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JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 6674/31.03.2021 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat în ședința ordinară a 

Consiliului Județean Timiș din  31 martie  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 in sistem online un număr de 33 consilieri județeni din totalul de 35 consilieri 
județeni în funcție. Lipsește domnul consilier județean Călin Roman și domnul consilier Badiu 
Călin-Claudiu care și-a dat demisia.  

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 calitate de invitați, șefii de compartimente, specialiști din aparatul 
propriu și reprezentanți ai instituțiilor subordonate, consilierii județeni participând la ședință in 
sistem online. 

Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art. 138 din 
O.U.G. 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. 

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 107/25.03.2021 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. 

 
         Vă prezint ordinea de zi a ședinței: 

1.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de analiză a cererilor de cumpărare 
a terenurilor proprietate privată a Județului Timiș.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 
Judetean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 
imobile aflate in domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes 
județean. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 
433876 Timișoara din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al Statului 
Român. 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Primăriei Comunei Foeni, 
asupra imobilului ”Casa de Educație Națională” Foeni. 

5.  Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al 
Statului Român, în domeniul public al Județului Timiș. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de închiriere 
încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea Eurotraining 
Logistics S.R.L.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 
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imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes 
județean. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele proprietate publică a 
Județului Timiș, înscrisă în Cartea Funciară nr. 400236 a localității Ciacova, aflată în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecție 
DJ 595C cu DN 58B la Birda”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Protocolul de 
colaborare tripartit nr. 6/30.12.2020 încheiat între Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse pentru Femei și Bărbați – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș – Consiliul Județean Timiș în vederea înființării Centrului de consiliere 
pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în 
România implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru 
Femei și Bărbați, Protocol aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
189/23.12.2020. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului pentru 
Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova, prin înființarea Centrului 
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Edelweiss Ciacova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de Îngrijire și 
Asistență Variaș, prin înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Variaș. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, prin înființarea Centrului de Abilitare și 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Periam. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj, prin înființarea Centrului de 
Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nr. 2 Lugoj. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare cu furnizorul de 
servicii sociale Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați – Centrul pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viață Independentă. 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobărea înființării Centrului de consiliere pentru agresori, în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin proiectul 
predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România implementat 
de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, Protocol 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 189/23.12.2020. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Fundația de Abilitare 
“Speranța” pentru realizarea proiectului „UnLock community living for people with 
disabilities towards an independent life” Accesul la viața în comunitate pentru persoanele 
cu dizabilități în drumul lor spre independență, proiect ce urmează să fie depus spre 
finanțare în cadrul apelului 5 “Drepturile Omului – Implementare la nivel național” finanțat 
prin granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale 
Administrate și Finanțate din bugetul Consiliului Județean Timiș și bugetul consiliilor 
cocale – 2021. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat și a indicatorilor economici 
aferenți proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a 
accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 
4049, depus spre finanțare în cadrul apelului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului Român 
de Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și 
Norvegiene și Guvernul României. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiție ”Construirea a 3 case de tip familial și Centru de zi pentru copii Lugoj”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiție  „Construire Casa de Tip Familial” în Lugoj din cadrul proiectului “Înființare 
Centru de Zi și Construire Casa de Tip Familial”.  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimațiilor pentru președintele, 
vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, respectiv consilierii județeni și a modelului 
semnului distinctiv al calității acestora. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 
7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea 
Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – Societatea RER SERVICII ECOLOGICE 
S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului de Strategie și Consiliere 
Economică.  

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea 
Generală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Timișoara”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Biled la Serviciul Comunitar de 
Evidență a Persoanelor Șandra. 

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș. 

28. Întrebări, interpelări. 
29.  

In continuare, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței a proiectului prevăzut 
la punctul 1 privind constituirea Comisiei mixte de analiză a cererilor de cumpărare a terenurilor 
proprietate privată a Județului Timiș.  Acesta va fi modificat și redepus pe ordinea de zi într-o 
ședință ulterioară.  

Procedură de vot, vă rog 
Voturi pentru – 30 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri - 1 
Consiliul Județean Timiș a aprobat scoaterea proiectului prevăzut la punctul 1 pe  

ordinea de zi. 
 
In continuare vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte: 
1. Depunerea jurământului de către domnul Tămaș Dănuț-Petrișor.  
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al domnului Călin-Claudiu Badiu. 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Timiș. 
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată  pentru  finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene si comunale pe 
anul 2021 si estimări pe anii 2022 – 2024. 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului 
județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2021 și 
estimări pe anii 2022-2024. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Reabilitare pod pe 
DJ 591C, DN 6 – Săcălaz, peste râul Bega Veche, la Săcălaz”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Podeț pe DJ 680, 
km 4 + 000 peste canal, la Tapia”. 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiș. 
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9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de negociere a modalității de 
preluare a unor bunuri în domeniul public sau privat al Județului Timiș. 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al Statului Român și  administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană 
Timiș în domeniul public al Județului Timiș. 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al Statului Român și  administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană 
Timiș în domeniul public al Județului Timiș. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Timiș. 

 
Vă supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței. 
Supun la vot completarea ordinii de zi a ședinței cu proiectele avizate favorabil în ședința 

reunită a comisiilor de specialitate.  
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi pentru – 31 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri – 1  
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi cu proiectele  ce au fost 

dezbătute și avizate favorabil în ședința reunită a comisiilor de specialitate.  
Dacă sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a sedinței? Dacă nu, 

supun la vot  ordinea de zi a ședinței cu modificările și  completările aprobate. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi pentru – 32 
Voturi împotrivă – 0  
Abțineri 1 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  ordinea de zi a ședinței  
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 

aprobării procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 09.03.2021. 
Dacă sunt observații sau completări la procesul verbal? Dacă nu, procedură de vot, vă 

rog! 
Consiliul județean Timiș a aprobat cu 33 voturi  “pentru”  procesul verbal al ședinței 

extraordinare a plenului din data de 09.03.2021 
 
 
Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Depunerea jurământului de către domnul Tămaș 

Dănuț-Petrișor.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a prezenta Încheierea Tribunalului 

Timiș privind validarea mandatului de consilier județean. 
 
Domnul  Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar general al județului Timiș  
Bună ziua,  
Cu permisiunea dumneavoastră voi da citire Sentinței Civile nr. 123/PI/CC a Tribunalului 

Timiș.  
S-a luat în examinare cererea formulată de Consiliul Județean Timiș de validare a 

mandatului de consilier județean a domnului Tămaș Dănuț-Petrișor.  S-a făcut referatul cauzei 
de către grefierul de ședință, după care, nemai fiind alte cereri de formulat, instanța constantă 
încheiată cercetarea judecătorească și reține cauza spre soluționare.  

Tribunalul deliberând asupra cererii, constată următoarele:  
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12 martie 2021 sub nr. 

1202/30/2021, Consiliul Județean Timiș a solicitat validarea mandatului de consilier județean a 
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domnului Tămaș Dănuț-Petrișor supleant la poziția nr. 12 din lista Alianței USR PLUS la 
alegerile locale din data de 27.09.2020.  

În motivarea cererii petentul a învederat că în data de 27.09.2020 au avut loc alegeri 
pentru alegerea membrilor noului consiliu județean. Astfel, în urma alegerilor pentru noul 
consiliu județean Biroul Electroal Județean Timiș a comunicat Tribunalului Timiș procesul verbal 
cu rezultatele alegerilor pentru consiliul județean.  

Candidații declarați aleși au depus în termenul prevăzut de lege documentele prevăzute 
la art. 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 și au fost validați prin încheierea 
nr. 12/19.10.2020 pronunțată de Tribunalul timiș în dosar nr. 3758/30/2020. 

A menționat că la data de 24.10.2020 în ședința de ceremonie a constituirii consiliului 
județean, cei 36 de aleși a căror mandate au fost validate au depus jurământul. Consiliul 
Județean Timiș fiind legal constituit. La data de 27.10.2020 Prefectul Județeului Timiș a emis 
Ordinul nr. 651/27.10.2020 prin care se constată legal constituit Consiliul Județean Timiș. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 204/03.03.2021 domnul Nemth Zoltan a fost numit în 
funcția de prefect al județului Timiș. Ulterior la data de 04.03.2021 prin adresa nr. 4404 domnul 
Nemeth Zoltan a renunțat la mandatul de consilier județena fapt constatat prin Hotărârea nr. 
50/09.03.2021 adoptată de Consiliul Județean Timiș. Față de această situație a transmis în 
termen legal hotărârea prin care a fost vacantat locul de consilier județean deținut de domnul 
Nemeth Zoltan către Alianța USR PLUS care a confirmat calitatea de membru al patidului a 
domnului Tămaș Dănuț-Petrișor supleant pe poziția nr. 12 din lista de la alegeri.  A mai arătat 
că în termenul legal prevăzut de lege, domnul Tămaș Dănuț Petrișor a înaintat documentele 
necesare pentru validarea mandatului de consilier județean, repsectiv actul de identitate în 
copie, cazierul judiciar, confirmarea calității de membru al partidului politic pe listele căruia a 
fost ales, dovada privind depunerea raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, 
declarație privind acceptarea mandatului de consilier județean ( documente anexate prezentei 
cereri). În consecință, constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, a solicitat 
instanței ca prin încheierea ce o va pronunța să dispună validarea mandatului de consilier 
județean a domnului Tămaș Dănuț-Petrișor.  

Analizînd acțiunea formulată prin prisma probelor administrate în cauză și a dispozițiilor 
legale, instanța a constatat următoarele:  

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 204/03.03.2021 domnu Nemeth Zoltan a fost numit în 
funcția de prefect al județului Timiș începând cu data de 04.03.2021. Ulterior, respectiv  în data 
de 04.03.2021 domnul Nemeth Zoltan a demisionat din calitatea de consilier județean dețiunută 
în cadrul Consiliului Judțeean Timiș și a solicitat  astfel cum rezultă din cererea înregistrată la 
Consiliul Județean Timiș  sub nr. 4404/04.03.2021, ca în temeiul dispozițiilor art. 204 alin. 17 
din OUG nr. 57/2019 să se constate încetarea mandatului său de consilier județean.  

Prin HCJT nr. 50/09.03.2021 s-a constat încetarea de drept a mandatului de consilier 
județean a domnului Nemth Zoltan, declarându-se vacant locul de consilier județean deținut în 
cadrul Consiliului Județean Timiș.  

Potrivit dispozițiilor art. 204 alin. 2 lit. a din OUG nr. 57/2019  (2) Calitatea de consilier 
local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului în următoarele cazuri: a) demisie, iar potirivt alin. 17  al aceluiaș articol : 
încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier județean, în cazul demisiei  se 
constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția demisiei scrise înaintate 
secretarului general al unității administrativ teritoriale, primarului, președintelui de ședință, 
președintelui consiliului județean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie 
și se declară vancant locul consilierului local, repsectiv județean, se comunică de îndată 
judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului în condițiile art. 122. 

Art. 122 din OUG nr. 57/2019 prevede că : (1) în caz de vacanță a mandatelor de 
consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în 
termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 204 de către 
judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția aelectorală entru care au avut loc 
alegeri în procedura necontencioasă, prin îcheiere pronunțată în camera de consiliu fără a fi 
aplicabilă procedura de regularizare a  cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează 
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cu respectarea prvederilor art.  114 alin. (2) și art. 121  alin (1) lit. d) alin. (2) și (3). Supleanții au 
obligația transmiterii către secretarul general al unității administrativ teritoriale  a documentelor 
doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) –d) cu cel puțin 5 zile înainte de ămplinirea 
termenului de 10 zile .  

Conform prevederilor art. 172 din OUG 57/2019 privind codul administrativ: dispozițiile 
art. 113-122 se aplică în mod corespunzător pentru consitituirea consiliuui județean, validarea 
mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărei circumscripție se află unitatea administativ-
teritorială. Încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesați la curtea de 
apel în a cărei circumscripție se fală tribunalul.  

Potrivit art. 14/ din OUG nr. 57/2019: (1) Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt 
validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației 
publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru 
care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă prin încheiere pronunțată în camera de 
consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. (2) Mandatul unui consiler local 
este validat  dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: Potrivit art. 114 mandatul unui consilier judeţean este validat 
dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit 
prin actul de identitate în copie; b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul 
judiciar; c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, 
urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al 
partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin 
confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, 
după caz; d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii; e) 
nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115; f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată 
în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin 
documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie 
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost 
desfășurate alegeri.  

În speță, sunt îndeplinite condițiile anterior menționate pentru validarea mandatului de 
consilier județean a domnului Tămaș Dănuț-Petrișor supleant la poziția 12 din lista Alianței USR 
PLUS la alegerile locale din 27.09.2020 având în vedere că prin HCJT nr. 50/09.03.2021  s-a 
constatat încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Nemeth Zoltan 
declarându-se vacant locul de consilier județean deținut în cadrul CJT, iar Alianța USR PLUS a 
confirmat calitatea de membru al partidului a domnului Tămaș Dănuț Petrișor supleant pe 
poziția nr. 12 din lista de la alegeri.  

Totodată, instanța constată că domnul Tămaș Dănuț Petrișor îndeplinește condițiile 
prevăzute de art. 114 alin. 2 din OUG  nr. 57/2019 pentru a fi validat în funcția de consilier 
județean respectiv: are domiciliul în județul Timiș, nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt 
dovedit prin cazierul judeiciar, nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista 
căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărîrea definitivă a forului 
competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fapt 
dovedit prin confirmarea comunicată de formațiunea politică, mandatarul financiar  coordonator 
a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformiate cu prevederile 
legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin 
dovezile de depunere a raporturilor, în condițiile legii, nu a renunțat la mandat, așa cum rezultă 
din propriile delcarații, nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind 
alegerea autorităților administrației publice locale.  

Așa fiind, în temeiul art. 172 coroborat cu art. 113-122 și art. 204  din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ, va admite cererea formulată de Consiliul Judțeean Timiș și va valida 
mandatul de consilier județean a domnului Tămaș Dănuț Petrișor  supleant la poziția 12 din lista 
Alianței USR PLUS la alegerile locale din 27.09.2020. Pentru aceste motive, în numele legii 
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dispune: Admite cererea formulată de Consiliul Județean Timiș cu sediul în Timișoara Bdul 
Revoluției din 1989 nr. 17, județul Timiș.  

Validează mandatul de consilier județean a domnului Tămaș Dănuț Petrișor supleant la 
pozițioa 12 din lista Alianței USR PLUS la alegerile locale din 27.09.2020.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Mulțumesc domnului secretar general și îl invit pe domnul Tămaș Dănuț-Petrișor să 

depună jurământul în fața consiliului județean,. 
 
Domnul Tămaș  

 Subsemnatul Tămaș Dănuț Petrișor depun în fața Consiliului Județean Timiș în 
conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din OUG  nr. 57/2019  privind Codul admnistratriv, 
cu modificările și completările ulterioare, următorul  

JURĂMÂNT: 
 „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și 
priceperea mea pentru bunăstarea locuitorilor județului Timiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 
 Domnul președinte Alin-Adrian Nica 

Vă felicit  domnule  consilier județean Tămaș Dănuț-Petrișor în numele colegilor  și vă 
doresc mult succes în activitatea de consilier județean. Din acest moment vă puteți exprima 
opțiunea de vot la următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.  

 
 
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier județean al domnului Călin-Claudiu Badiu. 
 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi pentru  - 30 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. 
 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Tot în sensul celor prezentate la punctele 1 și 2 se impune înlocuirea domnului Zoltan 

Nemeth în Comisia pentru administrație publică locală cu domnul Tămaș Dănuț-Petrișor și 
modificarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală urmare demisiei domnului Călin-
Claudiu Badiu. 

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi pentru  - 32 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
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Punctul nr. 4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judetean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea 
dării în administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Județului Timiș, 
către unele instituții publice de interes 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! 
Voturi pentru  - 31 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 

imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 433876 Timișoara din domeniul public al 
Județului Timiș, în domeniul public al Statului Român. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare a Primăriei Comunei Foeni, asupra imobilului ”Casa de Educație Națională” 
Foeni. 

 
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! 
Voturi pentru  - 32 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a 

unui bun imobil din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Județului 
Timiș. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
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Punctul nr. 8 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și societatea Eurotraining Logistics S.R.L.  

 
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! 
Voturi pentru  - 32 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 9 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind 
aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al 
Județului Timiș, către unele instituții publice de interes 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! 
Voturi pentru  - 32 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

unei parcele proprietate publică a Județului Timiș, înscrisă în Cartea Funciară nr. 400236 
a localității Ciacova, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 11 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 595C cu DN 58B la Birda”. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Actului Adițional la Protocolul de colaborare tripartit nr. 6/30.12.2020 încheiat 
între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați – Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș – Consiliul Județean Timiș în 
vederea înființării Centrului de consiliere pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru 
implementarea Convenției de la Istanbul în România implementat de către Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați, Protocol aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 189/23.12.2020. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 13 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

reorganizare al Centrului pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer 
Ciacova, prin înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Edelweiss Ciacova. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 14 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

reorganizare al Centrului de Îngrijire și Asistență Variaș, prin înființarea Centrului de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Variaș. 

 
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! 
Voturi pentru  - 33 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 



11 

 

 
 
Punctul nr. 15 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

reorganizare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, prin 
înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Periam. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat   proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 16 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

reorganizare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj, prin 
înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nr. 
2 Lugoj. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat   proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 17 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

convenției de colaborare cu furnizorul de servicii sociale Asociația Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați – Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 18 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobărea înființării 

Centrului de consiliere pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 19 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș și Fundația de Abilitare “Speranța”. 

 
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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat   proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 20 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Timiș și bugetul consiliilor locale – 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! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 21 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 

parteneriat și a indicatorilor economici aferenți proiectului “Centre comunitare integrate: 
program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-
educaționale de calitate”. 

 
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! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
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Punctul nr. 22 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Construirea a 3 case de tip familial și Centru 
de zi pentru copii Lugoj”. 

 
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! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 

 
Punctul nr. 23 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiție  „Construire Casa de Tip Familial” în Lugoj din 
cadrul proiectului “Înființare Centru de Zi și Construire Casa de Tip Familial”.  

 
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! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 24 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului 

legitimațiilor pentru președintele, vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, respectiv 
consilierii județeni și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

 
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! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 25 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – 
Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. 

 
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! 
Voturi “pentru”  - 33 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
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Punctul nr. 26 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 

Consiliului de Strategie și Consiliere Economică.  
 
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! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 27 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației „Grupul de Acțiune 
Locală Timișoara”. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile .  
Propunerea Grupului USR-PLUS pentru desemnaea reprezentatului  Județului Timiș în 

Adunarea Generală a Asociației “ Grupul de Acțiune Locală Timișoara“ este domnul consilier 
județean Petre Mihăieș 

Dacă  mai sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 33 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre 
 
 
Punctul nr. 28 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării 

comunei Biled la Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor Șandra. 
 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 32 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 29 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Turismului în Timiș. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
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Propun să nominalizăm pe cineva din cadrul aparatului de specialitate, mai exact propun 
să desemnăm pe doamna Ruxandra Adam care să asigure partea tehnică în această adunare 
generală.    

Dacă  mai sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi pentru  - 34 
Voturi împotrivă – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 30 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene si comunale pe anul 2021 si estimări pe anii 2022 – 2024. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  
 
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
Domnule președinte, aș dori să intervin pentru a vă spune din nou, ceea ce am spus și 

în comisiile reunite, și anume, faptul că nu putem vota proiectul de hotărâre chiar dacă acesta 
este foarte important pentru că el se referă la alocarea sumelor pentru drumurile comunale și 
drumurile județene.  

Nu putem vota acest proiect pentru că din punctul nostru de vedere sumele nu reflectă 
realitatea din teren, nefiind în concordanță cu lungimea drumurilor comunale din unitățile 
administrative ale județului Timiș.  

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Referitor la acest proiect de hotărâre vă informez că aparatul de specialitate a solicitat 

tututor primăriilor din județ să specifice lungimea drumurilor comunale și starea acestora. În 
plus, față de acest criteriu, s-a ținut cont de drumurile județene aflate în lucru sau realizate, 
modernizate în ultimii 5 ani și de drumurile comunale care au fost preluate la consiliul județean 
și sunt în proces de modernizare.  Nu consider că este corect față de cei care nu au predate 
aceste drumuri sau nu au drumuri județene în localitate și să nu beneficieze de aceste investiții. 
În plus sumele fiind de aproximativ 100 mii lei, dacă ar fi să împărțim pe fiecare UAT din județ 
impactul acestor sume este limitat și în consecință, în viitor voi propune chiar să facem o 
analiză și să verificăm dacă nu e mai bine să mergem pe anumite proiecte concrete care au o 
finalitate certă decât să împărțim niște sume derizorii care nu ajung nici pentru a plomba 
drumurile existente.  

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 26 
Voturi “împotrivă” – 1 
Abțineri  - 1 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
Punctul nr. 31 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din 

fondul la dispoziția consiliului județean pentru unitățile administrativ-teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 32 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică ”Reabilitare pod pe DJ 591C, DN 6 – Săcălaz, peste râul Bega Veche, la 
Săcălaz”. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 33 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 33 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție publică ”Podeț pe DJ 680, km 4 + 000 peste canal, la Tapia”. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 32 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 

 

Punctul nr. 34 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
Timiș. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite. 
La acest punct vă reamintesc că în ședința comisiilor reunite s-au făcut următoarele 

propuneri  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în ATOP Timiș: 
- Alin-Adrian Nica  
- Luca Bianca  
- Alexandra-Viviana Țecu 
- Ioan-Cosmin Lazăr 
- Călin-Ionel Dobra 
- Valentin Korman 
Dacă mai  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
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Voturi “pentru”  - 31 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 

 
Punctul nr. 35 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 

mixte de negociere a modalității de preluare a unor bunuri în domeniul public sau privat 
al Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.    
Dacă sunt discuții? Dacă nu, propun să completăm componența Comisiei  cu propunerile 

făcute  în ședința comisiilor de specialitate de liderii grupurilor politice, respectiv doamna 
Bianca Luca, doamna Cornelia Micicoi și domnul Andea Petru.  

În consecință, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 30 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 1 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 

 
Punctul nr. 36 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a 

unor bunuri imobile, din domeniul public al Statului Român și  administrarea Direcției 
pentru Agricultură Județeană Timiș în domeniul public al Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 32 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat  proiectul de hotărâre. 

 
Punctul nr. 37 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a 

unor bunuri imobile, din domeniul public al Statului Român și  administrarea Direcției 
pentru Agricultură Județeană Timiș în domeniul public al Județului Timiș. 

 
Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 34 
Voturi “împotrivă” – 0 
Abțineri  - 0 
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre. 
 
 
Punctul nr. 38 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 

organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș și a Statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș. 
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Domnul președinte Alin Adrian Nica 
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite   
Dacă  sunt alte discuții?  
 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Aș dori să fac câteva aprecieri și în același timp să adresez câteva întrebări care rezultă 

din analiza făcută asupra proiectului propus. După 28 septembrie 2020, în multe administrații 
județene din partea de vest, Oradea, Caraș Severin, Arad și Timiș bate un vânt de înnoire în 
încercarea de profesionalizare și eficientizare a aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 În referatul dumneavoastră domnule președinte și în prezentarea făcută în comisiile 
reunite s-a spus că organigrama este făcută în urma analizelor efectute la nivelul consiliului 
județean.  

De aici, reiese o primă întrebare, și anume, cine a efectuat aceste analize?  Din 
prezentare a rezultat că acestea au fost făcute în interiorul consiliului județean. E o chestiune 
care mă surprinde pentru că e greu de crezut că au fost direcții sau structuri care și-au propus 
autodesființarea.  Deci, o altă  întrebare ar fi:  cine a efectuat analiza și cine a coordonat analiza 
respectivă? Bineînțeles nu întreb care sunt rezultatele care au fost așteptate.  

O a doua chestiune:  se spune că s-a urmărit reducerea cheltuielilor. În ceea ce privește 
organigrama sau numărul de posturi înțeleg că reducerea cheltuielilor se poate face fie prin 
reducerea numărului de posturi, fie prin reducerea salarizării pe posturile respective. Pentru 
reducerea salarizării am înțeles că s-au făcut o serie de desfințări de șefi de direcții, șefi de 
servicii sau șefi de birouri.  

Ni s-a spus că ne încadrăm în numărul maxim de personal. Ne încadrăm în numărul 
maxim sau suntem la numărul maxim pentru că din referat rezultă că sunt 247 de posturi în 
total, sigur 40 sunt libere. Întrebarea este, dacă față de perioada dinainte de 01 iunie acest 
număr de posturi este în creștere sau în scădere?.  

Ținând cont de faptul că se înființează 23 de posturi noi ceea ce reprezintă cam 10% din 
totalul de posturi care există, întrebarea este: aceste posturi nou înființate vor contribui la 
reducerea cheltuielilor așa cum se specifică în referat? 

 În legătură cu înființările/desființările structurilor, de exemplu, suntem o unitate 
administrativ teritorială dar s-a desființat tocmai direcția de administrație. Evident, ea a fost 
împărțită în mai multe direcții. Întrebare este dacă nu cumva această direcție ar fi trebuit întărită 
și nu despărțită în alte direcții? La fel a fost desființată Direcția de investiții, managementul 
proiectelor și alte direcții.  

Ceea ce am remarcat și îl felicit pe domnul președinte dar îl și compătimesc în același 
timp, este că a centralizat foarte multe structuri în subordinea domniei sale. Corpul de control 
este firesc să fie în subordinea sa, dar am văzut că la acesta sunt doar 2 persoane și mi se 
parte prea puțin  pentru un județ de mărimea județului Timiș.   

De asemenea, a preluat domnul președinte Alin-Adrian Nica în subordinea sa și  
Serviciul de investiții, Serviciul dezvoltarea teritorială și transport, Biroul telecomunicații și 
trasnsformare digitală. Înțeleg preluarea acestuia din urmă pentru că trebuie să recunosc 
competențele sale profesionale și să ținem cont că domnul președinte este absolvent al 
Universității Politehnica Timișoara – calculatoare. 

Cei care au făcut armata știu ce înseamnă subordonare directă și subordonare 
nemijlocită. Domnul președinte Alin-Adrian Nica are în subordine direct tot aparatul de 
specialitate al consiliului județean dar acum, din câte înțeleg are  în  subordonare nemijlocită și 
câteva servicii de această natură.  

Acest lucru ridică un semn de întrebare, și anume, oare  nu-l va aglomera peste măsură, 
nu va da o tentă de centralizare a deciziei sau, din contra, reprezintă o eficientizare, 
profesionalizare a aparatului?  

Acestea sunt câteva întrebări  pe care le am referitoare la modul în care a fost întocmită  
organigrama și dacă s-ar putea răspunde aș fi foarte bucuros.  
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Deci, răspunsul  dumneavoastră ar fi cu privire la următoarele chestiuni: numărul total de 
posturi, înființarea de posturi, desființarea de posturi, centralizarea la nivelul președintelui 
consiliului județean, s.a. Mulțumesc! 

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Mulțumesc mult domnule consilier Andea Petru. Ca de obicei, dumneavoastră veniți cu 

întrebări foarte pertinente și apreciez acest lucru. Încerc să vă răspund punctual la toate 
întrebările adresate.  

Referitor la cine a făcut și cine a coordonat aceste analize asupra aparatului de 
specialitate, vă  pot spune că e normal ca în fiecare an, conform Codului administrativ,  să se 
facă o evaluare a fiecărei persoane din aparatul de specialitate. Deci, fiecare structură și-a 
făcut această evaluare și analiză internă cu privire la activitatea din anul precedent. Evident că 
noi, conducerea consiliului județean, respectiv președintele, vicepreședinți, administorul public, 
precum și  directorii direcțiilor existente am coordonat și am evaluat personalul din subordine. În 
urma acestei analize, dar și a stabilirii obiectivelor generale specifice și individuale pentru 
fiecare angajat pentru anul 2021 au rezultat anumite modificări în structura organizatorică, 
modificări  pe care le aveți prevăzute în acest proiect de hotărâre. Sunt modificări ce țin cont și 
de viziunea pe care doresc să o imprim pentru perioada 2020-2024 instituției noastre și se 
bazează pe principalele direcții de dezvoltare cuprinse în programul de guvernare locală cu 
care am venit în fața alegătorilor, cei care mi-au încredințat acest mandat.  

De aceea, în consecință, a trebuit să potențăm anumite structuri care vor avea un rol 
mult mai important în implementarea acestui program de direcții de dezvoltare, cum ar fi 
managementul proiectelor. Din acest motiv am luat în directa subordonare, managementul 
proiectelor, telecomunicațiile și transformarea digitală sau investițiile. Faptul că le-am luat în 
directa subordonare nu înseamnă că nu le pot delega, prin dispoziție, către administratorul 
public sau către cei doi vicepreședinți ai consiliului județean. O astfel de  analiză o voi face în 
perioada următoare ținând cont și de gradul de încărcare al fiecăruia.  

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor, nu am spus că se vor reduce neapărat 
cheltuielile pentru că sunt anumite zone unde vom avea nevoie de oameni noi, de tehnicieni, 
mai ales pe partea de proiecte europene, pe partea de gestionare a mediului sau a drumurilor 
județene. Tot în perioada următoare vom avea o perioadă de pregătire pentru noul exercițiu 
bugetar European, pentru noile programe europene și acest lucru va necesita personal, fie 
intern, fie competențe externe contactate din partea firmelor de spcialitate. Impactul general 
este de 20 posturi care se vor reduce din organigrama de 267 posturi care sunt maximul 
prevăzut de lege și transmis de către Instituția Prefectului prin adresa anuală în care ni se 
comunică  numărul maxim de posturi în conformitate cu prevederile OUG 63/2010.  

Practic în organigramă se desființează 46 de posturi și se înființează 26 posturi, în 
funcție de reorganizările pe care noi le avem în vedere, așa cum am spus la început, rezultă un 
număr de 26 de posturi cu care se reduce nr. de posturi de la 267 la 247.   

În ceea ce privește Direcția administrație publică locală, este într-adevăr o direcție 
înființată de conducerea consiliului județean din mandatul trecut. În funcție de obiectivele 
propuse am considerat că unele servicii din această direcție sunt mai bine promovate sau e  
mai bine să fie reprezentante într-o altă structură la nivelul consiliului județean. Direcția 
administrație publică a fost transformată în Serviciul administrație publică și se va afla în 
subordinea directă a Secretarului general al județului pentru că am considerat că acesta poate 
să coordoneze această parte de competență ce revine consiliului județean pe relația de 
administrație publică locală. În consecință am decis ca acest serviciu de administrație publică 
locală să fie în subordinea domnului secretar general al județului.  

Dacă mai sunt alte discuții? 
 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Dacă doriți domnule președinte, aș vrea să ne explicați conținutul termenului de 

transformare digitală. În administrație se spune E-administrație, E-guvernare. Transformarea 
digitală parcă se aplică mai mult firmelor industriale, comerciale și mai puțin unui organism de 
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administrație. Poate mă înșel eu și de aceea vă întreb ce atribuții va avea transformarea 
digitală într-un compartiment dar și la nivelul întregului consiliu județean.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
În acest moment, în consiliul județean, încă se plimbă mape, încă se flutură hârtii, încă 

lucrăm și discutăm ca atunci când nu exista această tehnologie pe care o avem acum la 
dispoziție. Încă nu avem un soft de management al documentelor, încă nu suntem complet 
digitalizați. Transformarea digitală implică mai mult decât existența calculatoarelor în fiecare 
birou sau softuri specializate pe fiecare compartiment. De aceea acest birou îl voi delega 
administratorului public care va trebui să vină și cu o strategie de digitalizare a consiliului 
județean în perioada următoare și pe care o vom aproba în consiliul județean.  

Rog pe domnul Marian Constantin Vasile – administrator public să ia cuvântul dacă 
dorește să facă completări sau dorește să răspundă punctual la cele spuse de domnul Andea.  

 
Domnul Marian-Constantin Vasile – administrator public 
Mulțumesc domnule președinte! 
Bună ziua stimați colegi,  
Domnule consilier județean Andea Petru, răspunsul cu privire la întrebarea legată de 

transformarea digitală este simplu.  Termenul oficial, încetățenit și pe care îl găsim peste tot în 
ceea ce privește digitalizarea este transformarea digitală. Prin urmare, veți regăsi la nivelul 
județelor sintagma Stategie Județeană de Transformare Digitală care implică multe și complexe 
aspecte ce trebuie să aibă un anumit parcurs pe niveluri și un parcurs temporar.  

Noi am încercat să ne aliniem exact la cutumele și trendurile internaționale și din acest 
motiv am făcut propunerea ca fostul compartiment de informatică să devină birou de 
telecomunicații și transformare digitală.  De ce l-am dorit a fi birou? Pentru că am preluat de la 
Direcția administrare a patrimoniului tot ce înseamnă partea de telecomunicații și gestionare a 
echipamentelor și proceselor audio-video. Ne dăm seama cu toții că în contextul actual 
pandemic se merge tot mai mult pe paradigma lucrului la distanță. Ca atare, totul trebuia să fie 
unitar, integrat și eficient.  

În altă ordine de idei, dacă ar fi să răspund la întrebările dumneavoastră, vreau să vă 
spun că analiza care a stat la baza fundamentării noii organigrame nu a ținut doar de evaluarea 
angajaților, după cum bine a spus domnul președinte, ci și de evaluarea activităților. Este 
atributul președintelui să propună o reorganizare a aparatului de specialitate pornind de la 
realitățile interne și externe ale consiliului județean. Am pornit, de exemplu, de la obiectivele 
generale semnate de domnul președinte pentru întreg mandatul,de la Strategia de dezvoltare 
economico-socială  actuală dar și cea  la care lucrăm și care va fi validată în luna octombrie 
anul acesta. Totodată nu putem uita de aliniere la trendurile internaționale care țin de 
digitalizare, asigurarea rezilienței, implementarea economiei circulare ș.a.m.d  

Toate aceste fluxuri, necesități, priorități au fost luate în colimator și am încercat să 
dimensionăm o organigramă suplă, eficientă și performantă bazîndu-ne pe un management 
profesionist.  

În privința reducerii salariilor, pot spune că  acestea s-au redus. Dacă veți face un calcul 
veți vedea că pe lună reducerea este de aproximativ 220 mii lei. Putem calcula cât este și la 
nivel de an această reducere.  

În privința descentralizării sau centralizării pe care ați menționat-o de fapt, fiți convins 
domnule consilier Andea că noi vom face tot ce ne stă în putință pentru descentralizare. Prin 
Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate care prevede exact 
atribuțiile pentru fiecare structură prin fișele de post, vom analiza chiar și riscurile pentru 
îndeplinirea obiectivelor la nivel de structură ș.a.m.d. Deci, veți vedea în următoarea perioadă 
ce înseamnă descentralizare și asumare a răspunderii.  

Dacă ar fi să mă refer  la aproprierea de unitățile administrativ teritoriale, pot spune că  
am înființat un Serviciu pentru dezvoltare teritorială și transport în ideea de a susține mai activ 
ADI-urile  și GAL-urile de a se implica în noul Program de dezvoltare județeană, de a oferi 
consultanță, de a  intra în parteneriat pentru diverse proiecte și initiative ș.a.m.d 
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Nu în ultimul rând, aș mai face o mica remarcă și anume, din câte îmi amintesc, Corpul 
de control despre care ați spus că are prea puțini angajați a fost desfințat în mandatul trecut. 
Deci noi propunem să reînființăm Corpul de control  pentru că știm cât de important este.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 
Dacă urmărim ce înseamnă transformarea digitală prima subliniere este că ea 

presupune gândirea modelului de activități. Deci, dumneavoastră care veți aplica transformarea 
digitală va trebui să regândiți activitatea în întreg consiliul județean. Atributul transformării 
digitale este și de coordonare a întregii activități a consiliului județean. Deci, pe umerii 
dumneavoastră vor apăsa multe responsabilități în ceea ce înseamnă tranformarea digitală a 
activității consiliului județean.  

Eu vă doresc mult succes și aștept să văd când vom putea percepe primele semne ale 
beneficiului pe care îl aduce transformarea digitală.  

 
Domnul Marian-Constantin Vasile – administrator public 
Dacă îmi permiteți domnule președinte să intervin aș vrea să-i spun domnului Andea că, 

cu siguranță, și îmi asum acest rol, deja colegii experimentează ce înseamnă transformarea 
digitală. Lucrăm participativ folosind suita google și în acest fel asigurăm transparența, istoricul, 
eficiența, asumarea răspunderii ș.a. Deci, deja facem pași în această direcție. Am organizat 
multe întâlnirii cu posibilii furnizori de soluții. Lucrăm la caietul de sarcini și ne-am propus ca 
până pe 15 aprilie 2021 să lansăm procedura de achiziție  publică pentru implementarea primei 
etape de digitalizare instituțională care va cuprinde managementul documentelor, 
managementul fluxului, arhiva electronica, iar biroul cetățeanului cred că-l vom lăsa pentru 
POR pentru că vor fi finanțări pe acest aspect. Vom avea modul de business intelligence adică 
vom avea indicatori de performanță pe diverse domenii și fluxuri. Deci, lucrurile sunt pe curs.  

 
 
Domnul consilier județean Iulian-Daniel Idolu 
Din câte am observat, cred că întrebarea domnului Andea Petru a fost retorică. Cine 

sunt cei care au făcut această analiză internă în aparatul administrativ? Se pare că a fost 
domnul administrator public. Îl felicit pentru efortul depus, nu pentru rezultate pentru că nu se 
văd încă.  

Se tot vorbește de digitalizare. Toate aspectele pe care ni le-ați prezentat se referă la 
acest lucru deloc neglijabil și foarte important. Nu am auzit să vorbiți despre managementul 
performanței care este o formula de bază în evaluarea personalului și a structurilor funcționale 
din cadrul unei societăți sau a unei instituții publice. Chiar nu se ține cont de calitatea 
oamenilor, profesionalismul lor, modul de implicare? Deci să înțeleg că totul se reduce la niște 
sisteme? Pentru că asta am înțeles eu. Sigur că nu e numai atât dar nu ați reușit să mă 
convingeți de contrariu. Oare nu există riscul să se piardă niște specialiști?   

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Nu știu ce s-a întâmplat dar nu vă mai auzim domnule consilier județean Idolu. Poate că 

ați oprit din greșală microfonul sau este o defecțiune tehnică. S-a blocat sistemul.  
Din câte înțeleg, colegii de la tehnic ne anunță că este o defecțiune la sistemul de 

transmitere video.  Încercăm să remediem această problemă.Până se deblochează sistemul 
încercăm să ne auzim prin alte mijloace.  

 
Domnul consilier județean Iulian-Daniel Idolu 
Sper ca  biroul de telecomunicații și transformare digitală despre care ați vorbit să poată  

rezolva și această problemă.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Așa cum am spus și domnului consilier Andea Petru, evaluarea a fost făcută de 

managentul instituției, președintele, vicepreședinții, administratorul public și directorii care au în 
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subordine personalul și care, conform legii, trebuie să facă anual analiza și evaluarea fiecărei 
activități și a personalului din subordine.  

Analiza activității înseamnă practic analiza managementului, analiza performanței 
respectivei activități. Deci, există o chestiune de analiză care stă în spatele acestei decizii de 
modificare a organigramei.  

 
Domnul consilier județean Iulian-Daniel Idolu 
Mă bucur că mi-ați răspuns la întrebare. Poate că nu am fost eu atent dar cred că nu a 

auzit nimeni de administratorul public și e foarte bine că acum, într-un final, ați menționat că 
este adevăratul creator al acestei noi structuri organizatorice.  

Managementul performanței, pe scurt, nu implică o analiză anuală ci este o analiză 
continuă și vă recomand ca evaluarea aceasta, față de schimbarile pe care le faceți, să o faceți 
cel puțin trimestrial mai ales că e ceva nou. Aici intervine managementul schimbări. Acestea 
sunt aspecte tradiționale în modul de a gândi managementul pe lângă managementul 
digitalizării despre care tot ați amintit.  

Din nou vă felicit că l-ați menționat pe domnul administrator public care este într-adevăr 
redutabil în administrarea sistemului public și cu studii de specialitate.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Vă mulțumesc pentru această lecție de management și vă asigur că vom ține cont de ea. 

Să știți că mă măgulește aprecierea pe care o aveți față de administratorul public. Înseamnă că 
m-am înconjurat de oameni competenți și aceasta este măsura unui lider performant.  

Dacă mai sunt discuții 
 

Domnul consilier județean Iulian-Daniel Idolu 
Tocmai de aceea nu ar trebui să-l țineți în umbră. Ați spus că directorii au făcut analiza 

pe structuri.  
 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Încă de la început l-am menționat pe domnul administor public.  
Dacă mai sunt alte intervenții? 
 
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
Ați auzit punctele de vedere ale colegilor democrați, aș vrea să-i mulțumesc domnului 

administrator public pentru teoria prezentată și pot să-i dau dreptate doar pe un singur aspect, 
și anume faptul că atributul organigramei pentru aparatul de specialitate este al președintelui. 
Responsabilitatea este a președintelui care are dreptul de a veni în fața plenului consiliului 
județean cu o astfel de propunere.  

Totodată, domnul administrator public este puțin într-o eroare. Este o eroare destul de 
mare ținând cont de faptul că vorbește de evaluarea personalului atâta timp cât în anul 2020 
domnia sa a avut doar o lună de zile activitate la consiliulul județan și nu era responsabil și nici 
nu avea statutul de evaluator al personalului de specialitate din cadrul consiliului județean. Este 
responsabilitatea domniei sale că și-a asumat acest lucru și a semnat fișele de personal. 

Din punctul nostru de vedere noua organigramă va duce la execuția unor specialiști care 
și-au demostrat profesionalismul de-alungul timpului indiferent de culoarea politică. Sunt 
specialiști în administrație care își pierd funcțiile și de aceea grupul PSD nu susține această 
organigramă. Este apanajul și atributul dumneavoastră de a lucra cu noua organigramă și vă 
doresc mult succes. 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Procedură de vot, vă rog! 
Voturi “pentru”  - 24 
Voturi “împotrivă” – 0  
Abțineri  - 8  
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 24  voturi “pentru”, din care 
un vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 23  voturi „pentru”  din partea  
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-
Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-
Alexandra, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Hiticaș Marius, Lazăr 
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-
Alin, Olajos Jani-Raul, Proteasa Alexandru-Constantin, Sarmeș Dan-Ion, Tămaș Dănuț-
Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și 8 abțineri din partea doamnelor/domnilor 
Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Idoul Iulian-
Daniel, Korman Valentin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin și  Sorincău Ioan.  
 

Punctul nr. 39 - Întrebări, interpelări. 
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
  Vă aduc la cunoștință faptul că aveți la dispoziție in format electronic următoarele 
documente 

1. Informare privind situația debitelor restante rezultate din chirii, concesiuni și utilități ale 
societăților comerciale și demersurile legale efectuate pentru recuperarea acestora. 

2. Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și 
incompatibilițăti in care se pot afla consilierii județeni. 
 
Dacă sunt intervenții la acest punct? 
 
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra 
Domnule președinte, vă rugăm să ne spuneți când estimați că veți programa ședința de 

aprobare a bugetului Consiliului Județean Timiș.  
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 În funcție de cum vom reuși să finalizăm toate procedurile administrative probabil că vom 
programa ședința săptămâna viitoare sau cel târziu peste două săptămîni.  
 
 Domnul consilier județean Andea Petru 
 Referitor la organigrama consiliului județean care tocmai a fost aprobată, ea presupune o 
tranziție de cel puțin două luni, respectiv până la 1 iunie 2021 și știm bine că după orice 
tranziție mai urmează o nouă tranziție. Ca urmare, aș dori să vă întreb dacă aveți emoții cu 
privire la nivelurile la care ar putea să se perturbe activitatea consiliului județean în urma 
acestor noi transformări pe care le presupune noua organigramă.  
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Este un demers pe care noua conducere a consiliului județean și-o asumă în ceea ce 

privește schimbarea direcției în care dorim să ducem lucrurile în județul nostru. Termenul de 01 
iunie de intrare în vigoare a organigramei presupune anumite proceduri legale pe care trebuie 
să le realizăm în ceea ce privește posturile care se desfințează sau care se reorganizează. Din 
acest motiv este nevoie de această perioadă de tranziție.  

 
Domnul consilier județean Andea Petru 

 Înțeleg că este nevoie de o perioadă de tranziție, dar întrebarea mea era: considerați că 
nivelul activității va suferi în această perioadă de tranziție? Dar după perioada de tranziție?  
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Eu zic că activitatea se va înbunătății pentru că acesta este scopul noii organigrame.  

 Dacă mai sunt alte intervenții? 
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Domnul consilier județean Alexandru Cadar 
 Doresc să aduc în atenția dumneavoastră o interpelare și două propuneri.  

Anul trecut, la începutul lunii noiembrie, am făcut în ședința de plen o interpelare cu 
privire la situația proiectelor de investiții în care consiliul județean este autoritate contractantă. 
Am primit informațiile solicitate în forma scrisă. Mulțumesc frumos. Le-am cerut și în format 
electronic și am primit 6 fișiere.  

Astăzi, la aproape  6 luni  de la acea data, aș dori să fac aceeași interpelare prin care 
solicit  situația la momentul actual al proiectelor de investiții pe aceleași criterii de monitorizare 
și control. Practic cele 6 fișiere să fie actualizate la zi și transmise către consilierii județeni.  

 
Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
Interpelarea dumneavoastră a fost consemnată și am să rog colegii din aparatul de 

specialitate să dea curs solicitării dumneavoastră.  
 

Domnul consilier județean Alexandru Cadar 
 Referitor la cele 2 propuneri – am văzut, ca practică curentă la consiliul județean,  că 
răspunsul la interpelări este transmis  doar consilierului județean care a făcut acea interpelare. 
Datorită naturii  interpelărilor  și a informațiilor furnizate, din punctul meu de vedere răspunsurile 
ar trebui transmise către toți consilierii județeni și nu doar către acel consilier județean care a 
făcut interpelarea.  
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 În mod normal așa ar trebui făcut. Cine face interpelarea este și cel care solicită 
informația. În instanță, nu se pronunță instanța pe mai mult decât s-a solicitat. Cine e interesat 
solicită informațiile. Noi am pus pe tablete, așa cum este și cazul de astăzi, Informarea privind 
situația debitelor restante rezultate din chirii, concesiuni și utilități ale societăților comerciale și 
demersurile legale efectuate pentru recuperarea acestora.  Această informație  a fost  solicitată 
de un consilier județean și  am pus-o pe tabletă pentru ca toți consilierii județeni să aibă acces 
la aceste informații. La fel vom face și pe viitor inclusiv cu răspunsul la interpelarea 
dumneavoastră.  
 

Domnul consilier județean Alexandru Cadar 
 Cea dea doua propunere:  în 23 martie s-a publicat pe site-ul instituției proiecția de buget 
a instituției pe anul 2021. La acest moment consilierii județeni nu au fost informați în mod oficial 
printr-un email și rugămintea mea ar fi ca pe viitor să amendăm această practică și să primim 
proiecția de buget pe mail, în mod oficial, așa cum ar trebui făcută legal, iar dacă se poate este 
de preferabil să primim și în fișier editabil.  
 

Domnul președinte Alin-Adrian Nica 
 Publicarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al Județului Timiș pe 2021 este 
publicat pentru asigurarea transprarenței decizionale. După consultare de către cetățeni  
cetățenii și cei interesați, varianta finală obținută în urma consultării publice, în urma 
completărilor, a observațiilor venite în urma procesului de transparență va fi transmisă 
consilierilor județeni în vederea discuțiilor în comisiile de specialitate și a dezbaterilor în plenul 
consiliului județean. Încă este un proces în curs care implică consultări cu subordonatele, cu 
cetățenii, cu acest proces de transparență și apoi se va finaliza varianta supusă adoptării în 
plenul consiliului județean și după aprobare va fi transmisă fiecărui consilier județean.  
 Nimeni nu oprește niciun consilier județean să consulte varianta existent în procesul de 
transparență decizională sau dacă cineva dorește să intre în detalii domnul director Marcu 
Marcel îi va pune la dispoziție toate documentele în formatul solicitat pentru exercitarea 
atribuțiilor pe care le are fiecare consilier județean.  
 Sfatul meu este să vă adresați domnului director Marcu Marcel și să-I solicitați toate 
informațiile. Eu îl rog să vă răspundă la toate solicitările.  
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 Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, doresc să adresez urările noastre colegilor care 
și-au serbat ziua de naștere în luna martie, respectiv doamnei Bianca Luca, domnului Blaga 
Lucian, domnului Dan Sarmeș și domnului Ciprian Trocan. Vă dorim tuturor la mulți ani, multă 
sănătate și putere de muncă.  

Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Timiș.  Vă mulțumesc tuturor pentru participare! 

 
 
 
 
                 PREŞEDINTELE                                            
    CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,          

        Alin-Adrian NICA                                                         
                                                            
                                                         SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

                            Ioan – Dănuţ ARDELEAN 
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