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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 
JUDEŢUL TIMIŞ 
 

Proces Verbal  
încheiat în şedinţa ordinară a  

Consiliului Judeţean Timiş din 30 octombrie 2019 
 

 
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 36 consilieri judeţeni în funcţie.  
Lipseşte domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă. 
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 

aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului 
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.516/24.10.2019 şi ordinea de zi a şedinţei 
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-
media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni. 
           Dau citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de comodat, pentru folosinţa 
gratuită a imobilului situat în Timişoara, strada Brediceanu, nr.37. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.271/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul 
public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul 
public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public 
judeţean. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.273/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul 
public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul 
public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public 
judeţean. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării imobilului din localitatea Recaş 
identificat conform extrasului de Carte Funciară nr.416402-C1, nr. topografic 4827/1 
pentru înfiinţarea locuinţei protejate „VENUS” în vederea derulării „Proiectului VENUS 
- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cu finanţare prin Programul Operaţional 
Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Timiş. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public 
în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea dării în folosinţă gratuită către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Judetean Timis 
nr.164/2012 privind aprobarea “Programului de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Direcţiei de Prestări Servicii 
Timiş de utilizare, folosinţa gratuită şi închiriere a terenului situat în Timişoara, Calea 
Torontalului, km.3.  
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a 
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş la 30.09.2019. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Documentaţie de Avizare Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de 
investiţie publică „Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea conacului Mocioni din 
Foeni”, elaborată de către BAU PROIECT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-
economici ai investiţiei elaboraţi şi asumaţi de către proiectant. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii Comunei Satchinez, de la Direcţia de 
Evidenţă a Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Satchinez. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis 
nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven 
Initiative” (”Iniţiativă comună privind  ocuparea forţei de muncă”) acronim JEDI,  cod 
ROHU-452, Faza Full Application. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis 
nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării proiectului “Cross-border network for 
disaster resilience and emergency situations risks management” pe Programul 
transfrontalier INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, Acronim CBN, cod eMS RO-HU72. 

15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentelor privind masurile metodologice, 
organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului Judetean 
Timis si a dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean Timis. 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.45/28.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în 
Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a Calităţii ale unităţilor de 
învăţământ special. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către 
Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", pentru anul 2019. 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului 
Judetean Timis nr.69/24.04.2019 privind asocierea Judetului Timis prin Consiliul 
Judetean Timis cu Orasul Jimbolia prin Consiliul Local al Orasului Jimbolia si Comuna 
Comlosu Mare prin Consiliul Local al Comunei Comlosu Mare in vederea cofinantarii 
caminelor pentru persoane varstnice. 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.60/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului 
Judetean Timiş nr.145/27.06.2019 cu privire la aprobarea promovării proiectului 
“Înfiinţare Casă de Tip Familial şi Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilităţi Timişoara” şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), 
în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin programul Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale Prioritatea de investiţii  8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi 
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – 
Operaţiunea C Grup vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS). 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul 2019, 
Sesiunea a II-a.                    
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22. Informare privind situatia rezolvarii corespondentei inregistrate la Consiliul Judetean 
Timis in perioada 01.07. – 30.09.2019. 

23. Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si 
incompatibilitati in care se pot afla consilierii judeteni. 

24. Intrebari, interpelari. 
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ – Teritoriale 

Judeţul Timiş , în calitate de Lider de proiect, în vederea depunerii în parteneriat a cererii de 
finanţare “Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea conacului Mocioni din Foeni” în 
cadrul apelului de proiecte privind Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice, finanţat 
prin Granturile SEE 2014-2020 – Programul Ro-Cultura. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.240/18.10.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a 
cofinanţării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 
591 C, sector DN 6 - Săcălaz”. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 
2019.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Timiş. 

Va supun la vot completarea ordinii de zi a şedinţei. 
  Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 34 de voturi pentru 

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

De asemenea, va supun aprobării scoaterea de pe ordinea de zi a şedinţei a 
proiectului de la punctul 15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentelor privind 
masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale 
Consiliului Judetean Timis si a dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean Timis. 

Dacă sunt discuţii? Dacă nu, procedura de vot. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat scoaterea proiectului înscris la punctual 15 pe 

ordinea de zi  cu 34 de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina 
Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius 
– Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, 
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu 
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică 
Valentin,  Vasile Marian Constantin. 

Daca sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a şedinţei? 
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările aprobate. 
Consiliul Judeţean Timiş a ordinea de zi cu modificările şi completările aprobate  cu 

34 de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea 
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, 
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Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică 
Valentin,  Vasile Marian Constantin. 

 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 
Unde sunt toate proiectele, pentru că pe tabletă sunt afişate 24 de proiecte?. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectele suplimentare au fost discutate şi avizate în şedinţa reunită a comisiilor de 

specialitate la care dumneavoastră nu aţi participat. Da, sunt 24 de proiecte pentru că 
ultimele 4 au fost discutate în şedinţa reunită. 

 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 
E problema mea. Deci, înseamnă că aceste proiecte lipsesc de pe lista pe care o 

avem în faţă.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Ordinea de zi pe care o aveţi în format scris este cea care conţine proiectele de 

hotărâre care au fost discutate şi avizate în comisiile de specialitate. Celelalte 4 proiecte au 
apărut după ce această dispoziţie a fost dată şi ele au fost discutate în şedinţa comună a 
comisiilor de specialitate, astăzi, înainte de şedinţa de plen. Deci pe tabletă aveţi toate 
proiectele.  

 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 

   Hai să nu ne contrazicem că matematica îmi dă altceva. E bine.  
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Nu e foarte bine. V-aţi convins? Bun, trecem mai departe.  
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 

aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 18 octombrie 2019. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare   cu 34 

de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, 
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea 
Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş 
Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,  
Vasile Marian Constantin. 

 

Punctul nr. 1 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat, 
pentru folosinţa gratuită a imobilului situat în Timişoara, strada Brediceanu, nr.37. 

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 de voturi pentru din 

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

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.271/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind 
bunuri de interes public judeţean. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
 
Doamna consilier judeţean Târpe Manasia Roxana 
Vă rog dispuneţi să se consemneze că nu voi vota acest proiect de hotărâre întrucât 

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

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tudorică Valentin,  Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 273/29.11.2018 privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile  din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind 
bunuri de interes public judeţean. 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 34 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,  Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării imobilului din 
localitatea Recaş identificat conform extrasului de Carte Funciară nr. 416402-C1, nr. 
topografic 4827/1 pentru înfiinţarea locuinţei protejate „VENUS” în vederea derulării 
„Proiectului VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cu finanţare prin 
Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 

 
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 de voturi pentru din 

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

Nu a votat domnul consilier judeţean Poenaru Dan. 
 
 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.105/28.05.2019 pentru aprobarea 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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile din 

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

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

 
 

Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 
imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea dării în 
folosinţă gratuită către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului 
Timiş. 

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

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

 
 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotararii 
Consiliului Judetean Timis nr.164/2012 privind aprobarea “Programului de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”. 

 
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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Direcţiei 

de Prestări Servicii Timiş de utilizare, folosinţa gratuită şi închiriere a terenului situat 
în Timişoara, Calea Torontalului, km.3.  

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
Dacă sunt discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Coifan  Viorel  
Doresc să vă adresez o întrebare. E bun acest regulament dar aş dori să ştiu ce se 

mai întâmplă cu certificarea pistei pentru că o serie de prevederi din regulament care se 
referă la zborul aeronavelor  este legat de legalizarea, conform noilor normative ale Autorităţii 
Aeronautice a pistei.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Rog pe domnul director să vă spună care este stadiul în care se află pista în acest 

moment.  
 

             Domnul Doroş Marţian – director Direcţia Prestări Servicii Timiş 
               În data de 10 noiembrie se pleacă la Bucureşti pentru prezentarea documentaţiei la 
Autoritatea Română Rutieră, domnul Vătâncă ne aşteaptă la ora 9:00, apoi urmează vizita 
dumnealor la faţa locului ca să ne autorizeze şi perioada maximă este de 6 luni de zile.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
O întrebare generală… având în vedere că Aerodromul Cioca a rămas în continuare 

o entitate deosebită şi importantă chiar dacă a intrat în subordinea sau în gestiunea unei 
unităţi subordonate consiliului judeţean… dorim să avem o strategie de dezvoltare şi un 
marketing în continuare sau nu? Tot am întrebat acest lucru de-a lungul anilor şi cred că este 
foarte important şi trebuie să avem aceste două documente în baza cărora să dezvoltăm 
aerodromul.  

  
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, cred că împreună am decis strategia de dezvoltare a acelei locaţii, împărţită pe 

două zone, o zonă pentru menţinerea Aviaţiei Utilitare şi mai mult decât atât, transformarea 
în aviaţie de agrement, iar cea de-a doua zonă pentru organizarea de evenimente. După cum 
aţi văzut am început deja să punem la dispoziţie terenul pentru organizarea de evenimente. 
După ce vom avea autorizarea pistei, Direcţia de Prestări Servicii va veni cu un plan de 
dezvoltare pentru zona respectivă. Dacă mai sunt alte întrebări? 

 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Între proiectul de hotărâre pe care îl avem în format electronic şi cel în formă scrisă 

nu există concordanţă. S-au făcut modificările în urma observaţiilor pe tabletă dar nu s-a 
modificat forma scrisă a proiectului.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
La ce anume vă referiţi exact? 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
La contractul de închiriere, la articolul 5, lit. c), pe forma electronică era completat  
… „dovada plăţii chiriei şi a taxei datorate pentru teren”…iar în forma scrisă nu este 

trecută şi această condiţie, respectiv.. „a taxei de teren”.   
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mai spuneţi odată ce modificări sunt la articolul 5. lit.c. 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
În forma scrisă se spune .. cu minim 3 zile înaintea evenimentului, locatarul va 

prezenta dovada plăţii chiriei… 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
… şi a taxei datorată pentru terenul închiriat conform prevederilor Codului Fiscal şi 

ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, după caz.  
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Da, dar în forma scrisă nu este această menţiune.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, dar forma finală a proiectului este cea care o aveţi dumneavoastră pe tabletă.  
 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar General al Judeţului Timiş  
Ce aveţi dumneavoastră în forma scrisă este cea fără modificări. Forma finală, cu 

modificările făcute este pe tabletă.  
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Da, acum am înţeles.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Luaţi în calcul materialele de pe tabletă pentru că acestea sunt în forma finală cu 

toate modificările.  
De aceea, nu am mai mers pe varianta de materiale scrise. Dacă tot apar modificări, 

materialul final este pe tabletă. Acesta, în formă scrisă este un material vechi şi nu trebuie 
să-l mai luaţi în calcul. Pe tabletă primiţi materialele finale reactualizate.  

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

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

 
 
Punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor 

secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului 
Timiş la 30.09.2019. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Cu speranţa că am în faţă un material bun şi sper că nu s-a mai schimbat ceva, aş 

vrea, domnule preşedinte, să adresez o întrebare Direcţiei Tehnice – Compartimentul 
Drumuri - cu privire la capitolul drumuri, şi anume la nivelul lunii septembrie, mai exact la 30 
septembrie 2019, dacă la reparaţii suma alocată la început de an suma a fost de 20 milioane 
lei, iar  plăţi s-au făcut de 9 milioane lei.  Deci, să spunem că acest lucru se datorează 
prognozei meteo şi a temperaturilor destul de ridicate pentru această perioadă care au fost  
până acum  şi sper că tot din acest motiv să ajungem la un procent mai rezonabil în acest 
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caz. Nu ne bazăm pe acest lucru dar cred că putem să anticipăm să ajungem la un procent 
de decontare cât de cât rezonabil.  

Nu cred că  acelaşi lucru se va întâmpla la capitolul  investiţii având în vedere că 
suma alocată la început de an a fost 140 milioane de lei şi plăţile făcute până la 30 
septembrie 2019 de 19 milioane lei.   

Din acest motiv aş vrea să ne spună direcţia de specialitate, cat estimează că va fi 
atins acest obiectiv şi anume, despăgubiri la un nivel cât mai satisfăcător în ceea ce priveşte 
partea de investiţii? Mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
La ce despăgubiri vă referiţi? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Nu despăgubiri ci decontări am vrut să spun.  
 
Domnul Ignatoni Florin – Direcţia Tehnică 
Avem în derulare cinci investiţii care se desfăşoară destul de bine şi acestea sunt 

finanţate din PNDL şi cofinanţate de consiliul judeţean. În acest moment lucrările se execută 
în continuare, toate facturile emise sunt trimise la Bucureşti pentru a primi fondurile solicitate.  

La lucrări sunt undeva la 60-70%, iar la reparaţii, acum avem contractele, lucrăm şi 
reciclăm, pe covoare şi preconizăm să terminăm bugetul în totalitate care va fi de 31.600 
milioane.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Aţi observat că la reparaţii am spus că există posibilitatea să se atingă obiectivul, dar 

la investiţii spunea domnul Ignatoni că există cele 5 proiecte cu facturile transmise. În ce 
valoare sunt facturile? 

 
Domnul Ignatoni Florin – Direcţia Tehnică 
Acum nu ştiu exact dar o să vă informez cât mai curând pe fiecare lucrare în parte. 

Dar, aşa cum v-am spus, fizic sunt 60-70% din ele.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte, dacă este posibil, dorim să primim o informare în acest sens de 

la Direcţia Tehnică. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, cu siguranţă veţi primi informarea solicitată. Eu aş vrea să vă mai spun că mai 

sunt încă 4 lucrări tot din fonduri guvernamentale în procedura de evaluare a ofertelor, ceea 
ce presupune alocare financiară. Sperăm ca în iarna acestui an să semnăm contractele şi în 
primăvara anului 2020 să demarăm lucrările.  

Dacă mai sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Tot legat de execuţie, domnule preşedinte, aş vrea să vă întreb ce intenţionaţi să 

faceţi cu proiectele care au fost finanţate anul acesta şi stagnează, nu se mişcă aproape 
deloc. De această dată mă interesează în primul rând cele pe care le-am depus eu. Este 
adevărat că în ultima vreme nu am prea mai avut timp să le moşesc în cadrul consiliului 
judeţean dar consider că aparatul executiv ar putea uneori să procedeze paşi concreţi de la 
sine.  

Vă dau două exemple: în primul rând este vorba despre platforma digitalizată pe 
tehnologia telefoanelor mobile pentru îmbunătăţirea colaborării cu societatea civilă şi cele 99 
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UAT – uri au fost finanţate două module dar lucrurile nu prea merg. Este adevărat că si eu, 
probabil, o să ajut colegii să progreseze, iar în al doilea rând, referitor la acel studiu pentru 
economia circulară. Probabil aţi aflat că în ciclul 2021-2027 se prefigurează o întreagă axă 
de finanţare nerambursabilă pentru implementarea principiilor economiei circulare. În acest 
sens ar fi bine să fim pregătiţi pentru a putea să absorbim fondurile. În câteva luni va exista o 
strategie naţională pentru economie circulară şi cred că ar fi foarte oportun să avem un astfel 
de studiu după care să creăm o strategie judeţeană derivată din cea naţională, iar în final să 
trecem la implementarea proiectelor aferente.  

Deci, domnule preşedinte, aş dori să ştiu dacă veţi da curs şi acestor proiecte astfel 
încât să vedem paşi concreţi în acest sens.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În mare parte dumneavoastră aţi răspuns la această întrebare. Ţinând cont că este în 

lucru strategia naţională este important ca la nivelul judeţului Timiş să ne corelăm cu 
strategia judeţeană la nivelul strategiei naţionale. De aceea trebuie să mai aşteptăm puţin să 
ştim cum demarăm studiul şi strategia la nivelul judeţului Timiş.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Îmi pare rău dar nu sunt mulţumit de răspuns. Proiectul meu vizează un studiu şi nu 

crearea strategiei judeţene care trebuie derivată din strategia naţională. Studiul putem să-l 
facem şi acum. Principiile economiei circulare sunt foarte bine fundamentate şi de Comisia 
Europeană şi Parlamentul European. Ca atare, noi putem, de exemplu, pe cele cinci 
specializări ale judeţului Timiş să procedăm la realizarea unui studiu şi mai mult decât atât, 
pentru că aşa am solicitat în cadrul proiectului, doresc să vedem în baza atribuţiilor legale ce 
poate face concret consiliul judeţean pentru implementarea acestor principii.  

Deci,  sper, totuşi domnule preşedinte, să dăm drumul mai repede la realizarea 
studiului pentru că nu depinde de strategia naţională.  

 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina  
Tot referitor la acest punct şi cu precădere la domeniul de sănătate aş vrea să vă 

spun că suntem la 15% cheltuieli pe investiţii la spitalul judeţean. Acesta este unul dintre 
domeniile pe care consiliul judeţean l-a prezentat ca fiind de interes major şi cu promisiuni de 
spitale regionale ş.a.m.d., iar noi suntem la capitolul de investiţii la 15% cheltuiţi.  

Cred că sunt două variante şi aş vrea să ştiu dacă ori nu am ştiut să facem bugetul la 
începutul anului, ori nu suntem în stare să cheltuim banii. Aş vrea să ştiu care este varianta şi 
dacă ne spuneţi că până la sfârşitul anului o să cheltuim diferenţa nu este un răspuns veridic.  

Acele răspunsuri pe care le-am tot primit în care ni se spune că bugetele sunt 
multianuale nu mi se par a fi o gândire sănătoasă pentru proiect. Mai bine lăsăm banii în altă 
parte şi anul viitor când avem nevoie de ei îi punem în buget.  

 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Din păcate există şi varianta 3, şi anume nu înţelegeţi dumneavoastră. Este varianta 

clară pentru că dacă aţi fi studiat atent aţi fi observat că sănătatea este un domeniu prioritar 
la nivelul consiliului judeţean. Pe de altă parte consiliul judeţean nu are atribuţii în realizarea 
spitalelor regionale ci doar poate susţine realizarea spitalului regional prin investiţii privind 
infrastructura edilitară sau prin punerea la dispoziţie a terenului, iar dacă verificaţi, veţi vedea 
contractele care în acest moment sunt în derulare la nivelul spitalului judeţean, acolo unde 
consiliul judeţean are atribuţii foarte clare în domeniul sănătăţii.  
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Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea 
Am impresia că nu mă ascultaţi şi nu înţelegeţi ce spun. Nu am spus că noi consiliul 

judeţean vom face spitalul regional. Am spus că susţineţi şi aţi susţinut public că se face 
spitalul regional.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, dar nu are legătură cu lista de investiţii.  
 
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea 
Bun, să fie aşa. Poate  că nu înţeleg eu, dar mie nu mi se pare corect să avem 

dezbateri şi să ne contrazicem pe ce zicem, sunt stenograme  care pot demonstra şi nu 
trebuie să ne contrazicem pe acest subiect.  

Nu mi-aţi spus care este prognoza pentru finalul anului? Dacă acum suntem la 15% . 
   În plus solicit ca spitalul judeţean să ne facă un raport cu stadiul tuturor lucrărilor să 
avem informarea pe tabletă.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, veţi primi o informare cu stadiul lucrărilor şi execuţia până la finalul anului.  
 
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan 
În prima şedinţă a acestui consiliu am prezentat un material cu privire la analiza stării 

de sănătate a populaţiei din judeţul Timiş şi menţionam atunci care sunt obiectivele pentru a 
scădea mortalitatea generală, mai ales că judeţul Timiş se află într-o mare problemă 
demografică, la  3,1 morţi se naşte un nou născut. Printre altele era prevăzută renovarea, 
reabilitarea şi dezvoltarea spitalului judeţean care joacă la ora actuală rolul de spital regional 
deşi nu este. Eu mă îndoiesc că în următorii 10 ani se va construi un spital regional în 
această zonă.  Am eu o reţinere şi vă dau un singur argument, respectiv spitalul de pe Calea 
Torontalului stă în aceeaşi stare din anul 1997 şi nici un partid nu a reuşit să-l facă institut de 
oncologie într-un judeţ cu cea mai mare mortalitate de cancer din România. 60% este 
terminat dar stagnează din 1997.  

Eu am rezerve că avem capacitatea instituţională, organizatorică să facem aşa ceva 
şi atunci singura soluţie a fost dezvoltarea spitalului judeţean prin schimbarea infrastructurii, 
prin aplicarea normelor europene de 3-4 paturi maxim într-un salon, grup sanitar şi aer 
condiţionat în fiecare salon şi apariţia compartimentului de mari arşi, reabilitarea 
compartimentului de transplant renal şi alte multe lucruri bune care s-au făcut. 

Unde este problema? Doamna Ciurlea are o informaţie dar nu este completă. Aş 
vrea ca domnul director Marcu să ne spună din nou ce ne-a spus la comisie şi anume cât la 
% este angajat în prezent?. 

 
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Buget – Finanţe. Informatizare 
Vorbeam de angajarea de lucrări pe partea de întreţinere şi reparaţii, din cele 5 

milioane care erau în buget, în acest moment sunt angajate 4,8 milioane pe partea de 
reparaţii  Aş vrea să fac precizarea şi pe partea de investiţii pentru că procentul corect la 3 
trimestre, deci la 30 septembrie este 25% de realizare. Doamna consilier a spus despre 
procentul 15% acesta este raportat la bugetul anual. Noi fiind in trimestrul III avem credite 
bugetare la 3 trimestre şi atunci procentul de realizare în acest moment este de 25%. 

 
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea  
Din 30 milioane sunt realizate 4,5 milioane.  
 
 
 



13 
 

Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Economică şi Informatizare 
30 milioane este bugetul pe anul 2019. Noi aici vorbim de execuţia la 3 trimestre 

care,  după cum vedeţi,   este 18 milioane credite la 3 trimestre.  
 
Domnul consilier judeţean Dan Poenaru 
Aş vrea să vă mai spun că spitalul judeţean asigură 60% din asistenţa medicală din 

judeţul Timiş, iar dacă acesta cade atunci iasă lumea în stradă şi se pune cu pietre pe noi 
pentru că nu se mai poate asigura asistenţa medicală de urgenţă sau de specialitate.  

ÎN plus mai este o problemă şi anume se confruntă cu lipsa forţei de muncă. La 
licitaţia spitalului judeţean se prezintă firme de la Botoşani, Suceava care lucrează două luni 
şi apoi pleacă, iar forţa de muncă este reprezentată ori de tineri de 18 ani ori de pensionari 
de vârsta a treia. Deci, marea problema este forţa de muncă din judeţul nostru cu toate că 
banii vin. 

Cu toate acestea nu trebuie să neglijăm rolul strategic şi important pe care îl are 
spitalul judeţean.  

 
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea 
Aş vrea să-i mulţumesc domnului doctor pentru intervenţie. Să ştiţi că mă interesează 

şi pe mine ce se întâmplă în instituţiile subordonate consiliului judeţean şi domnul doctor a 
subliniat foarte bine importanţa pe care trebuie să o dăm funcţionalităţii şi  ceea ce se 
întâmplă în cadrul acestei instituţii. Am intervenit concret pe cifre pentru că suntem la finalul 
trimestrului trei şi mi se pare corect să atrag atenţia asupra unui subiect foarte important.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Referitor la procentul de decontare la investiţii, de la 15 la 25% nu cred că e o 

diferenţă deosebită ca să putem să ne mândrim cu aceasta dar aşteptăm sfârşitul anului să 
vedem dacă procentul este unul satisfăcător. Referitor la intervenţia domnului profesor 
Poenaru eu nu imi permit să fac nici un fel de comentariu cu privire la specialitatea domniei 
sale pentru că se ştie foarte bine şi toţi cunoaştem faptul că are o expertiză deosebită în 
acest domeniu. 

Referitor la partea administrativă, în ceea ce priveşte anumita îndoială în ceea ce 
priveşte construcţia unui spital regional cred că noi suntem datori generaţiei tânără să nu 
ajungem în acel moment ca nici peste 10 ani Timişoara să nu aibă un spital regional. Ar fi 
cumplit pentru această zonă şi este adevărat că spitalul judeţean care în acest moment este 
foarte solicitat din toate părţile regiunii noastre ci si din judeţele învecinate cu regiunea 
noastră cred că ar fi anormal şi inuman să se întâmple acest lucru.  

Trebuie să facem spitalul regional pentru că în ultimii ani s-a discutat despre alte 
zone din ţară în ceea ce priveşte construcţia spitalului regional şi tot timpul Timişoara a fost 
lăsată la final pentru discuţii şi analize.  

 
Domnul consilier judeţean Buboi Ligius - Cosmin 
Domnule preşedinte, tot referitor la dezvoltare şi sănătate, respectiv Centrul de 

Recuperare Medicală de la Lovrin – având în vedere că a fost un proiect aprobat în 
primăvară şi bugetat la stadiul de studiu de fezabilitate, în acest moment este blocat. Suntem 
la final de an, deci  ce ne puteţi spune despre acest proiect? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În acest moment nu este blocat pentru că el este prins pe lista de investiţii. Aşteptăm 

din partea spitalului judeţean fundamentarea pentru demararea licitaţiei pentru studiul de 
fezabilitate.  
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Domnul consilier judeţean Buboi Ligius - Cosmin 
Este un an de zile de când tot aşteptăm şi vrem să ştim când se realizează.  
 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Specialiştii au obligaţia de a fundamenta astfel încât să putem realiza caietul de 

sarcini. Trebuie să ştim în detaliu, foarte clar, ce construim acolo. 
 
Domnul consilier judeţean Buboi Ligius - Cosmin 
Aveţi dreptate, dar dacă studiul de fezabilitate durează de mai bine de un an de zile 

nu ştiu dacă este o voinţă reală de a fi şi realizat.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Dacă specialiştilor le trebuie un an de zile să fundamenteze o intenţie, o notă de 

intenţie de a se face un centru de recuperare medicală atunci eu cred că trebuie să căutăm 
alţi specialişti, pentru că şi din acest punct de vedere stăm şi ne uităm la procentul de 
absorbţie şi de decontare. Aceştia sunt, din păcate, specialiştii.  25% respectiv nici măcar 
50%. Cred că ar trebui să ne raportăm şi din alte puncte de vedere şi să încercăm să i 
încurajăm pe specialişti să se mişte puţin mai repede.  

 
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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice – faza Documentaţie de Avizare Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 
obiectivul de investiţie publică „Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea 
conacului Mocioni din Foeni”, elaborată de către BAU PROIECT S.R.L., cu principalii 
indicatori tehnico-economici ai investiţiei elaboraţi şi asumaţi de către proiectant. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte, ştiţi că acum în Castelul Mocioni funcţionează , într-o anumită 

parte a castelului, căminul cultural. Aş vrea să ştiu dacă după reabilitare se va mai păstra 
această destinaţie, respectiv activitatea căminului cultural.  
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 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Nu funcţionează căminul cultural ci sunt acţiuni culturale ale comunei Foeni. 

Bineînţeles că revitalizarea va da posibilitatea comunei Foeni să desfăşoare în continuare 
activităţi culturale – educative în cadrul conacului.  

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

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

 
 
Punctul nr. 12 – Proiect de hotărâre aprobarea arondării Comunei Satchinez, de 

la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Satchinez. 

 
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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judetean Timis nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului şi a 
cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint 
Employment Driven Initiative” (”Iniţiativă comună privind  ocuparea forţei de muncă”) 
acronim JEDI,  cod ROHU-452, Faza Full Application. 

 
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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii 

Consiliului Judetean Timis nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării proiectului 
“Cross-border network for disaster resilience and emergency situations risks 
management” pe Programul transfrontalier INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, Acronim 
CBN, cod eMS RO-HU72. 

 
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 35 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.45/28.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a 
Calităţii ale unităţilor de învăţământ special. 

 
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 de voturi pentru din 

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

 
Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi  plăţii 

cotizaţiei anuale către Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", 
pentru anul 2019. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Dan Sarmeş 
Doresc să se consemneze că nu voi vota acest proiect pentru că am relaţii 

contractuale cu Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Timiş Torontal Bârzava”. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii 

Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.69/24.04.2019 privind asocierea Judetului Timis 
prin Consiliul Judetean Timis cu Orasul Jimbolia prin Consiliul Local al Orasului 
Jimbolia si Comuna Comlosu Mare prin Consiliul Local al Comunei Comlosu Mare in 
vederea cofinantarii caminelor pentru persoane varstnice. 

 
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 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.60/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Hotărârii Consiliului Judetean Timiş nr.145/27.06.2019 cu privire la aprobarea 
promovării proiectului “Înfiinţare Casă de Tip Familial şi Centru de Zi de Recuperare 
pentru Copii cu Dizabilităţi Timişoara” şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI),  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin 
programul  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale Prioritatea de investiţii  8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
prestate de colectivităţile locale Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale – Operaţiunea C Grup vulnerabil copii (depunerea 
proiectelor prin aplicaţia My SMIS). 

 
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 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor structuri 

sportive în anul 2019, Sesiunea a II-a. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Doresc să fac o scurtă informare pentru toţi colegii şi anume aş vrea să vă spun că în 

sesiunea a II a fost alocată suma de 600 mii lei şi două asociaţii au depus proiecte pentru 
obţinerea finanţării. În urma aprobării finanţării acestor două asociaţii a mai  rămas suma de 
450 mii lei.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă mulţumesc pentru informare, domnii consilieri au primit materialul şi aveau 

cunoştinţă despre acest lucru.  
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 34 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,  Vasile Marian 
Constantin. 

 
 
Punctul nr. 21 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii 

Administrativ – Teritoriale Judeţul Timiş, în calitate de Lider de proiect, în vederea 
depunerii în parteneriat a cererii de finanţare “Reabilitarea, refuncţionalizarea şi 
revitalizarea conacului Mocioni din Foeni” în cadrul apelului de proiecte privind 
Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice, finanţat prin Granturile SEE 2014-
2020 – Programul Ro-Cultura. 

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

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

 
 
Punctul nr. 22 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr.240/18.10.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi şi a cofinanţării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru 
obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Săcălaz”. 

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

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel,  Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,  Vasile Marian 
Constantin. 
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Punctul nr. 23 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 

judeţului Timiş pe anul 2019.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 34 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 24 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş şi a Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş. 

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

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

 
 
Punctul nr. 25 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic: 
Informare privind situaţia rezolvării corespondentei înregistrate la Consiliul Judetean 

Timis in perioada 01.07. – 30.09.2019. 
Raport privind deplasarea domnului Ritivoiu Mihai in perioada 09.10. -10.10.2019 la 

Bruxelles. 
Raport de deplasare al delegaţiei Consiliului Judetean Timis in Provincia Voivodina 

Serbia. 
Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese si 

incompatibilităţile în care se pot afla consilierii judeţeni. 
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte doresc să vă adresez şase întrebări, primele două se referă la 

Aeroportul Cioca , şi anume: 
1. Care este situaţia clădirilor de la Cioca, aţi avut discuţie cu Primăria Timişoara 

pentru clarificarea situaţiei acelor clădiri? 
2. Care este stadiul procesului cu terenurile de la Cioca? Avem acolo o suprapunere 

de  aproximativ 2 ha 
3. Colegul meu, domnul Titu Bojin, mi-a dat în cadrul comisiei de administraţie 

situaţia cu pista de bicicletă care se află în administrarea administraţiei bazinale. 
Vom prelua această pistă? Cum şi în ce condiţii ca să putem contribui la 
ambiţiosul şi frumosul plan de realizare a strategiei turismului în judeţul nostru? 

4. Care este situaţia cu ziarul consiliului judeţean? Nu am mai citit nicio informare 
despre ce facem noi aici. 

5. Referitor la Casa Muhle, era vorba că nu acceptăm situaţia de la primărie, o 
trimitem înapoi. Am fost interpelat pe facebook şi din acest motiv doresc un 
răspuns official.  

6. Din câte am înţeles doamna Prim Ministru Viorica Dăncilă va veni în Timişoara şi 
va rezolva situaţia salii polivalente. Unde anume s-a gândit că trebuie să fie 
amplasată sala polivalentă având în vedere că există trei oferte? 

 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Referitor la situaţia clădirilor de la Cioca am transmis Primăriei Timişoara intenţia 

noastră de a prelua acele clădiri ţinând cont că avem suprafaţa de teren şi vrem să 
dezvoltăm zona. Aşteptăm răspuns din partea primăriei.  

Stadiul proceselor privind terenurile de la Cioca veţi primi o informare din partea 
Serviciului Juridic.  

Referitor la preluarea pistei de biciclete, aşteptăm materialul din partea Apelor 
române Banat să vedem ce presupune costul  

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Îmi cer scuze domnule preşedinte, dar cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să vă 

spun că acest material este depus de aproximativ două săptămâni pentru a putea intra şi în 
comisii. Nu a intrat în comisii şi nu am mai vrut să vorbesc de biciclete, dar dacă tot vorbim 
atunci trebuie să se ştie că materialul este la dumneavoastră de două săptămâni. Nu a intrat 
în comisii pentru analiză şi dumneavoastră decideţi dacă este interesat sau nu Consiliul 
judeţean.  

Eu v-am informat că începând cu 01 decembrie pista de biciclete este fără stăpân. 
Asta ca să ştiţi şi să nu citiţi în ziare când vine campania electorală.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule consilier judeţean Titu Bojin, materialul pe care l-aţi depus este o informare. 

Pe noi ne interesează care sunt costurile concrete ca să vedem ce înseamnă  detaliat 
întreţinerea. În acest moment am trimis o echipă să vadă pe teren ce înseamnă pista de 
biciclete care are multe fisuri şi nu putem angaja Consiliul judeţean. Dacă este încă în 
perioada de garanţie trebuie să rezolvăm şi să o preluăm pentru administrare . Pe de altă 
parte, nu cred că rămâne fără stapân atâta timp cât dumneavoastră sunteţi administratorul şi 
responsabilul proiectului respectiv şi al terenului care este domeniul public al statului.  

Trebuie să analizăm să vedem ce costuri implică şi ce este de făcut  pe viitor cu 
proiectul respectiv. 
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Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Materialul despre care vorbiţi trebuie să-l pregătească direcţia tehnică din cadrul 

consiliului judeţean. Din punct de vedere al garanţiei, pista de biciclete a ieşit din garanţie de 
aproape 3 ani pentru că a avut doi ani garanţie lucrarea. Din punct de vedere al crăpăturilor 
să ştiţi că vom avea în continuare crăpături. Săptămâna aceasta şi cea viitoare vor fi reparate 
şi se lucrează din nou până la primavara pentru că suportul pe care este făcută pista de 
biciclete depinde de creşterea apelor care se infiltrează în dig. Din acest motiv am tot insistat 
ca pe măsură ce distanţa este mai mare între reparaţii şi nimeni nu are grija pistei, eu vă 
spun că rămâne fără stăpân pentru că nu mai putem să alocăm bani... trecând inclusiv 
perioada de 5 ani în care eram obligaţi prin proiect ca să o întreţinem, fără să mai vorbim de 
garanţie.  

Ceea ce aţi solicitat dumneavoastră eu v-am pus la dispoziţie. Din punct de vedere 
tehnic putem discuta după ce se preia sau nu de către dumneavoastră. V-am spus că în 
inventar sunt 30 de biciclete care pot fi folosite, poate mai alocăm bani şi mai cumpărăm şi 
altele. La noi a fost pe perioadă de 5 ani totul gratuit, cheltuielile, închirierea bicicletelor, etc. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Trebuie să analizăm cu maxima atenţie ţinând cont că vor fi costuri pentru 

administrarea acestei investiţii care se află pe domeniul public al statului. 
Referitor la ziarul consiliului judeţean o să verific de ce nu l-aţi primit pentru că în 

fiecare lună, conform programului, se realizează acest ziar.  
Referitor la Casa Muhle, primăria a demarat procedurile. În cazul în care primăria nu 

ar fi demarat procedurile de retrocedare, de despăgubire atunci am fi intervenit noi consiliul 
judeţean,  

În legătură cu vizita doamnei Prim Ministru o să ne comunice domnia sa situaţia 
concretă a proiectelor majore din judeţul Timiş.   

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Domnule preşedinte se preconizează o iarnă lungă şi foarte grea şi aş dori să ne 

spuneţi dacă suntem pregătiţi la capacitatea corespunzătoare cu utilaje pe drumurile 
judeţene.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Din punct de vedere al drumurilor judeţene, cinci zone sunt rezolvate cu privire la 

situaţia contractuală. Avem o situaţie mai delicată pe zona şase unde firma respectivă are o 
anumită problemă legală şi nu mai poate desfăşura activitatea timp de 3 luni, dar echipa 
tehnică rezolvă această situaţie astfel încât să nu rămânem descoperiţi în această iarnă pe 
această zonă. 

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

Consiliului Judeţean Timis. 
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