuie rezolvate la nivel general, nu să ne caute pe noi consilierii locali şi 
antreprenori disperaţi că îşi pierd investiţiile. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mulţumesc, domnule Păşcuţă. Eu v-aş ruga un singur lucru. Dacă preluaţi 

problemele anumitor investitori şi faceţi foarte bine, pentru a fi susţinut, v-aş ruga să 
analizaţi de la a la z legalitatea investiţiilor respective. N-aş vrea să discutăm o speţă 
individuală, dar vă rog să analizaţi fiecare proiect pe care dumneavoastră îl susţineţi, 
daca are sau nu temei legal. 

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar 
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timiş. 

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