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JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 16580/21.07.2021 

 
PROCES VERBAL  

încheiat în ședința ordinară a plenului  
Consiliului Județean Timiș din 21 iulie 2021 

 
 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica  
Doamnelor și domnilor, 
Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că sunt 

prezenți, la ședință, un număr de 36 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în 
funcție.  

Ședința se desfășoară în sistem on-line.  
Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul 
României, și Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul Administrativ a 
altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la ședință 
participă în sistem on line, consilierii județeni și, în calitate de invitați, șefii de compartimente, 
specialiști din aparatul propriu, și reprezentanți ai instituțiilor subordonate. 

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

De asemenea, vă informez că la ședință mai  participă, în calitate de invitați, următorii:  
- Mircea Toader – reprezentant SC  Construcții Erbașu S.A – antreprenor 
- Iulia Hrezeanu – reprezentant S.C Construcții Erbașu S.A – antreprenor  
- Marius Agape  – reprezentant S.C Hospital Technical Solution SRL – infrastructură medicală  
- Mihai Mânzat   – reprezentant SC Sfera Con SRL – proiectant  
- Maria Chiorean – reprezentant SC Sfera Con SRL – proiectant.  

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 574/15.07.2021 și ordinea de zi a ședinței a 
fost adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media 
și prin postarea pe tabletele consilierilor județeni. 

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:  
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a 

secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al  județului Timiș la 30.06.2021 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru 

Copii și Tineret ,,Merlin” Timișoara 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului 

Bănățean Timișoara 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al 

Banatului 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice locale 

aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis 
pe anul 2021  



2 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de interes județean la care 
se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al comunei Sânandrei, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca 
fiind bunuri de interes public județean 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora 
ca fiind bunuri de interes public județean 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică” Amenajare intersecție DJ 
692A cu DC46, în Dudeștii Noi” 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 
591C cu DN 59A, în Săcălaz” 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării componenței Comisiei de preluare 
a arhivei S.C. IPROTIM S.A. Timișoara 

12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din 
partea Judeţului Timiş, asupra intenţiei de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât 
cea de locuință, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată 

13. Întrebări, interpelări. 
În continuare, în calitate de inițiator al unor proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, 

conform art. 24 alin. 5 din Regulament,  doresc să retrag de pe ordinea de zi a ședinței trei din 
proiectele înscrise pe ordinea de zi întrucât au apărut informații noi care necesită completarea 
de anvergură a acestor proiecte. Astfel, propun retragerea de pe ordinea de zi a  proiectului de 
hotărâre prevăzut la punctul 11 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării componenței Comisiei de preluare a arhivei S.C IPROTIM S.A Timișoara, Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice la Muzeul Național al Banatului înscris la 
punctul 4 pe ordinea de zi și proiectul privind aprobarea listei obiectivelor de interes judeţean la 
care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș, înscris la punctul 6 pe ordinea de 
zi.  

Totodată,  vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte, 
dezbătute și avizate în ședința comisiilor reunite.  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe anul 

2021; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Timiș nr. 200/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor de interes județean pentru 
anul fiscal 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la faza de Proiect Tehnic 
și a contribuției UAT Județul Timiș pentru obiectivul de investiție publică “Clinica de 
Obstetrică Ginecologie” din cadrul proiectului „Copii dincolo de frontiere – conectarea 
serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic 
Județean de Urgență  „Pius Brînzeu” Timișoara și Clinica de  pediatrie din Szeged” ( Babies 
across borders – connnecting  health services in the field of obstetrics-gynecology and 
neonatal care between Emergency clinical County Hospital „Pius Brinzeu” Timișoara  and 
the Pediatric Clinic of Szeged„) Acronim BABYROHU, cod ROHU-443. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Acordul de Parteneriat încheiat 
între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Partener de Proiect 
2) și fundația Bashford (Lider de parteneriat – Partener 1) în vederea promovării proiectului  
„Construirea a 3 case de tip familial și înființarea Centrului de zi Lugoj”  aprobat prin 



3 

 

Hotărârea Consiliului Județean Timiș  nr. 147/27.08.2020 în scopul accesării fondurilor 
nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, 
Obiectivul specific 8,3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Apel de 
proiecte 3, pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin intermediul aplicației My 
SMIS). 
 

Vă supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței cu aceste 4 proiecte dezbătute și 
avizate favorabil în ședința reunită a comisiilor de specialitate. 

Procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  completarea ordinii de zi cu  un vot  “pentru” din 

partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 35 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ 
domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-
Emil, 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, Dobra Călin-Ionel, 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, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Domnul consilier județean Popoviciu Alin-Augustin-Florin nu a votat.  
 
Dacă sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a ședinței? Dacă nu, vă  

supun la vot ordinea de zi a ședinței cu modificările și completările aprobate.  
Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi a ședinței cu un vot “pentru” din partea 

domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi „pentru” din partea  doamnelor/domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, 
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, 
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Domnul vicepreședinte Moș Cristian-Alin și domnul consilier județean Ritivoiu Mihai nu 
au votat.  

 
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi vă supun aprobării 

procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021. 
Dacă sunt discuții? Dacă nu,  procedură de vot, vă rog! 
Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

30.06.2021 cu  un vot  “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 34 voturi 
„pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, 
Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 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, Dobra Călin-Ionel, 
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, Popescu 
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sarmeș Dan-Ion, 
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Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-
Viviana.  

Domnii consilieri județeni Ritivoiu Mihai și  Roman Călin nu au votat.  
 
 
Punctul nr. 1 al ordinii de zi  - Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției 

bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al  
județului Timiș la 30.06.2021 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și  33 voturi „pentru” din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 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, Dobra Călin-Ionel, 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, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Domnii consilieri județeni Andea Petru, Popescu Marin și Ritivoiu Mihai nu au votat.  
 
 
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 

organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret ,,Merlin” Timișoara. 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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, 33 voturi „pentru” din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman 
Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan 
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și un vot împotrivă din partea domnului consilier județean 
Cadar Cosmin Alexandru. 

Domnii consilieri județeni Korman Valentin și  Ritivoiu Mihai nu au votat.  
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Punctul nr. 3 al ordinii de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 
organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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, 31 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, 
Boldovici Laura-Carmen, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra 
Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi 
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu 
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș 
Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, și un vot 
împotrivă din partea domnului consilier județean Cadar Cosmin Alexandru. 

Nu au votat: Andea Petru, Korman Valentin, Ritivoiu Mihai și Țecu Alexandra-Viviana. 
 
 
Punctul nr. 4 al ordinii de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 

proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din 
județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2021. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 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, Dobra Călin-Ionel, 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, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri Andea Petru, Popoviciu Alin-Augustin-Florin și Ritivoiu 
Mihai. 

 
 
Punctul nr. 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre  privind solicitarea de trecere a 

unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Sânandrei, în domeniul public al 
Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
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Dacă sunt 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 și 35 voturi „pentru” din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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, Dobra Călin-Ionel, 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, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-
Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  
Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu a votat domnul consilier județean Ritivoiu Mihai.  
 
 
Punctul nr. 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a 

unor bunuri imobile, din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul public al 
Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca 
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-
Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu 
Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian,  

Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria, Korman Valentin și Țecu Alexandra-Viviana. 
 
 
Punctul nr. 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 692A cu DC46, în Dudeștii Noi”. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță, 
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, 
Ciurlea Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, 
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Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Lazăr Ioan–
Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, 
Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, 
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian.  

Nu au votat: Andea Petru, Korman Valentin și Țecu Alexandra-Viviana. 
 
 
Punctul nr. 8 al ordinii de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz”. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 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, Dobra Călin-Ionel, 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, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, 
Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș 
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Andea Petru și  Popoviciu Alin-Augustin-Florin. 
 
 
Punctul nr. 9 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării 

dreptului de preemțiune din partea Judeţului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unui 
imobil cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii 422/2001 
republicată. 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt 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 și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, 
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, 
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa 
Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu 
Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian. 



8 

 

 Nu au votat domnul vicepreședinte Moș Cristian-Alin și doamna consilier județean Țecu 
Alexandra-Viviana.  
 
 

Punctul nr. 10 al ordinii de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local rectificat al județului Timiș pe anul 2021.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.  
Dacă sunt 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 și 34 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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, Dobra Călin-Ionel, 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, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-
Constantin, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Popoviciu Alin-Augustin-Florin și Ritivoiu Mihai.  
 
 
Punctul nr. 11 al ordinii de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 200/23.12.2020 privind aprobarea 
tarifelor de interes județean pentru anul fiscal 2021. 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.  
Dacă sunt 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 și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
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, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, 
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Moruș Vașile, Moș 
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, 
Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, 
Trocan Ciprian.  

Nu au votat: Mihăieș Petre, Popoviciu Alin-Augustin-Florin și Țecu Alexandra-Viviana. 
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Punctul nr. 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat la faza de Proiect Tehnic și a contribuției UAT Județul Timiș pentru 
obiectivul de investiție publică “Clinica de Obstetrică Ginecologie” din cadrul proiectului 
„Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-
ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență  „Pius Brînzeu” 
Timișoara și Clinica de  pediatrie din Szeged” ( Babies across borders – connnecting  
health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between 
Emergency clinical County Hospital „Pius Brinzeu” Timișoara  and the Pediatric Clinic of 
Szeged„) Acronim BABYROHU, cod ROHU-443. 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.  
Dacă sunt 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 și 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, 
Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș 
Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Cocean Liviu-Marius, Dobra Călin-Ionel  și  
Popoviciu Alin-Augustin-Florin. 

 
 
Punctul nr. 13 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 

Adițional la Acordul de Parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș (Partener de Proiect 2) și fundația Bashford (Lider de 
parteneriat – Partener 1) în vederea promovării proiectului  „Construirea a 3 case de tip 
familial și înființarea Centrului de zi Lugoj”  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Timiș  nr. 147/27.08.2020 în scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR 
2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8,3 – Creșterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale – Apel de proiecte 3, pentru grupul vulnerabil 
copii (depunerea proiectelor prin intermediul aplicației My SMIS). 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.  
Dacă sunt 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, 33 voturi „pentru”  din partea  doamnelor/ domnilor 
consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, 
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Ciurlea 
Sorina-Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu 
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr 
Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-
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Alin, Olajos Jani-Raul, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș 
Dan-Ion, Sorincău Ioan,  Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu 
Alexandra-Viviana și un vot împotrivă din partea doamnei consilier județean Calescu Mihaela-
Maria. 

Nu au votat domnii consilieri județeni Popescu Marin și Popoviciu Alin-Augustin-Florin. 
 
 
Punctul nr. 14 al ordinii de zi - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Înainte de a vă da cuvântul la acest punct, vă aduc la cunoștință faptul că aveți la 

dispoziție, în format electronic, următoarele documente:  
1. Informare privind stadiul fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pe lista de 

investiții a Consiliului Județean Timiș; 
2. Informare privind situația rezolvării corespondenței înregistrate la Consiliul Județean 

Timiș în perioada 05.04.2021-30.06.2021: 
3. Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Timiș desfășurată în perioada 01.01.2021-30.06.2021; 
4. Raport de activitate a Comisiei pentru Protecția Copilului Timiș în perioada 

01.01.2021-30.06.2021. 
5. Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și 

incompatibilități  în care se pot afla consilierii județeni.  
 
De asemenea, vă aduc la cunoștință faptul că, în vederea aniversării Zilei Județului 

Timiș, în perioada 25-28 iulie 2021, Consiliul Județean Timiș a pregătit o serie de manifestări 
pentru timișeni, prin intermediul instituțiilor culturale subordonate, diverse acțiuni artistice, 
culturale și de divertisment pentru toate vârstele. Programul complet al evenimentelor pentru 
celebrarea Zilei județului Timiș este disponibil pe pagina 
https://www.facebook.com/events/1551365945068786, urmând să vă fie transmis și pe adresa 
dumneavoastră de e-mail.  

Este evident că sunteți invitați  să participați cu toții la seara festivă.  
În continuare, vă invit să luați cuvântul la acest punct dacă aveți întrebări sau interpelări.  
 
Domnul consilier județean Olajos Jani-Raul  
Doresc să felicit aparatul executiv pentru realizarea într-un procent destul de consistent a 

secțiunii de funcționare în cadrul execuției bugetare la data de 30 iunie 2021, dar totodată 
doresc să atrag atenția sau un semnal de alarmă pe capitolul de  dezvoltare unde procentele de 
realizare nu sunt comparabile cu cele din secțiunea de funcționare și aș dori să subliniez 
necesitatea unei monitorizări mai atente pentru a recupera prima parte a exercițiului financiar 
pentru că stăm destul de prost la anumite capitole bugetare la ce înseamnă cheltuieli în această 
secțiune.  

Totodată, mulțumesc pentru punerea la dispoziție a situației privind  obiectivele de 
investiții. Rămâne să o analizăm în detaliu și poate chiar vom contribui la creșterea vitezei de 
derulare a acestor obiective investiționale.  

 
Domnul consilier județean Sorincău Ioan  
După cum știți a apărut Ordinul ministrului dezvoltărilor publice, lucrărilor publice și 

administrației nr. 846/24.06.2021  care modifică puțin regulamentul cadrul de funcționare al 
consiliilor locale, respectiv al consiliilor județene. Modificarea  se referă la amendamentele 
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verbale și are următorul conținut: “În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale 
care să vizeze corelări tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotărâre a 
consiliului local. Astfel: a) conținutul amendamentelor verbale se menționează în procesul-
verbal de ședință; b) asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative, 
gramaticale sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, inițiatorul are dreptul de a exprima 
un punct de vedere.” 

Deci, dacă cineva pune virgulă între subiect și predicat nu mai e nevoie de acord ci doar 
se face corectura în această situație. Întrebarea este dacă aparatul de specialitate se ocupă să 
facă un proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului sau mă ocup eu de acest lucru? 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Mulțumesc domnule consilier județean Sorincău și vă informez că este în curs un astfel 

de proiect pentru punerea în acord cu noile modificări legislative.  
 
Domnul consilier județean Sorincău Ioan  
Mulțumesc!  
Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să mai fac o observație pentru domnul secretar 

general al județului și anume, doresc să-i spun că pe domnul Olajos în cheamă Jani-Raul 
Olajos.  

 
Domnul Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar general al județului Timiș 
Vă mulțumesc domnule Sorincău pentru precizare.   

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă informez că îl avem alături de noi pe domnul Sergiu Bălașa care ar trebui să ne 

prezinte, conform hotărârii consiliului județean, Planul de afaceri pentru societatea RUWATIM.  
În continuare, rog pe domnul Sergiu Bălașa să ia cuvântul. 
 
Domnul Sergiu Bălașa – administrator SC RUWATIM  SNDP SRL TIMIȘORA 
Mulțumesc, domnule președinte! 
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri,  
Așa cum ne-am asumat în urmă cu două luni, am finalizat Planul de afaceri pentru 

reactivarea și reorganizarea Societății RUWATIM. Aș vrea să vă informez că Planul de afaceri a 
este  realizat și a fost transmis președintelui Comisiei economice pentru a fi distribuit membrilor 
comisiei și pentru a stabili o eventuală întâlnire de analiză și discuție comună. Planul de afaceri 
a fost finalizat la finele lunii iunie în strânsă consultare cu conducerea executivă a consiliului 
județean.  

În acest moment, pentru că Planul de afaceri este fezabil și se bazează pe agrearea unui 
contract cadru între consiliul județean și societate pe anumite categorii de servicii, contractul 
cadru propus de noi este în analiză la Serviciul de consultanță și avizare juridică. Urmează să 
primească avizul sau după caz, unele recomandări de completare și îmbunătățire. Din acest 
motiv nu am venit astăzi, în fața dumneavoastră, cu Planul de afaceri să vi-l prezint pentru că el 
trebuie prezentat la pachet cu alte documente care să facă fezabilă implementarea Planului de 
afaceri. 

 Probabil că în cursul lunii august, în proxima ședință, vom putea să-l prezentăm.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă mulțumesc domnule Sergiu Bălașa! 
Dacă mai sunt alte intervenții din partea colegilor consilieri județeni? 
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Domnul consilier județean Marin Popescu 
Aș dori să adresez o întrebare aparatului de specialitate. Nu știu cine  din cadrul 

aparatului de specialitate poate să ne spună care este stadiul investiției Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională “Speranța” de pe strada Fagului, acolo unde am primit în 
concesiune un teren pentru o astfel de construcție. Este binecunoscut faptul că la  acest centru 
nu reușim să stabilizăm lucrurile de mai bine de 10-15 ani. De asemenea, nici în relația cu 
primăria lucrurile nu sunt foarte bune pentru că unitatea de învățământ de pe Circumvalațiunii 
este încă în afara spațiului care a fost alocat. Acolo s-a construit mult de către primărie și 
lucrurile nu au evoluat și din această perspectivă riscăm ca în următorul an școlar CJRAE 
Speranța să nu își desfășoare activitatea așa cum ar trebui.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă mulțumesc domnule consilier Marin Popescu și vă anunț că îl avem alături pe domnul 

Ninel Lupu care ne poate da mai multe informații în acest sens.  
 
Domnul Ninel Lupu – Șef Serviciu de Investiții  
Bună ziua,  
Legat de importanța Centrului Speranța, se știe foarte bine că este o investiție aflată pe 

Listă de investiții care necesită o atenție deosebită. Ca și stadiu, pot spune că se găsește în 
faza de procedură de achiziție, mai exact în faza de evaluare a ofertei financiare. Estimăm că în 
zilele următoare să se încheie procedura de evaluare, apoi vor urma eventuale întrebări de 
clarificare, după care  sperăm că avem un câștigător din cele două oferte prezentate. Parte 
tehnică a fost evaluată. Așa cum am spus mai devreme, partea financiară este în curs de 
încheiere și în cursul săptămânii următoare sperăm să avem contractul de execuție a lucrărilor 
încheiate.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Mulțumesc, domnule Ninel Lupu! 
Dacă mai sunt alte intervenții? 

 
Domnul consilier județean Petre Mihăieș 
Dacă îmi permiteți domnule președinte, referitor la rezolvarea corespondenței, vedem că 

avem, pe luna aprilie, 20 petiții  rezolvate,  zero în lucru, zero plasate,  zero petiții conexate. Eu 
vreau să atrag atenția că, o petiție a unui cetățean, președintele unei asociații care se ocupă de 
protecția animalelor, petiție  prin care el a semnalat și în mandatul trecut, unele nereguli, 
respectiv unele construcții care au fost făcute pe domenii care aparțin consiliului județean, nu a 
fost luată în seamă, deși, petiția cetățeanului respectiv,  depusă în aprilie, apare că este 
rezolvată. Ori, domnul este foarte nemulțumit că nu a primit răspuns la petiția sa și nici nu a 
mers nimeni să constate ceea ce consideră el că este construit ilegal pe domeniul public al 
județului. În plus, erau și niște improvizații de cabluri electrice pe un pod.  

Prin urmare, aș dori ca asupra acestor aspecte să se facă verificări, personalul  
aparatului tehnic al consiliului județean  abilitat să verifice la fața locului și să constate, concret, 
despre ce este vorba. Repet, această petiție a fost făcută, atât în anul  trecut, cât și în acest an. 
Este vorba despre Asociația  Betty & Tessa.   

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă aveți numărul  de petiție ca să putem verifica, vă rugăm să ne spuneți.  
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Domnul consilier județean Petre Mihăieș 
Da, numărul de înregistrare al petiției este P93/16.04.2021. 
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă mulțumesc! Domnul secretar general și-a notat, se vor face verificări, și veți fi informat 

despre modalitatea de soluționare a acestei petiții.  
Dacă mai sunt alte intervenții? 
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a 

plenului Consiliului Județean Timiș și vă reamintesc că vă invit să participați activ la 
evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Județului Timiș. Sunt momente de sărbătoare pe care le 
retrăim după un an de zile de pandemie.  

Vă doresc o zi bună în continuare și o săptămână cu multe realizări. La revedere! 
                 
 
 
 
 
 
 
 

   PREŞEDINTELE                                                                   SECRETARUL  GENERAL 
    CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,                                                      AL JUDEȚULUI TIMIȘ 

   Alin-Adrian NICA                                                          Ioan – Dănuț ARDELEAN            
                             

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Întocmit,  
         Inspector de specialitate IA 
                                 Aurelia CAUC 


