
1 

 

 
JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 17410/28.07.2021 
 
 
 

PROCES VERBAL  
încheiat în ședința extraordinară a plenului  
Consiliului Județean Timiș din 28 iulie 2021 

 
 
 

Domnul Președinte Alin-Adrian Nica 
Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiș şi vă anunţ că sunt 

prezenți un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în funcție. 
Lipsesc domnii consilieri județeni Andea Petru, Dobra Călin-Ionel, Popescu Marin, Ritivoiu 
Mihai și Sarmeș Dan-Ion. 

 La ședinţă participă, în calitate de invitați, șefi de compartimente şi specialişti din 
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului 
județean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziția nr. 586/23.07.2021 şi ordinea de zi a ședinței a 
fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-
media și prin postarea pe tabletele consilierilor județeni. 

Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art.138 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin accesul 
persoanelor interesate la proiectele de hotărâri, sens in care toate  materialele ce urmează a fi 
supuse dezbaterii au fost postate pe site-ul instituției, si prin accesul la procesul-verbal al 
ședinței. De asemenea ședința poate fi urmărită și online pe pagina de facebook a consiliului 
județean. 
 În continuare, vă prezint ordinea de zi a ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a 
proiectelor cultural – artistice și de tineret  prin programul „Tim Cultura 2021 – 
Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2021 în județul Timiș. 

2. Întrebări, interpelări. 
 Dacă mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi 
a ședinței.  
       Procedură de vot, vă rog! 

Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi  cu  un vot  “pentru” din partea 
domnului președinte Alin-Adrian Nica și 30 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, 
Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-
Codruța, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sorincău 
Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean  Bociu Ionel-Sabin-Emil. 
  
 Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la dezbaterea și aprobarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi.  
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Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 

nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural – artistice și de tineret  prin 
programul „Tim Cultura 2021 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 
2021 în județul Timiș. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost dezbătut și avizat favorabil în cadrul ședinței comisiilor reunite.  
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa 
Doresc să se consemneze în procesul verbal al ședinței că mă voi abține de la vot. Sunt 

președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș, iar 
acesta este un proiect cu cofinanțare.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Da, se va consemna în procesul verbal observația dumneavoastră.  
Dacă  mai sunt alte discuții? Dacă nu,  supun  la vot proiectul de hotărâre.  
Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu  un vot  “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica, 28 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, 
Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-
Codruța, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-
Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-
Augustin-Florin, Roman Călin, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și 2 abțineri din partea domnului vicepreședinte 
Proteasa Alexandru-Constantin și domnul consilier județean Idolu Iulian-Daniel. 

Nu a votat domnul consilier județean  Bociu Ionel-Sabin-Emil. 
 
 
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Întrebări – Interpelări  

   
  Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
  Înainte de a vă da cuvântul la acest punct, vă  aduc la cunoștință, așa cum o fac de 
fiecare dată,  faptul că aveți la dispoziție pe tablete și pe site-ul consiliului județean, în format 
electronic Informarea privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și 
incompatibilități în care se pot afla consilierii județeni. 

Dacă sunt întrebări sau interpelări cu privire strict la proiectul înscris pe ordinea de zi,  
vă rog să luați cuvântul. 

 

Domnul consilier județean Olajos Jani-Raul 
Vă mulțumesc domnule președinte! 
Pentru început aș dori să aduc în atenția dumneavoastră câteva aspecte legate de 

proiectul supus dezbaterii și aprobării în ședința de astăzi și să vă spun că este îmbucurător 
faptul că avem puterea să finanțăm cu peste 4 milioane de lei proiectele care vizează cultura.  

Cu toate acestea, aș dori să subliniez mai în detaliu ce înseamnă categoriile de proiecte 
pe care le-am identificat a fi finanțabile și am făcut niște calcule legate de ponderi între sumele 
solicitate și sumele acordate. Sunt curios să știu de ce, de exemplu, unitățile care țin de 
instituțiile profesionale culturale au primit o pondere semnificativ mai mică decât alte categorii.   
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Totodată, aș dori să adresez o întrebare legată de faptul că din cele peste 4,4 milioane 
de lei ONG-urile sunt, totuși, cele care primesc o sumă de peste 4,1 milioane lei deși am avut 
unități de învățământ care ar fi putut fi stimulate mai în integralitate.  

În ceea ce privește categoria ONG-urilor care vizează Timișoara Capitală Culturală 
Europeană, ponderea este într-adevăr destul de acceptabilă, aceasta fiind  de peste 70% dar 
știm nevoia de finanțare pentru acest proiect care a reprezentat județul în mediul european.  

Aș dori să ne spună domnul director Avram Alexandru care au fost limitările de nu am 
putut să acordăm din cele 1,7 milioane  solicitate o sumă cât mai aproape de acest plafon. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă domnul director Avram Alexandru poate să ne dea acum un răspuns îl rog să ia 

cuvântul. 
 
Domnul Avram Alexandru – director executiv -  Direcția de strategii, diplomație, 

comunicare și cultură 
Mulțumesc pentru întrebarea adresată! 
Referitor la ponderea mare a ONG-urilor, vă pot spune că, de exemplu, universitățile au 

aplicat prin intermediul fundațiilor lor și atunci acestea intră tot  pe partea de ONG-uri.  
A fost stabilită o limită de maxim 3 proiecte pentru fiecare entitate și atunci aplicanții au 

găsit acest resort  de a aplica prin intermediul unor fundații .  
În ceea ce privește modalitatea de alocare a sumelor, această modalitate s-a realizat în 

cadrul comisiei, așa cum a fost ea constituită, respectiv o treime din aparatul finanțator, două 
treimi din cadrul aparatului de specialitate și 6 membri din cadrul profesionaliștilor din domeniul 
cultural.  Deci, aici raționamentul a fost, inclusiv,  pe partea de ghid. Comisia a realizat această 
centralizare și situația finală este cea pe care o regăsiți în anexă.  

Cu aceste precizări cred că am fost suficient de clar. Vă mulțumesc! 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă doriți mai multe informații în detaliu sau o analiză a proiectelor câștigătoare, 

aceste se pot furniza în scris colegilor consilieri județeni. De fapt, cred că ar fi util să avem 
această statistică transmisă în format electronic către toți consilierii județeni.  

Dacă mai sunt alte discuții?  
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Județean Timiș.  
Vă mulțumesc pentru participare și vă anunț că vom lua o scurtă pauză pentru a pregăti 

ședința festivă ce se va desfășura, în continuare, cu ocazia celebrării Zilei Județului Timiș.  
          
 
 

 PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ, 

Alin-Adrian NICA 
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