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CONSILIUL JUDEŢEAN  
      JUDEŢUL  TIMIŞ  
 

 
PROCES VERBAL 

privind desfăşurarea şedinţei ordinare a 
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 30 august 2017 

 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  

Doamnelor şi domnilor, 
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt 

prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.  
Lipsesc domnii consilieri Blaga Lucian, Păşcuţă Adrian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan.  

La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din 
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului 
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 389/24.08.2017 şi ordinea de zi a 
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare 
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Strategic Multianual  

de dezvoltare economico socială a judeţului Timiş 2015-2023, precum şi a Planului 
de Acţiune al judeţului Timiş pentru perioada 2017 – 2020, pentru pregătirea, 
promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii, aferent Strategiei de 
Dezvoltare Economico – Socială 2015-2020/(2023) a judeţului Timiş. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor topo-cadastrale în vederea 
dezlipirii imobilului-teren aflat în domeniul privat al Judeţului Timiş şi administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş, situat în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – 
Calea Torontalului km 6, înscris în CF nr. 130067 şi identificat ca Parcela C1. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare  Bibliotecii Judeţene Timiş 
„Sorin Titel” a unor spaţii din domeniul public al Judeţului Timiş. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Muzeul Naţional 
al Banatului Timişoara a unei suprafeţe de teren din incinta  Complexului Imobiliar 
Bastion Theresia Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea suprafeţei imobilelor situate în Timişoara, str. 
Avram Imbroane, nr. 31, aparţinând domeniului public al judeţului Timiş şi date în 
administrare Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării Inventarului domeniului 
public al Judeţului Timiş. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile 
din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara - 
proprietatea privată a Judeţului Timiş precum şi a unor bunuri mobile, către Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia Regională Vamală 
Timiş. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii şi a 
Regulamentului privind amenajarea, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor din Bastionul 
”Theresia” Timişoara. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea 
Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţe. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor bunuri 
imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara –  
proprietatea privată a Judeţului Timiş. 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării şi modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 50/2017 privind aprobarea Ghidului privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a componenţei Comisiei paritare 
pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 
persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de 
transport rutier. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului 
Bănăţean Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor unităţi spitaliceşti din judeţul 
Timiş. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării şi completării art.1 al Hotărârii 
nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Judeţean Timiş în 
Adunările Generale ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar, 
precum şi de numire în Consiliile de Administraţie ale acestora. 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării  art.2 alin.2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor unităţi spitaliceşti din judeţul 
Timiş. 

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr.5 şi a Anexei nr.6 ale  Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenţei 
Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr. 179/28.10.2015 privind încadrarea în categoria drumurilor judeţene a drumului 
comunal DC 100A Gelu DJ 692 – limită judeţ Arad, km 0+000 - 3+500. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea 
reprezentării Muzeului Satului Banatean Timisoara in fata instanţelor de judecata. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean Timis 
nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 
Judeţului Timiş. 

23. Întrebări, interpelări. 
 
În continuare vă propun completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 

hotărâre supuse dezbaterii şi avizate în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate care a 
avut loc înaintea şedinţei de plen.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Timiş. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.134/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al 
Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de 
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Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea, 
consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul 
Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei 
energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile”, cod proiect 116274,  precum şi a documentaţiei tehnico-economice la 
faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico - economici în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,  
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o  economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice 
(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1). 

4. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea promovării proiectului strategic „Babies 
across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and 
neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timisoara 
and the Pediatric Clinic of Szeged” (”Copii dincolo de frontiere -  conectarea 
serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie 
din Szeged”), Acronim BABYROHU în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
alocate prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020, Axa 
prioritară 4: „Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii”, Prioritatea de investiţii 
9/a: „Investiţii în infrastructura medicală şi socială, care contribuie la dezvoltarea 
naţională, regională şi locală, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătăţit la serviciile 
sociale, culturale şi recreative şi tranziţia de la serviciile instituţionale la cele 
comunitare” (depunerea proiectelor strategice prin aplicaţia eMS). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş  
nr. 208/25.11.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţí 
Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie: 
”Lărgirea la 4 benzi de circulaţie pe DJ 592 Timişoara – Moşniţa Nouă, jud. Timiş”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 
2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 55/2016 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a 
imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean 
“Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592 Timişoara -Moşniţa Nouă”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanţă 
în vederea recuperării unor debite .  
 
Dacă mai sunt alte discuţii sau propuneri cu privire la ordinea de zi prezentată? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolaie  
Referitor la proiectele pe care le-aţi adus în atenţia plenului consiliului judeţean, 

dezbătute şi avizate  în şedinţa  reunită a comisiilor de specialitate şi pe care doriţi să le 
introduceţi suplimentar pe ordinea de zi aş dori să fac o propunere, respectiv aş dori să vă 
propun retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre ce priveşte aprobarea 
încheierii unui contract de cesiune de creanţă în vederea recuperării unor debite.  În 
susţinerea acestei propuneri aduc câteva argumente pentru a motiva scoaterea de pe 
ordinea de zi a acestui proiect şi rediscutarea lui în plenul următor.  
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Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ştiţi foarte bine că echipa de fotbal Poli Timişoara 
a pornit cu un handicap, respectiv a început campionatul cu  - 14 puncte. Cu mari eforturi, 
cu multă dăruire din partea jucătorilor, a conducerii clubului, a antrenorilor şi a tuturor celor 
care sunt implicaţi în acest proiect sportiv de la nivelul Timişoarei s-a reuşit menţinerea în 
prima ligă a acestei echipe. Ştim că este foarte greu să finanţăm echipa de fotbal. S-a 
încercat atât de Primăria Municipiului Timişoara cât şi de consiliul judeţean deşi avem 
situaţie neplăcută în instanţă. Cunoaştem aceste lucruri şi fără doar şi poate nu dorim să se 
încalce legea sub nici o formă, însă fac un apel către dumneavoastră şi către conducerea 
consiliului judeţean, respectiv către domnul preşedinte Călin Ionel Dobra în avea o discuţie 
cu juriştii consiliului judeţean, cu domnul secretar şi cu tot aparatul de specialitate în acest 
sens pentru a identifica o formulă de finanţare pe baza legii 69 şi a identifica o formulă de a 
putea să găsim o soluţie de compromis în ceea ce priveşte cesiunea acestor creanţe. Cred 
că Timişoara şi fotbalul din Timişoara merită acest lucru. Haideţi să ne gândim foarte bine 
că sunt echipe de fotbal în campionatul din România care sunt susţinute de autorităţile 
locale şi judeţene şi nu au nici o problemă. Doar în Timişoara existe probleme privind 
finanţarea fotbalului timişorean. Cred că suntem datori faţă de echipă şi faţă de iubitorii de 
fotbal din Timişoara, dar şi a sportului în general, să susţinem această frumoasă echipă. Aţi 
văzut că şi în ultimele meciuri au avut rezultate foarte frumoase. 3 victorii din 3 meciuri. Ce 
spunea domnul Viorel Matei în şedinţa reunită despre ce meci frumos a fost cu CFR Cluj 
când de la un scor de 4-0 cu mult efort au ajuns să încheie meciul cu victorie. Deci, chiar 
cred că trebuie să ne aplecăm asupra acestui punct şi să găsim o formulă pentru 
rezolvarea acestei situaţii.  

Din acest motiv propunem scoaterea acestui proiect de pe ordinea de  zi până la 
următorul plen când împreună cu juriştii şi toţi cei care doresc să se implice în acest proiect 
să găsim o soluţie pentru a sprijini echipa noastră.  

 
Domnul consilier judeţean Matei Viorel  
Domnule preşedinte, stimaţi colegi pentru că eu am deschis cutia pandorei despre 

fotbal vreau să menţionez că nu este cazul să scoatem acest punct de pe ordinea de zi, dar 
este cazul să dăm temă de studiu conducerii executive a consiliului judeţean, juriştilor şi 
această parte, susţin ce a spus domnul Bitea, pentru că este nevoie de a găsi o soluţie 
pentru finanţare. Să ne ascundem după motivaţia că nu se poate pentru că aşa cum în 
toată ţara se poate sigur şi în Timişoara se poate.  

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin  
Dacă tot discutăm despre acest subiect  aş vrea să susţin şi eu că nu este necesar 

să scoatem proiectul de pe ordinea de zi dar este necesar în mod obligatoriu să găsim o 
soluţie pentru a sprijini Poli Timişoara şi toate celelalte echipe care sunt în aceeaşi situaţie.  
Vă reamintesc că suntem într-o asociere cu Primăria Timişoara şi Universitatea Politehnica 
şi trebuie să ne punem împreună de acord cu ce înseamnă această asociere şi care este 
soluţia pentru a o putea sprijini.  

Eu cred că suma la care a făcut referire domnul Bitea  nu putem să o facem uitată  
pentru că şi aşa suntem în instanţă cu ceea ce înseamnă Poli. Acest lucru nu ne împiedică 
să găsim soluţii pentru ca această sumă să fie mai mare de 180 mii lei cât este datoria 
făcută pe anumite convenţii, contracte care s-au derulat la momentul respectiv.  

Aş avea o rugăminte chiar dacă am să supăr pe cineva cred că este cazul să 
terminăm cu negocierile de unul singur pentru listarea la bursă, pentru vânzare, cumpărare,  
pentru a găsi nu ştiu ce fel de investitor care tot trec pe la domnul primar Robu şi cu care 
ne tot ameţeşte de cap, pentru că aceste lucruri nu se pot face de  unul singur atâta timp 
cât suntem trei investitori, ori asocierea înseamnă să fim toti trei de acord. Nu cred că noi 
cei care suntem consilieri judeţeni şi care am fost şi în celelalte mandate vom fi de acord 
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mai ales că ştim cum au fost făcute asocierile. Nu vreau să dau numele celor care au trecut 
pe la echipa Poli Timişoara sub forma de coordonatori, asociaţii  pentru că ştim ce am păţit.  

Sunt de acord şi chiar insist către domnul secretar să iniţieze o discuţie cu Curtea de 
Conturi. Faptul că suntem în instanţă înseamnă că mai durează dar acest lucru nu 
înseamnă că trebuie să blocăm activitatea sportivă. Avem încă o sesiune în luna 
septembrie şi cred că până atunci trebuie să găsim soluţia legală,  care sunt convins că 
există, ca să putem sprijini această echipă. Ar trebui să mergem pe obligaţia pe care o are 
executivul pentru că altfel retragerea proiectului ar însemna o motivaţie foarte clară. 
Motivaţia există în sensul că Poli are nevoie de bani dar aceasta nu înseamnă că trebuie să 
i executăm mâine .Faptul că aprobăm proiectul înseamnă că există o perioadă de timp în 
care poate fi o eşalonare, o reeşalonare a sumelor datorate. Acest lucru presupune că 
trebuie să rămânem în legalitate. 

Cred că luna viitoare este cel mai corect să găsim soluţii pentru finanţarea echipei 
Poli Timişoara.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În legătură cu proiectul înscris pe ordinea de zi vreau să vă spun că el nu pune în 

discuţie posibilitatea de finanţare a clubului respectiv ci este obligaţia instituţiei publice de a 
recupera debitele şi penalităţile faţă de club privind închirierea stadionului. Este o obligaţie 
legală şi noi, ca şi conducere executivă avem obligaţia de a face toate demersurile pentru 
recuperarea debitului.  

În legătură cu finanţarea, cred că trebuie să discutăm despre toate sporturile (sport, 
handbal, baschet, asociaţia de canotaj, etc), pentru că  în urma acestor finanţări noi suntem 
acum cu  un prejudiciu de aproximativ  17 milioane lei milioane lei. în instanţă. 

Vreau să vă spun că termenul din septembrie a fost acceptat şi se va finaliza 
expertiza tehnică financiară contabilă care va arăta că aceşti bani au mers pentru scopul 
stabilit prin hotărârea consiliului judeţean şi statutul acestor cluburi. Este o situaţie foarte 
delicată şi am stat cu colegii de la Serviciul juridic, cu domnul secretar, cu conducerea 
consiliului judeţean si am căutat să găsim o variantă să finanţăm aceste cluburi atâta timp 
cât suntem în instanţă cu ele. Drept dovadă pe ordinea de zi există un alt proiect unde 
modificăm ghidul de eligibilitate în baza modificărilor legislative a Legii 69 pentru a sprijini 
celelalte cluburi care se încadrează pe finanţare. Pot spune că echipa de jurişti din cadrul 
consiliului judeţean  şi-au făcut treaba din acest punct de vedere şi au găsit posibilităţi 
legislative. Toată lumea vrea să finanţeze nu doar fotbalul ci şi celelalte ramuri sportive dar 
trebuie să ne aplecăm şi să găsim o variantă legală.  

Dacă nu mai sunt alte discuţii supun la vot amendamentul domnului consilier 
judeţean Bitea Nicolae, însă înainte de a trece la procedura de vot dau cuvântul domnului 
secretar să facă câteva precizări.  

 
Domnul Dan Ardelean – secretar al judeţului Timiş  
Pentru a nu exista neclarităţi cu privire la vot, domnul consilier judeţean Bitea 

Nicolae a formulat un amendament în sensul de a nu se introduce pe ordinea de zi 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanţă în 
vederea recuperării unor debite – proiect  care a fost dezbătut şi avizat favorabil în şedinţa 
reunită a comisiilor reunite. Deci, cine doreşte să fie scos de pe ordinea de zi trebuie să 
voteze cu DA şi doreşte să fie menţinut pe ordinea de zi votează cu NU.  

Aceasta este precizarea pe care am dorit să o fac înainte de a trece la procedura de 
vot. Vă mulţumesc! 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Consiliul Judeţean Timiş a respins  amendamentul domnului Bitea Nicolae   cu 11   

voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi 
Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin, 20 voturi „împotrivă”  Avram 
Nicolae, Bădina Nicu, , Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana şi o abţinere din partea domnului Călin Ionel Dobra.  

 
În continuare supun la vot  vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate 

anterior. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi  cu 32 de voturi „pentru” 

din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 
         Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completările anterioare. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi  cu 32 de voturi pentru din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, 
Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, 
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - 
Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

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

aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 iulie 2017. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal   cu 32 de voturi pentru din partea 

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

Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului 
Strategic Multianual  de dezvoltare economico socială a judeţului Timiş 2015-2023, 
precum şi a Planului de Acţiune al judeţului Timiş pentru perioada 2017 – 2020, 
pentru pregătirea, promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii, aferent 
Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială 2015-2020/(2023) a judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii de specialitate. Comisia pentru 

Administraţie Publica Locala a avizat proiectul de hotărâre cu următorul amendament: 
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“in cadrul Planului de Acţiune al Judetului Timis pentru perioada 2017-2010, 
obiectivul de investiţii Dezvoltarea, Modernizarea si valorificarea potenţialului economic si 
de agrement al Aeroportului Utilitar Cioca, aflat la poziţia 5 in lista de rezerva, sa fie trecut 
in Lista de proiecte prioritare pentru perioada 2017-2020”.  

Dacă sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aşa cum a spus domnul preşedinte, 

amendamentul este următorul : „in cadrul Planului de Acţiune al Judetului Timis pentru 
perioada 2017-2020, obiectivul de investiţii Dezvoltarea, Modernizarea si valorificarea 
potenţialului economic si de agrement al Aeroportului Utilitar Cioca, aflat la poziţia 5 in lista 
de rezerva, sa fie trecut in Lista de proiecte prioritare pentru perioada 2017-2020”.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Daca nu, supun la vot amendamentul. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul  cu 32 de voturi pentru din partea 

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

 
În continuare supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor topo-

cadastrale în vederea dezlipirii imobilului-teren aflat în domeniul privat al Judeţului 
Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş, situat în Parcul Tehnologic şi 
Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6, înscris în CF nr. 130067 şi 
identificat ca Parcela C1.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare  

Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel” a unor spaţii din domeniul public al Judeţului 
Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil in toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

către Muzeul Naţional al Banatului Timişoara a unei suprafeţe de teren din incinta  
Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind  actualizarea suprafeţei imobilelor 
situate în Timişoara, str. Avram Imbroane, nr. 31, aparţinând domeniului public al 
judeţului Timiş şi date în administrare Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

. 
 

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării 
Inventarului domeniului public al Judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 
unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic 
Timişoara - proprietatea privată a Judeţului Timiş precum şi a unor bunuri mobile, 
către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia Regională 
Vamală Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unor spaţii şi a Regulamentului privind amenajarea, exploatarea şi 
întreţinerea spaţiilor din Bastionul ”Theresia” Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de 

preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi 
Tehnologic Timişoara – proprietatea privată a Judeţului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 

 
           Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 

După cum aţi observat, noi consilierii judeţeni din cadrul grupului PNL,  am votat 
proiectul înscris la nr. 7 pe ordinea de zi, proiect care are legătură cu proiectul de la punctul 
nr. 10 pe care îl supunem acum dezbaterii pentru că am înţeles necesitatea Direcţiei 
Vamale de a avea un spaţiu în care să îşi desfăşoare activitatea. Am votat acel proiect, îl 
vom vota şi pe acesta, însă doresc să fac un apel public către conducerea Direcţiei 
Regionale Vamale, nu ştiu dacă domnul Crăciunoiu în sală, dar aş vrea  să aibă o 
comunicare  şi o transparenţă totală în ceea ce priveşte relaţia instituţională între consiliul 
judeţean şi direcţia vamală şi totodată am observat că sunt cinci concesionari vamali care 
urmează să-şi desfăşoare activitatea în PITT şi, de asemenea am observat că mai există 
spaţii disponibile în locaţia respectivă şi din acest motiv îi rog să se aplece şi pe viitor 
pentru atragerea concesionarilor vamali pentru a acoperii toate spaţiile care sunt disponibile 
acolo, iar în acest fel noi consiliul judeţean vom avea un aport financiar la bugetul 
Consiliului Judeţului Timiş.  
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Trebuie să vă spun că în urma raportului de evaluare am iniţiat acest proiect de 

hotărâre tocmai în ideea de a pune spaţiile la dispoziţie prin licitaţie publică. Mai mult decât 
atât,  la punctul nr. 12 unde am aprobat dezmembrarea unei parcele,  prin analiza făcută în 
PITT încercăm să revitalizăm activitatea pentru a pune şi parcele la dispoziţie scoţându-le 
la licitaţie.  

Prin votul dumneavoastră, pe care îl veţi da astăzi şi pentru care vă mulţumesc, sunt 
convins că vom reuşi să revitalizăm activitatea în PITT.  

Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi „pentru” din 

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

 
 
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea completarii şi modificării 

Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 50/2017 privind aprobarea 
Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive 
pe anul 2017. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Dolecek Cristian  
Doresc să fac un amendament la anexa de la  proiect de hotărâre, întrucât în acest 

moment este specificat în anexă că pentru a participa la licitaţie şi evaluare solicitantul 
trebuie să îndeplinească două condiţii, respectiv finanţarea sportului de masă, sportului 
amator, a cluburilor de tineret, cadeţi şi juniori a căror activitate nu e considerată activitate 
economică şi finanţarea cluburilor care desfăşoară în principal activităţi neeconomice dacă 
activităţile economice prestate nu depăşesc 20% din totalul acestor activităţi. Din acest 
motiv propun să fie selectată una din aceste două condiţii şi nu amândouă aşa cum este 
trecut în proiect.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Da, este conform adresei Consiliului Concurenţei, încadrarea pe excepţie pentru a 

nu intra sub incidenţa ajutorului de stat privind finanţarea cluburilor sportive. Dacă mai sunt 
alte discuţii? Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Dolecek.  

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a 

componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a 
serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a 
licenţelor de traseu. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor 
operatori  de transport rutier. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii. Comisia Economica a avizat 

proiectul de hotărâre cu următorul amendament: “sa se introducă in anexa la proiectul de 
hotărâre si operatorul S.C. Super Imposer S.R.L.”.  

 
Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
Întrucât operatorul de transport SC Super Imposer SRL a depus cererea pentru 

eliberarea licenţelor după întocmirea raportului de specialitate doresc să fac amendamentul 
prin care propun introducerea în listă şi a SC Super Imposer SRL. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă sunt alte discuţii? 
Daca nu, supun la vot amendamentul. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 32 de voturi pentru din partea 

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

 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice 
a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor 
unităţi spitaliceşti din judeţul Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile . 
Este vorba despre Consiliul de Administraţie de la  Spitalul de Psihiatrie din Jebel 

pentru care vă rog să faceţi propuneri.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Grupul consilierilor judeţeni din cadrul consiliului judeţean  pe doamna Fodor Adeline 

Mihaela. Domnia sa este jurist la Spitalul Municipal Timişoara şi are experienţă în acest 
domeniu de aproximativ 20 de ani. Sperăm să aducă un aport pozitiv în cadrul 
managementului Spitalului de Psihiatrie Jebel. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă sunt discuţii sau alte propuneri? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30.de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
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Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,   
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi 2 abţineri din partea domnilor Geană 
Nistor şi Stancu Traian.  

 
 
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării şi 

completării art.1 al Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor  
Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale ale unor societăţi comerciale la 
care judeţul Timiş este acţionar, precum şi de numire în Consiliile de Administraţie 
ale acestora. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuţii? Vă rog să faceţi propuneri.  
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa 
Grupul consilierilor PSD din cadrul consiliului judeţean propune pe domnul Iftime 

Sorinel  
 
Domnul Dan Ardelean – Secretar al judeţului Timiş 
Am rugămintea ca pentru cei  propuşi şi aprobaţi de plenul consiliului judeţean să ne 

transmiteţi  o copie după cartea de identitate şi un număr de telefon  pentru contact.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării  art.2 alin.2 
al Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor 
unităţi spitaliceşti din judeţul Timiş. 

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

unui reprezentant  al Consiliului Judeţean Timiş – în calitate de supleant în Consiliul de 
Administraţie la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara.  

Dacă sunt discuţii şi propuneri? 
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa 
Grupul consilierilor PSD din cadrul consiliului judeţean propune pe domnul dr. Alin 

Lepădat.  
 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 
Domnule preşedinte, aş vrea să ni se spună cine sunt aceşti domni care au fost 

propuşi din partea grupului PSD. Cine este domnul Lăpădat şi cu ce se ocupă? 
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa 
Domnul dr. Alin Lăpădat este medic în cadrul Spitalului Municipal Timişoara.  
 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
Stimaţi colegi, cred că e o problemă  şi cred că ar trebui să se depună la 

secretariatul consiliului judeţean un accept al acestor domni că doresc să ocupe aceste 
funcţii. Noi votăm aici chiar dacă pe unii îi cunoaştem şi pe alţii nu dar noi trebuie să ştim că 
ei acceptăm propunerea noastră de a-i pune în orice funcţie.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Cred că grupurile politice din cadrul consiliul judeţean îşi asumă responsabilitatea 

pentru propunerile făcute şi cu siguranţă s-a discutat în prealabil cu oamenii pe care-i 
desemnează în consiliile de administraţie.  

 
Domnul consilier judeţean Titu Bojin 
Poate că nu ar fi rău ca măcar odată, la numire să-i cunoaştem şi noi.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Vom ţine cont de solicitarea dumneavoastră şi la următoarele numiri îi vom invita să 

fie prezenţi la şedinţă.  
Dacă mai sunt alte discuţii sau propuneri? Dacă nu, supun  la vot proiectul de 

hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr.5 şi a 
Anexei nr.6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind 
stabilirea componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de 
interes judeţean. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii?. Vă rog să faceţi propuneri pentru Centrul de Cultură şi Artă şi 

nominalizaţi o altă persoană în locul domnului Adrian Negoiţă.  
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa 
Grupul consilierilor PSD din cadrul consiliului judeţean propune pe doamna Lupuţ 

Florica. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă nu mai sunt alte propuneri supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30.de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bojin Mihai, Bojin 
Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – 
Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, 
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe 
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. Doamna Lupuţ Florica nu a votat.  

 
 
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 179/28.10.2015 privind încadrarea în categoria 
drumurilor judeţene a drumului comunal DC 100A Gelu DJ 692 – limită judeţ Arad, km 
0+000 - 3+500. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii 

juridice in vederea reprezentării Muzeului Satului Banatean Timisoara in fata 
instanţelor de judecata. 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă 
Domnule preşedinte, întrebarea mea este dacă Serviciul juridic al consiliului 

judeţean nu este suficient pentru a face acest lucru.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
La întrebarea dumneavoastră rog pe domnul secretar să vă răspundă.  
 
Domnul Dan Ardelean - secretar al judeţului Timiş  
Pot să vă informez că, colegii din serviciul juridic al consiliului judeţean, nu pot 

reprezenta în instanţă alte instituţii. Pot da îndrumare, consultanţă dar nu pot merge în 
instanţă să-i reprezinte pentru că sunt angajaţi în altă parte. Aici vorbim despre un 
ordonator de credite care are o organigramă, un buget şi trebuie să-şi rezolve problemele 
de sine stătător.  

 
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă 
În acest caz nu credeţi că ar trebui să vedem şi noi procesul verbal al organelor de 

control? Vrem să vedem ce s-a întâmplat acolo şi de ce se cere asistenţă juridică din 
partea altei instituţii. Muzeul Satului este în subordinea noastră. Haideţi să vedem ce s-a 
întâmplat acolo înainte de a vota. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Solicit domnului director de la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara să pregătească o 

informare privind necesitatea angajării de servicii juridice pe care o veţi primi pe tabletă.  
 
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă 
Da, dar noi votăm acum proiectul.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În  raport şi în  expunerea  de motive este motivat, nu detaliat, motivaţia pentru 

iniţierea acestui proiect de hotărâre.  
 
Domnul Radosav Dănuţ  - director Muzeul Satului Bănăţean  
Domnule preşedinte,stimaţi consilieri judeţeni, am apelat la această variantă din 

două motive: primul motiv, este vorba de complexitatea problemelor cu care noi ne 
confruntăm şi al doilea motiv este perioada extrem de îndelungată pentru că se merge mult 
în urmă, mai exact până în 2010. Legat de decizia Curţii de Conturi dată în 2010 se merge 
până în anul 1999. Prin urmare, după discuţii repetate cu cei din conducerea muzeului şi cu 
cei din conducerea consiliului judeţean, am ajuns la concluzia că ne este imposibil să ne 
reprezentăm de aşa manieră să avem o şansă reală în a câştiga procesul respectiv.  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Cu permisiunea dumneavoastră domnule preşedinte aş vrea să spun domnului Bojin 

că am semnat o expunere de motive, am văzut aceste documente şi am avut chiar şi 
raportul semnat de către domnul director Radosav şi domnul jurist de la muzeu.  

Vă informez că juristul din cadrul muzeului a făcut deja demersurile prealabile pe 
contencios administrativ şi nu a avut câştig de cauză. Suntem acum în situaţia în care 
datorită termenului prevăzut de lege, termen în care ne putem adresa instanţei, să mergem 
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mai departe şi să contestăm acele procese verbale, acele documente emise de către 
organele de control şi care sunt evidenţiate în raportul pe care îl aveţi şi dumneavoastră, ar 
trebui ca astăzi să aprobăm acest proiect de hotărâre. Apreciez faptul că juristul de la 
muzeu şi nu mă feresc să spun acest lucru, nu are nici de departe competenţa necesară să 
poată reprezenta instituţia raportat la complexitatea problemelor existente acolo.  

 
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă 
Doamna vicepreşedinte puteţi să ne spuneţi dacă motivele prezentate de 

dumneavoastră sunt toate cele din procesul verbal încheiat de autoritatea care a făcut 
controlul?  

 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Nu ştiu la ce vă referiţi. Vă rog să fiţi mai explicit.  
Eu am avut la dispoziţie  acest raport şi documentele încheiate care urmează a fi … 

domnule Bojin vă rog să consultaţi pentru că nu este vorba de un singur document , nu 
avem doar un singur proces verbal. În fapt este vorba de decizia 43/23.07.2010, urmată de 
procesul verbal din 2010 şi altele. Deci, sunt documente emise cu mult timp înainte şi care 
stau la baza procesului verbal încheiat anul acesta şi care urmează a fi contestat.  Deci, 
sunt o serie de documente aşa cum a spus şi domnul director, care vizează controalele din 
anii precedenţi. 

  
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă 
Insist că era bine să vedem şi noi ce spun instituţiile care au făcut controlul în 

procesele verbale încheiate în urma controlului.  
 
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu 
Aceste documente pot fi puse la dispoziţia dumneavoastră pentru că nu au caracter 

secret şi cred că domnul director Radosav poate să vă pună la dispoziţie orice document 
solicitaţi pentru a vă clarifica.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, domnule director Radosav vă rog să puneţi la 

dispoziţia domnului consilier Bojin Mihăiţă toate documentele solicitate, proces verbal, 
decizia, raportul curţii de conturi, etc. 

Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – 
Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi 2 abţineri din partea domnilor 
Bojin Mihăiţă şi Borha Liviu nu au votat.  

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

Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică a Judeţului Timiş. 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Domnule preşedinte doresc să se consemneze în procesul verbal că nu  participat la 

dezbateri şi nu îmi exprim votul.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Aici este vorba de validarea componenţei ATOP ca urmare a adresei primită din 

partea IPJ Timiş prin care suntem informaţi de faptul că s-au făcut modificări, respectiv cine 
a preluat atribuţiile conducerii IPJ Timiş.  

 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian  
Domnule consilier judeţean Bădina puteţi vota că nu sunteţi incompatibil.  
 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
Aici nu discutăm de incompatibilitate ci de conflict de interese conform Legii 215, 

fiind vorba de un folos material. Dacă era expus în proiectul de hotărâre modificarea unei 
singure persoane ci nu a întregii componenţe atunci îmi exprimam votul. Acesta este 
punctul meu de vedere. 

 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian  
În prevederile Legii nr. 107/14.05.2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea 

nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, respectiv alineatul (2) se modifică 
şi se spune că: „ Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei 
generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un 
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect,  6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi 
ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului 
Bucureşti sau al Inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, după 
caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.  

Prin urmare,  noi luăm la cunoştinţă despre cine este desemnat comandantul poliţiei 
judeţene şi modificăm componenţa comisiei.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă rog să consemnaţi în procesul verbal neparticiparea la vot a domnului consilier 

judeţean Bădina Nicu. 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin 
Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, 
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu 
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. Domnul Plavoşin Deian nu a 
votat.  
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Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.134/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 

„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale 
din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a 
eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din 
surse regenerabile”, cod proiect 116274,  precum şi a documentaţiei tehnico-
economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico - economici în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o  economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod 
apel proiecte nr. POR/97/3/1). 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 26 - Proiect  he  hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 
strategic „Babies across borders – connecting health services in the field of 
obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County 
Hospital Pius Brînzeu Timisoara and the Pediatric Clinic of Szeged” (”Copii dincolo 
de frontiere -  conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi 
neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi 
Clinica de pediatrie din Szeged”), Acronim BABYROHU în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile alocate prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-
UNGARIA 2014-2020, Axa prioritară 4: „Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a 
sănătăţii”, Prioritatea de investiţii 9/a: „Investiţii în infrastructura medicală şi socială, 
care contribuie la dezvoltarea naţională, regională şi locală, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 
îmbunătăţit la serviciile sociale, culturale şi recreative şi tranziţia de la serviciile 
instituţionale la cele comunitare” (depunerea proiectelor strategice prin aplicaţia 
eMS). 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş  nr. 208/25.11.2015 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţí Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 
pentru obiectivul de investiţie: ”Lărgirea la 4 benzi de circulaţie pe DJ 592 Timişoara 
– Moşniţa Nouă, jud. Timiş”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite 
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Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 
judeţului Timiş pe anul 2017.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi 

completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/2016 privind aprobarea 
declanşării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării 
de utilitate publică de interes judeţean “Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592  
Timişoara - Moşniţa Nouă”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract 
de cesiune de creanţă în vederea recuperării unor debite .    

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite. 
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Aşa cum v-am spus încă de la începutul acestei şedinţe,  când am solicitat 

scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi, vă reamintesc că noi grupul de consilieri 
judeţeni PNL vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Am argumentat la început de 
ce facem acest lucru.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 21  de voturi „pentru” din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, 
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş 
Marius – Dan,  Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lupuţ 
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana şi 11 voturi împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, 
Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius,  
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 31 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele 

informări: 
Raport privind activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte 

cu handicap Timis in perioada 01.01. – 30.06.2017. 
Informare privind sursele de finanţare care au asigurat bugetul Căminului pentru 

persoane vârstnice Jimbolia pana la data de 30.06.2017. Vă informez că materialul de la 
comuna Comloş nu l-am primit dar veţi primi în cel mai scurt timp şi informarea de la 
Comloşu Mare. 

Informare asupra stadiului de asigurare a securităţii si siguranţei civice la nivelul 
judeţului Timis. 

Dacă sunt întrebări, intrerpelări? 
 
Domnul consilier judeţean Marina Vasile 
Domnule preşedinte, doresc cu această ocazie să fac o sesizare cu privire la DJ 692 

A care leagă localitatea Sânandrei de Dudeştii Noi – Becicherecu Mic. La acest moment se 
fac lucrări de asfaltare pe raza satului Dudeştii Noi şi din păcate nu s-au prevăzut, din câte 
am înţeles, trecerile către căile de acces care fac legătura cu acest drum judeţean şi mă 
refer aici la drumuri şi străzi şi există o diferenţă de nivel mare, uneori de peste 10 cm ceea 
ce duce la distrugerea autovehiculelor şi nu mai vorbim de pericolele care sunt pe perioada 
nopţii despre care suntem conştienţi că există astfel de pericole.  

Subliniez faptul că primăria Dudeştii Noi a înaintat o adresă către Consiliul Judeţean 
Timiş pe data de 25 august dar nu a fost contactată până la acest moment şi din acest 
motiv solicit următoarele: În primul rând,  având în vedere că lucrările sunt în curs de 
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executare să se vadă dacă se mai poate face ceva din punct de vedere legal. În al doilea 
rând, în viitor în caietul de sarcini  pentru licitaţiile la aceste drumuri ar trebui să se prevadă 
şi trecerile care, până la urmă sunt pe jumătate de metru către căile de acces şi în al treilea 
rând, dacă nu se poate face acest lucru din diverse motive cred că ar fi foarte util şi firesc 
să se anunţe primăriile astfel încât să se planifice aceste lucrări în bugetele proprii şi să se 
intervină imediat după ce s-a tras asfaltul.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule director al Direcţiei Generale Tehnice cred că aţi auzit solicitările domnului 

Marian Vasile.  
Rugămintea mea este ca astăzi să faceţi deplasarea pe teren pentru că ştiu despre 

solicitarea venită de la Dudeştii Noi.  Vă rog să mergeţi să vedeţi, să analizaţi şi proiectul 
nostru pentru că este o lucrare care în acest moment este în garanţie. Problema este dacă 
a fost în proiect şi nu a fost executat sau nu a fost prinsă în proiect pentru că dacă e vorba 
despre faptul că nu a fost prinsă în proiect măcar să le dăm avizul comunei de a se conecta 
cu drumul judeţean. Deci, rugămintea mea este să mergeţi astăzi la faţa locului, să vedeţi 
care este situaţia şi să luaţi legătura cu domnul primar de la Dudeştii Noi.  

 
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu 
Domnule preşedinte, am două, trei probleme pe care doresc să le aduc în atenţia 

dumneavoastră. Este vorba de faptul că începând cu luna septembrie intră în acţiune o 
plantă invazivă extrem de periculoasă pentru sănătatea locuitorilor judeţului Timiş. Este 
vorba de ambrozia. Pentru acest lucru, sigur că la nivel de municipiu Timişoara s-au luat 
unele măsuri ca cei care au terenuri neigenizate de ambrozie să fie amendaţi, să fie 
constrânşi să rezolve acesta problemă.  

Având în vedere că această plantă produce rinită alergică, astm bronşic şi este o 
plantă deosebit de periculoasă propun ca la nivel de judeţ să emitem o hotărâre a 
consiliului cu privire la terenurile care nu sunt curăţate de ambrozie. Sunt multe terenuri 
arabile proprietate a unor cetăţeni care nu sunt curăţate şi pentru acest lucru  trebuie 
anunţată direcţia de mediu, trebuie aprobată o hotărâre astfel încât această plantă să nu 
mai pericliteze sănătatea cetăţenilor din judeţ.  

Pe de altă parte, deşi am emis o hotărâre a consiliului judeţean prin care Timişoara – 
Moşniţa va fi la 4 benzi, am o întrebare care este puţin cam retorică şi cred că este şi destul 
de actuală, în sensul că  aş vrea să ne spuneţi ce mai ştiţi de drumul de la Timişoara la 
Dumbrăviţa pentru că nu îl mai văd pe strategia şi programul de dezvoltare, văd că a 
dispărut şi nu se mai ştie nimic de el.  

În final, pentru cine răspunde de deponeu,  revin asupra acestui subiect şi vreau să 
ştiţi că nu mă las de acest deponeu până nu se clarifică această problemă. Indiferent de ce 
se spune vă rog ca prin conducerea consiliului judeţean să se facă o analiză ca nu cumva 
în acele mirosuri şi particule degajate de deponeu nu sunt şi ceva substanţe radioactive. 
Este o chestiune ce trebuie avizată de către direcţia de mediu pentru a se verifica acest 
lucru şi sigur că s-ar putea găsi răspunsuri în condiţiile în care nu avem niciun fel de analiză 
lucrurile devin din ce în ce mai periculoase.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Deşi e o întrebare retorică este totuşi de actualitate pentru că în Strategia de 

dezvoltare a judeţului Timiş drumul Timişora – Dumbrăviţa – Giarmata – acces la 
autostradă este un drum important. A fost depusă documentaţia pentru accesare fonduri 
europene în cadrul POR şi am primit răspuns din partea ADER-ului că a trecut de primul 
criteriu de evaluare privind eligibilitatea proiectului, urmează partea tehnică şi financiară. 
Deci suntem cu el în curs de semnare a contractului de finanţare şi sper că acest lucru îl 
vom face în această toamnă. 
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 În ce priveşte ambrozia pot spune că avem posibilitatea legală de a interveni doar 
pe domeniul public al judeţului Timiş, responsabilitatea revenind unităţilor administrativ 
teritoriale care au pârghiile necesare, respectiv poliţia locală poate amenda neingenizarea 
terenurilor respective. Cu toate acestea, ţinând cont de un fenomen foarte acut asupra 
sănătăţii cred că putem face şi noi demersuri în comitetul situaţiilor de urgenţă şi încercăm 
să găsim o modalitate de lucru şi de intervenţie la nivel general pentru judeţul Timiş.  

În legătură cu deponeul dau cuvântul domnului vicepreşedinte Stancu Traian să vă 
răspundă, domnia sa este responsabil cu deponeul de la Ghizela. 

 
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian 
Domnule consilier judeţean Tiberiu Lelescu, aş vrea să fiţi foarte atent când faceţi 

anumite afirmaţii pentru că acestea pot să afecteze populaţia judeţului Timiş. Aş vrea să fiţi 
foarte informat înainte de a face anumite informaţii. A spune  acum că la deponeul de la 
Ghizela ar fi materiale radioactive este foarte grav. Nu ştiu de unde aţi scos aceste lucruri. 
Dacă v-aţi uitat la televizor aţi văzut că nici la Râmnicul Vâlcea nu s-au confirmat afirmaţiile 
dar aminte la Ghizela.  

Situaţia la deponeu este foarte bine controlată. În această iarnă se va închide celula 
1 şi se va deschide celula 2. Se va mări staţia de epurare de levigat şi tot în acest an va 
începe lucrarea. După cum vedeţi situaţia deponeului este sub control. 

 O altă chestiune pe care aş vrea să o spun aici de faţă cu presa, dacă noi vom 
spune în continuare, am auzit multe voci în presă,  că degeaba noi colectăm selectiv pentru 
că anumiţi operatori vor baga în aceeaşi maşină tot gunoiul este o chestiune care ne 
dăunează foarte mult. Noi încercăm să convingem populaţia să colecteze selectiv, iar o 
ştire de acest gen va face populaţia sa nu mai colecteze selectiv. Trebuie să ştiţi că 
maşinile din oraş care colectează selectivă au aceeaşi formă, sunt acelaşi tip de maşină 
dar gunoiul se ridică selectivă.  

 
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
Domnule vicepreşedinte, aţi făcut la deponeu o măsurătoare GEIGER–MÜLLER? 
Pe de altă parte eu nu am spus că există materiale radioactive ci că trebuie făcute 

măsurători de către Direcţia de mediu.  
 
Domnul vicepreşedinte Stancu Tiberiu 
Domnule Lelescu am să transmit Agenţiei de mediu dorinţa dumneavoastră să 

meargă să verifice. Chiar puteţi să vă adresaţi personal Agenţiei de mediu cu această 
solicitare.  

 
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
Bine, să ştiţi că o să colectez un balon cu aer de acolo si îi dau drumul în biroul 

dumneavoastră. 
 
Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
Domnule preşedinte, rugămintea mea este,  dacă s-ar putea, să nu mai fie atât de 

multe proiecte pe care trebuie să le avizăm în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate. 
Sunt prea multe proiecte suplimentare pe ordinea de zi iniţială. Toţi colegii gândesc aşa dar 
mulţi nu o spun. Este prea de tot să avem 7-8 proiecte în plus şi nu avem timp să le vedem 
şi să le discutăm. 

De asemenea, doresc retragerea mea de la Muzeul Satului pentru că nu îmi 
regăsesc rolul acolo. Nu faptul că a apărut această situaţie este motivul dar  nu accept să 
fiu pe post de paiaţă acolo.  

 
 



 26

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Cu privire la proiectele avizate în comisiile reunite să ştiţi că nu sunt adeptul acestei 

practici,  ci chiar vreau să fie discutate şi analizate în toate comisiile de specialitate, însă 
unele au fost în regim de urgenţă atât cu termenul de depunere pe fonduri europene, cât şi 
cu  documentaţia care a venit  pe parcurs.  

În ce priveşte retragerea dumneavoastră vă rog să faceţi acest lucru în scris. Cred 
că până veţi depune în scris demisia dumneavoastră să vă răzgândiţi. Vă rog să mai 
analizaţi această decizie.  

Cu această problemă chiar mi-aţi ridicat o minge la fileu, vă mulţumesc, şi rog toţi 
colegii consilierii judeţeni care sunt reprezentanţi în consiliile de administraţie să participe la 
aceste consilii de administraţie. Dacă nu primiţi invitaţia din partea directorilor vă rog să-mi 
comunicaţi să iau măsuri. Este obligatoriu ca reprezentantul consiliului judeţean să fie 
prezent în consiliul de administraţie.  

 
Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
Nu mi se pare normal să fiu sunat la ora 11 să-mi spună că la ora 13 să fiu prezent 

la consiliu. Nu pot face 2 ore de la Cenad  că doar nu zbor. Aşa că mai bine mă retrag.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Am reţinut şi rog Direcţia de Administraţie Publică să faceţi o adresă către toate 

instituţiile publice să convoace în termen legal consiliile de administraţie şi reprezentanţii 
consiliului judeţean.  

 
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel 
Strategia de dezvoltare este într-un proces evolutiv şi de aceea solicit să se facă 

periodic o informare asupra evoluţie proiectelor care sunt acolo. Desigur, observ că lipsesc 
indicatorii de performanţă,  indicatorii de rezultat dar acest lucru ţine de altceva, însă o 
informare asupra evoluţiei proiectelor incluse pe lista prioritară este necesar să fie făcută.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Am să solicit Direcţiei Generale de Dezvoltare să facă la fiecare 3 luni o informare 

asupra evoluţiei proiectelor prioritare înscrise în planul strategic.  
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,  

    Călin – Ionel DOBRA                                       Ioan – Dănuţ ARDELEAN   
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