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CONSILIUL JUDEŢEAN  
JUDEŢUL  TIMIŞ  
 

PROCES VERBAL 
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a 

plenului Consiliului Judeţean Timiş din 29 noiembrie 2018 
 

 
 

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 33 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie. 
Lipsesc domnii consilieri judeţeni: Bojin Titu, Sarmeş Dan şi Stancu Traian.  

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.706/22.11.2018 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. 

În continuare, dau citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul 

public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor din domeniul public al 
Judeţului Timiş, situate în localitatea Timişoara, str. Sf. Ioan, nr.1. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul 
public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al 
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii 
nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în 
Adunările Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi comerciale la care 
Judeţul Timiş este acţionar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Timiş. 

6. 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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unor bunuri mobile. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr. 170/2017 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor imobile din Pavilionul 
Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara - proprietate privată a Judeţului 
Timiş, precum şi a unor bunuri mobile, către Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Timişoara – Biroul Vamal de Interior Timiş. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 173/30.08.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unor 
bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara – 
proprietatea privată a Judeţului Timiş.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.230/2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile aflate in 
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patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către unele unităţi administrativ teritoriale din Judeţul 
Timiş. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii “Programului de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Bibliotecii Judeţene Timiş “Sorin Titel”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Merlin” Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de învăţământ  
liceal special şi postliceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de învăţământ 
special preşcolar, primar, gimnazial şi profesional din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-
2020. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării  Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării proiectului ”Cross - 
border network for disaster resilience and emergency situations risks management” pe 
Programul transfrontalier INTERREG V - A RO-HU 2014-2020. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul 
proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks 
management” / ”Reţea transfrontalieră pentru îmbunătăţirea capacităţii de răspuns şi a 
managementului riscurilor în situaţii de urgenţă” în cadrul Programului INTERREG V-A RO-
HU 2014-2020, Acronim CBN, Cod eMS: ROHU 72. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru ocuparea şi 
eliberarea din funcţia de administrator public, a atribuţiilor specifice funcţiei şi a modelului 
contractului de management pentru ocuparea funcţiei de administrator public din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiş. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor funcţii publice şi 
aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea editării, tipăririi şi difuzării publicaţiei 
„Agendă CJTimiş” a Consiliului Judeţean Timiş. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Normativelor privind dotarea cu 
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completarii Capitolului II 
pct.2.4 al Strategiei şi Programului Strategic Multianual de Dezvoltare Economico - Socială 
a judeţului Timiş pentru perioada 2015-2020 (2023), precum şi a Planului de Acţiune al 
judeţului Timiş pentru perioada  2015 – 2016, pentru pregătirea, promovarea şi 
implementarea proiectelor de investiţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş 
nr.216/16.12.2015. 

25. Intrebari, interpelări 
 
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului  Timiş  pe anul 
2018.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Protocol de Colaborare între 
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Sănătăţii şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara. 



3 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Judeţul 
Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completarii contractului de 
închiriere încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea 
FLORAL BOUTIQUE INFO S.R.L.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN68A (Coşava) – Tomeşti – 
Luncanii de Jos – limită judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L=36,8 km din care necesar de 
modernizat 36,8 km)”, Cod SMIS 125051, finanţat prin POR 2014-2020, Axa 6, PI 6.1. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş  nr.242/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în scopul accesarii fondurilor 
nerambursabile alocate prin POCU,  Axa prioritară 4, Incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei,  Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, Combaterea saraciei si a 
orcarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv - Creşterea accesului la servicii 
accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv în asistenţă medicală şi servicii sociale 
de interes general, Obiectiv specific - ”Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în 
instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declararii obiectivului ”Realizarea legăturii rutiere a 
Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara(PITT) cu Centura Timişoara (sens giratoriu)” 
ca obiectiv de utilitate publică de interes judeţean. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declararii obiectivului ”Drum de legătură Aeroportul 
Internaţional Timişoara Traian Vuia -  Autostrada A1” ca obiectiv de utilitate publică de 
interes judeţean. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018.  

 
Dacă sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a şedinţei? Dacă nu 

supun la vot modificarea şi completarea ordinii de zi. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat modificarea şi completarea ordinii de zi  cu 31 de voturi 
pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga 
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea 
Dorin, Clain Romică – Adrian,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu 
Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 
         De asemenea va propun scoaterea de pe ordinea de zi a şedinţei a proiectului înscris 
la  punctul 7 in dispoziţia de convocare a şedinţei. 
 Procedură de vot. 
 Consiliul Judeţean Timiş a aprobat scoterea de pe ordinea de zi a şedinţei a 
proiectului înscris la punctul 7 în dispoziţia de convocare a şedinţei  cu 31 de voturi pentru 
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, 
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, 
Clain Romică – Adrian,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, 
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  
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Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei 
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
         
        Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările aprobate. 
        Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi  cu 31 de voturi pentru din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis 
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,  Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 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 ale şedinţei extraordinare din data de 15 noiembrie 2018. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal  cu 31 de voturi pentru din partea 
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis 
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

 Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al 
Judeţului  Timiş  pe anul 2018. 

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

 
 
Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor 

imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind 
bunuri de interes public judeţean. 

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
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Doamna consilier judeţean Târpe Manasia Roxana 
Domnule preşedinte, doresc să se consemneze că nu voi vota la acest punct întrucât 

este vorba de Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara unde sunt salariată.  
 
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 30 de voturi pentru din 

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

 
                                                         

Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor din 
domeniul public al Judeţului Timiş, situate în localitatea Timişoara, str. Sf. Ioan, nr.1. 

 
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 Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, 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, Grigoroiu 
Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                                           

 
  

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor 
imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind 
bunuri de interes public judeţean. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuţii? 
 
Doamna consilier judeţean Târpe Manasia Roxana 
La fel ca şi la punctul anterior, doresc să se consemneze că nu voi vota nici la acest 

punct.  
 
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 31 de voturi pentru din 

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

 
                                             
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 

Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Timiş în Adunările Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi 
comerciale la care Judeţul Timiş este acţionar. 
 Propunere :  Crista Mihai Stefan 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii şi propuneri? Dacă nu, atunci vin eu cu o propunere, şi anume, 

propun pe domnul jurist Crista Mihai  Ştefan din cadrul aparatului de specialitate.  
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot propunerea mea şi implicit 

proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

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

Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării 
inventarului bunurilor care alcătuiesc 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 33 de voturi pentru din 

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

Punctul nr. 7 - 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? 
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Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Nu ştiu cine doreşte să-mi răspundă, fie domnul secretar, fie preşedintele comisiei 

speciale, însă aş vrea să aduc în discuţie o problemă şi doresc să primesc lămuriri. Deci, în 
raport se spune: „Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează 
să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare. În cazul în care Ministerul Culturii 
şi Cultelor sau serviciile deconcentrate nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termen de 
maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, acest drept se transferă autorităţilor 
publice locale care îl pot exercita în maximum 15 zile.” 

În lista, anexă, privind imobilele cu altă destinaţie, este un solicitant cu două poziţii. 
Numărul de cerere, data de intrare este 06.11.2018. Vă întreb dacă aceste 15 zile sunt 
considerate calendaristice sau zile lucrătoare? Pentru că în ambele condiţii cele 15 zile sunt 
depăşite şi în acest sens nu ştiu care mai e rolul nostru. Ne mai exercităm sau nu dreptul de 
preemţiune? Termenul este depăşit dacă ne uităm la data intrării. În ambele condiţii, 
indiferent că sunt zile calendaristice sau zile lucrătoare, termenul este depăşit.  

 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş 
Am să vă răspund eu, spunându-vă că termenul nu este unul de prescripţie sau un 

termen de cădere. După cum spuneţi dumneavoastră, suntem în situaţia unei aprobări 
tacite, dar pentru a da o aprobare tacită trebuie să parcurgem o procedură judiciară. Deci, 
aprobarea tacită nu funcţionează de drept prin faptul că la un termen nu am dat un aviz, ci 
trebuie să constate instanţa această aprobare tacită. În aceste condiţii, eu zic că nu am fi 
puşi în situaţia ca la orice cerere făcută de cineva să facem şedinţă extraordinară. Ar fi 
nenumărate şedinţe extraordinare pentru că termenele ar fi unele după altele. Eu zic că nu 
ar fi nici o problemă. Dacă legea nu specifică ele merg pe codul civil în care se spune că 
sunt zile care merg una după alta. Dacă se împlineşte termenul într-o zi de sărbătoare sau 
zi nelucrătoare, atunci prima zi de după se socoteşte a fi cea în care se împlineşte 
termenul.  

Nu cred că este cazul să avem o discuţie largă pe acest aspect pentru că, până la 
urmă, noi ne dăm acceptul sau nu pentru cumpărare. Sigur că ar putea să conteste cineva 
la momentul în care noi am spune: „ da, domnule vrem să cumpărăm acest spaţiu şi au 
trecut cele 15 zile”. Pentru alte nelămuriri vă stau la dispoziţie.  

 
Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru  
Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să spun că domnul secretar a fost destul de 

clar în explicaţiile domniei sale şi să ştiţi că noi venim în demersul solicitanţilor şi lucrările 
comisiei se efectuează în termen util. Încercăm astfel să intrăm pe ordinea de zi a şedinţelor 
de plen cât se poate de repede.  

În consecinţă, aş avea un amendament la acest proiect şi anume, avem o solicitare 
din partea unui proprietar, înregistrată în 22.11.2018.  Prin urmare, prin amendamentul meu 
solicit să fiţi de acord cu introducerea în cadrul anexei o poziţie nr. 3 pentru a veni în 
sprijinul acestui solicitant.  Amendamentul îl voi depune la domnul secretar.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu , supun la vot amendamentul domnului Iovescu 

Alexandru.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Despre ce amendament este vorba? Ce să introducem la poziţia 3 în anexă? Cine ne 

poate explica mai pe larg? 
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule consilie Iovescu Alexandru vă rugăm să ne explicaţi mai pe larg despre ce 

amendament este vorba.  Vă mulţumim! 
 
Domnul consilier judeţean Iovescu Alexandru 
Comisia specială s-a întrunit luni pentru a analiza acest dosar. Este vorba de un 

imobil situat în Piaţa Sf. Gheorghe nr. 1 – spaţiu pentru instituţie compus din 52 încăperi 
situate la etajul 1, parter si subsol. Proprietar al imobilului este Banca Comercială Română.  
Fostul sediu al Băncii Comerciale Române. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Puteţi vă rog frumos să ne spuneţi care este componenţa comisiei speciale? 
 
Domnule consilie Iovescu Alexandru 
Da, în componenţa comisiei speciale este subsemnatul în calitate de preşedinte,  

domnul Cocean Liviu de la PNL, domnul Geană Nistor de la ALDE şi reprezentanţi din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Cine, dintre consilierii judeţeni,  a fost prezent la şedinţa comisiei? 
 
Domnule consilie Iovescu Alexandru 
Eu şi domnul Geană Nistor.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vedeţi, de asta este surpriză. Aveţi reprezentanţi în comisii şi nu participă la şedinţă. 

Domnule Buboi, nu ar fi nici o surpriză dacă oamenii ar fi prezenţi la şedinţă.  
 
Domnule consilie Iovescu Alexandru 
Aş putea să intru în mai multe detalii despre lucrările comisiei speciale dar nu cred că 

este momentul.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Domnule preşedinte, cu cât timp înainte se face convocarea la şedinţele comisiei 

speciale? Poate să ne spună domnul Iovescu acest lucru? 
 
Domnule consilie Iovescu Alexandru 
Domnule Bitea, convocarea se face cât putem de repede şi în funcţie de timpul pe 

care îl avem astfel încât să putem răspunde în timp util şi să nu depăşim termenul de 15 
zile.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul  cu 32 de voturi pentru din partea 

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

 
Dacă nu mai sunt şi alte discuţii, vă 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 Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin        

 
                                                   
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 170/2017 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 
unor imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic 
Timişoara - proprietate privată a Judeţului Timiş, precum şi a unor bunuri mobile, 
către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Directia Regionala 
Vamala 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 33 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                       

  
 

Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 173/30.08.2017 privind închirierea 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? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                       
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Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr.230/2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 
unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către unele 
unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Într-adevăr este foarte bine ce se întâmplă astăzi prin acest proiect de hotărâre 

pentru Primăria Banloc şi Primăria Victor Vlad Delamarina. În condiţiile în care se mai 
găsesc anumite autovehiculele pe care consiliul judeţean nu le mai foloseşte atunci să le 
distribuim către UAT-urile din judeţul Timiş care au posibilităţi  financiare sunt reduse şi au 
nevoie de ele. La vremea aceea se discuta de încă două primării şi aş vrea să ştiu dacă 
există posibilitatea ca la începutul anului viitor să le susţinem. Nu îmi aduc aminte care este 
a doua primărie dar una dintre ele ştiu sigur că este Otelec.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
În luna decembrie Direcţia de patrimoniu va face o analiză privind flota de la nivelul 

consiliului judeţean şi a instituţiilor din subordine. Apoi în luna ianuarie vom vedea care sunt 
propunerile care vin din partea aparatului de specialitate.  

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 de voturi pentru din 

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

                                                                                                        
 
Punctul nr. 11 - 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 toate comisiile.   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                       
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Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării “Programului 
de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-
30.06.2019”. 
  

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 33 de voturi pentru din 

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

  
 

Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene Timiş “Sorin Titel”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

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

                                                  
 

Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Merlin” 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 33 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin      
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Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

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

                                                     
                                                

Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei 
şcolare de învăţământ  liceal special şi postliceal special din judeţul Timiş, pentru 
anul şcolar 2019-2020. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

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

 
                                                  

Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei 
şcolare de învăţământ special preşcolar, primar, gimnazial şi profesional din judeţul 
Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre   cu 33 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa 
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană 
Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                       
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 Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării 
proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations 
risks management” pe Programul transfrontalier INTERREG V - A RO-HU 2014-2020. 

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

 
 

Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 
în cadrul proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency 
situations risks management” / ”Reţea transfrontalieră pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns şi a managementului riscurilor în situaţii de urgenţă” în cadrul 
Programului INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, Acronim CBN, Cod eMS: ROHU 72. 

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

Nu au votat domnul Borha Liviu şi doamna Jumanca Romaniţa.                                            
 

 
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii 

pentru ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, a atribuţiilor 
specifice funcţiei şi a modelului contractului de management pentru ocuparea 
funcţiei de administrator public din cadrul Consiliului Judeţean Timiş. 
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de 3 comisii Comisia pentru Cultura Învăţământ 

Tineret si Sport, Comisia pentru Administraţie Publica Locala si Comisia de Urbanism 
Amenajarea teritoriului, Lucrări Publice si Protecţia Mediului au avizat proiectul de hotărâre 
cu următorul amendament: La anexa 1 Cap.II Criterii specifice de ocupare a postului de 
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administrator public se modifica la alin.1 astfel: „studii superioare de lunga durata, absolvite 
cu diploma sau echivalenta in domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice” 

De asemenea, Comisia pentru Administraţie Publica Locala a avizat proiectul de 
hotărâre cu următorul amendament: La anexa 1 Cap VII atribuţii specifice funcţiei de 
administrator public, pct.1 si pct.2 se modifica in sensul înlocuirii sintagmei „poate îndeplini „ 
cu sintagma „îndeplineşte”. 

Rog preşedintele comisiei  sa susţină amendamentele. 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Doamnelor şi domnilor, în cadrul şedinţei  Comisiei de administraţie publică locală din 

23.10.2018 s-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor procedurii pentru 
ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, a atribuţiilor specifice funcţiei şi a 
modelului contractului de management pentru ocuparea funcţiei de administrator public din 
cadrul Consiliului Judeţean Timiş. Proiectul a fost avizat în totalitate cu următorul 
amendament: La anexa 1 Cap.II Criterii specifice de ocupare a postului de administrator 
public se modifica la alin.1 astfel: „studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma 
sau echivalenta in domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice” şi la capitolul VII - 
atribuţii specifice funcţiei de administrator public, pct.1 si pct.2 se modifica in sensul 
înlocuirii sintagmei „poate îndeplini „ cu sintagma „îndeplineşte”. 

Argumentele sunt – am considerat că trebuie deschisă aria de specializare a viitorului 
administrator public. Ne-am uitat pe site cum e la  Cluj, Suceava şi Braşov şi am văzut cum 
este, iar pentru a doua parte a amendamentului, ne-am uitat în lege şi nu există cuvântul 
„poate”. Legea este imperativă, deci se aplică sau nu se aplică. Nu putem spune că se 
poate aplica legea. E vorba de faptul că dacă dumneavoastră aţi delegat atribuţiile ele sunt 
îndeplinite şi nu putem spune că pot fi îndeplinite. În acest sens am solicitat modificarea.  
Acestea sunt raţiunile pentru care noi am solicitat modificarea proiectului de hotărâre a 
consiliului judeţean.  

 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş 
Raţiunea pentru care a fost introdus cuvântul poate se explică prin faptul că aceste 

atribuţii pot fi delegate de către preşedinte. Deci, preşedintele consiliului judeţean le poate 
delega sau nu. În condiţiile în care le deleagă ele pot fi exercitate, în condiţiile în care nu le 
deleagă atunci aceste atribuţii nu sunt de competenţa administratorului public.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Cred că soluţia de mijloc este, într-adevăr, să se folosească sintagma „îndeplineşte” 

pentru că, oricum, conform celor spuse de domnul secretar, domnul preşedinte poate 
delega sau nu. Dar, îndeplineşte în funcţie de ce deleagă preşedintele şi preşedintele poate 
delega mai mult sau mai puţin, sau chiar deloc pe aria respectivă.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan  
Domnule preşedinte, sunt amestecate în sensul că la unele delegări se deleagă în 

mod expres, vedeţi capitolul VII, iar la altele sunt „poate”. Ori dumneavoastră veţi delega ce 
veţi hotărâ şi atunci el îndeplineşte ceea ce aţi delegat. Altfel apare ambiguitate în termen.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Referitor la prima parte a amendamentului, cred că aria de aplicabilitate ar trebui să 

fie nu numai pe specializările juridic, economic şi tehnic. Eu aş adăuga chiar şi 
administrativă. Cred că administrativă este altceva faţă de celelalte. Chiar şi domnul 
secretar în regulament are prevăzută competenţa în studii juridice sau administrative.  
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă rog să reformulaţi amendamentul.  
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Deci, la Cap.II Criterii specifice de ocupare a postului de administrator public se 

modifica la alin.1 astfel: „studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma sau 
echivalenta in domeniul ştiinţelor juridice, tehnice, economice sau administrative” . 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul    cu 33 de voturi pentru din partea 

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

 
Comisia pentru Relatii si Cooperare Interna si Externa a avizat proiectul de hotărâre 

cu următorul amendament: „ sa nu se restricţioneze criteriile de selecţie a candidaţilor doar 
la domeniul juridic”. 

Rog preşedintele comisiei să susţină amendamentul. 
 
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin Lăscuţ 
Da, în cadrul comisiei am făcut un amendament, însă ni-l retragem acum pentru că a 

fost formulat mult mai amplu de colegul meu. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă mai sunt alte discuţii legate de proiect? 
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa 
Şi Comisia de cultură, învăţământ, tineret şi sport are un amendament care priveşte 

tot criteriile specifice şi anume, studii superioare în domeniul juridice, tehnice, economice – 
noi nu am vrea şi administrative, dar îmi retrag amendamentul.  

 
Domnul consilier judeţean Cândea Dorin 
Aceeaşi discuţie a fost şi în Comisia de urbanism. Colegii mei au realizat că de fapt 

este un pic limitat pregătirea pentru postul de county manager. Văd că colegii de la PNL au 
venit cu acest amendament cu care cred că sunt de acord şi membri din comisia de 
urbanism.  

Pe de altă parte, din punctul meu de vedere acest post a fost negociat de partidul 
nostru Mişcarea Populară cu vechiul preşedinte, iar eu m-am abţinut şi din acest motiv 
pentru că nu cunoaştem alte discuţii şi mi se pare normal să mă abţin. Vă mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Nu ştiu la ce faceţi referire. Nu ştiu despre discuţiile cu alţii. Eu răspund doar de 

discuţiile cu mine.  
Amendamentul a fost aprobat aşa cum s-a spus de domnul Coifan. E un singur 

amendament. În amendamentul aprobat a fost inclusă şi a doua parte cea referitoare la 
capitolul VII - atribuţii specifice funcţiei de administrator public, pct.1 si pct.2 se modifica in 
sensul înlocuirii sintagmei „poate îndeplini „ cu sintagma „îndeplineşte”. 
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Doamna consilier judeţean Cirulea Sorina 
Domnule preşedinte, nu am surprins,  era vorba de  diplomă de licenţă? Poate că ar 

trebui să specificăm clar – diplomă de licenţă.  
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Am spus studii superioare de lungă durată – deci, cu diplomă de licenţă. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Studiile superioare de lungă durată este facultatea care poate fi de 3 sau 4 ani, iar 

încheierea actului de învăţământ este diploma de licenţă.  
 
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Din câte ştiu dacă s-a absolvit facultatea pe Sistemul Bologna  de 3 ani e necesar şi 

masteratul.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Eu cred că echipa de la Direcţia de Resurse Umane are obligaţia de a analiza 

dosarele care se depun la concurs.  
Dacă mai sunt alte discuţii? 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 Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic 
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain 
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, 
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu 
Eugeniu,  Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi o abţinere din 
partea domnului consilier judeţean Cândea Dorin.                                                                            

 
  
 Punctul nr. 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor funcţii 
publice şi aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan  
Domnule preşedinte, analizând materialul eu constat următoarele lucruri, şi anume 

1/3 din poziţiile de conducere, dar şi din poziţiile executive nu sunt ocupate. Adică, din 
numărul total de funcţii publice de conducere care sunt ocupate 24 – 7 sunt vacante, acest 
lucru înseamnă 32,58%. De asemenea, din numărul total de funcţii publice de execuţie sunt 
ocupate doar 127 -68 sunt vacante. Întrebarea mea este: există un plan de ocupare a lor? 
Pentru că sunt cel puţin 8 poziţii de şef de birou care nu sunt ocupate. Ori dacă nu există 
şef nu există ordine.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Abia acum o  lună şi jumătate am aprobat noua organigramă. Normal că există un 

plan de ocupare. După cum ştiţi la nivelul consiliului judeţean am demarat procedurile de 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante.  
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Deci, când estimaţi ca orizont de timp că vom avea un procent satisfăcător? Adică, 

când vom avea cam 80% din funcţiile ocupate. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Eu cred că în luna decembrie. Dacă posturile vor fi ocupate prin concurs poate în 

ianuarie, dar organigrama este ocupată aproximativ 80%. 
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 Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae,  Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, 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, Grigoroiu 
Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, 
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin                                           

 
                                                  

 Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea editării, tipăririi şi 
difuzării publicaţiei „Agenda CJTimiş” a Consiliului Judeţean Timiş. 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Proiectul a fost avizat favorabil de 6 comisii: Comisia de Urbanism, Amenajarea 
teritoriului, Lucrari Publice si Protectia Mediului a dat aviz nefavorabil proiectului de 
hotărâre. 

Rog preşedintele comisiei sa prezinte punctul de vedere al comisiei.  
 
Domnul consilier judeţean Cândea Dorin. 
Noi am considerat că aceşti bani, respectiv cei 60-70 mii de euro ar fi mult mai 

necesari în altă parte şi am putea face altceva mult mai bun cu ei. Pentru că vine anul 
electoral e un motiv pentru care ne-am abţinut. Nu ştiu de ce trebuie acum să aprobăm şi 
de ce nu am aprobat acum 2 ani.  

 
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, pe lângă cele expuse de colegul meu, domnul 

Cândea Dorin – preşedintele comisiei de urbanism, aş vrea să menţionez câteva aspecte, şi 
anume în cadrul discuţiilor pe acest punct am venit chiar cu critici constructive spunând 
lucrurilor pe nume. Voi detalia acest lucru. Faptul că se doreşte promovarea realizărilor 
consiliului judeţean sau a evenimentelor din judeţul Timiş, a realizărilor primăriilor din judeţul 
Timiş este doar o idee pe care am putut noi să o avem, pentru că nu ni s-a expus la modul 
concret ce se doreşte cu această Agendă a Consiliului Judeţean Timiş. Chiar am venit cu 
propunerea ca să fie organizată puţin altfel această prezentare în practică a agendei şi 
anume, motivam că probabil pe un locuitor de la Fârdea nu îl interesează atât de mult 
asfaltarea drumului dintre Sânmartinul Sârbesc şi Sânmartinul Maghiar. Probabil că acţiuni, 
evenimente sau proiecte care s-au implementat în zona Făget – Lugoj i-ar interesa mult mai 
mult.  

Din acest motiv consideram că acest proiect ar trebui regândit şi probabil ar fi bine să 
se vină cu o variantă în care judeţul este  împărţit pe anumite zone, iar în expunerea, în 
prezentarea acestei agende să fie acea parte generală legată de ce face consiliul judeţean 
şi de ce se mai întâmplă în judeţ. Dacă avem 5-7-8  zone sau cum se doreşte a fi împărţit 
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judeţul să se păstreze o informare pentru fiecare zonă în parte legată de specificul 
respectiv. Înţelegeţi ce vreau să spun? 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Încerc.  
 
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Nu cred că e foarte greu de înţeles.  Vă spuneam, în zona Făget – Lugoj, probabil că 

pe acea zonă cetăţenii ar fi foarte interesaţi să ştie ce se întâmplă. Propunerea mea a fost 
regândirea acestui proiect. De aceea am venit cu acest amendament.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Adică dumneavoastră veţi să propuneţi macheta de ziar? 
 
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Da, un fel de machetă. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Eu cred că acest lucru trebuie să-l lăsăm pe mâna specialiştilor. Dar, dacă 

dumneavoastră vă consideraţi specialist în ceea ce înseamnă realizarea unui ziar, eu nu pot 
lua în calcul o astfel de propunere. Pot să vă spun că aşa cum a mai fost la nivelul 
consiliului judeţean ziarul Agenda CJ Timiş aşa vreau să o fac şi acum unde trebuie să se 
regăsească şi să fie promovate proiectele consiliului judeţean şi ale instituţiilor din 
subordine. Mai mult decât atât, cred că e normal ca în această agendă să fie prezente şi 
proiectele unităţilor administrativ teritoriale, ca ele să aibă posibilitatea să le promoveze.  

Cred că pe cetăţenii de la Fârdea s-ar putea să-i intereseze realizarea unui drum din 
altă localitate a judeţului pentru că vor avea posibilitatea să circule. Se circulă într-un ritm 
alert dintr-o parte în cealaltă a judeţului şi e bine ca cetăţenii să fie informaţi de posibilităţile 
de circulaţie şi de dezvoltarea  infrastructurii rutiere, dar şi altor proiecte pe care le realizăm 
în  domeniu sănătăţii, educaţiei şi alte domenii. 

  
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
O să cred acest lucru doar atunci când o să se vină cu o astfel de  variantă despre 

care dumneavoastră spuneţi că doar profesioniştii o pot expune. Deci, până la momentul 
când specialiştii vin cu o machetă sau o gândire punctuală, daţi-mi voie să fiu mai 
circumspect şi cred că se lasă special la voia întâmplării pentru a se face ceea ce spunea şi 
colegul meu mai devreme.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Ca şi procedură noi trebuie să aprobăm acest proiect, apoi îl scoatem la licitaţie 

astfel încât specialiştii în domeniu să vină cu ofertele. Echipa de evaluare a consiliului 
judeţean va analiza conform caietului de sarcini.  

 
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu 
Domnule preşedinte, eu cred că aparatul de specialitate poate să gândească acest 

lucru.  
 
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan 
Trăim în secolul comunicării şi fără comunicare activitatea noastră este foarte mult 

văduvită. Presa, mass-media din oraş şi din judeţ nu poate să acopere decât în mică 
măsură activitatea noastră. Din acest motiv  consider absolut necesară apariţia unei 
asemenea publicaţii. Sigur că sunt de acord cu domnul Cocean când spune că ea trebuie 
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să reflecte strict activitatea consiliului judeţean în toate domeniile şi în tot judeţul Timiş 
pentru că este o publicaţie a judeţului, dar dacă noi să stabilim acum macheta şi cuprinsul 
cădem în derizoriu.  Noi trebuie să aprobăm o idee şi apoi, împreună cu specialiştii în 
domeniu, să realizăm un lucru care să fie folositor cetăţenilor judeţului Timiş.  

Prin urmare, solicit să aprobăm ideea, respectiv proiectul şi nu să discutăm acum 
despre macheta şi cuprinsul agendei.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Eu împărtăşesc într-o anumită măsură emoţiile sau temerile colegilor mei din PNL, 

însă e destul de greu să formulăm acum un anumit amendament în această direcţie. Totuşi 
cred că s-ar putea, de principiu, formula ceva în sensul distribuirii echilibrate a spaţiului 
publicistic pe zonele geografice, dar şi în ceea ce priveşte iniţiativele partidelor politice, 
pentru că, până la urmă în acest consiliu judeţean există reprezentaţi care au fost votaţi de 
participanţii la vot. În acest caz, atât PSD, PNL şi celelalte partide  din consiliu judeţean ar 
trebui să aibă un spaţiu dedicat atunci când au iniţiative. Dacă nu au iniţiative atunci pierd 
acest spaţiu.  

Eu vorbesc  per medie, adică la nivel de an, pentru că nu poţi să spui că în fiecare 
lună trebuie să existe o distribuţie echilibrată. S-ar putea să nu se poate implementa, dar 
anual se poate încerca echilibrarea acestor porţiuni. Deci, în concluzie ar putea să existe o 
secţiune a aparatului executiv, o secţiune administrativ georgrafică cu reprezentarea 
diverselor zone şi o a treia secţiune care să fie politică în sensul promovării iniţiativelor 
diverselor partide care au fost alese în acest plen.  

Deci, un amendament ar putea fi formulat în acest sens, şi anume de preocupare în 
sensul echilibrării acestor secţiuni. Chiar dacă poate pare fictiv sau neplăcut pentru unii sau 
alţii eu cred că are sens acest amendament.  

 
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai 
Dacă Primăria Timişoara îşi permite să aibă un asemenea ziar în condiţiile în care 

Timişoara e un mare up date tehnologic şi oamenii sunt mult mai conectaţi la tot ce 
înseamnă metode  moderne de comunicare mi se pare oportun ca şi la nivel rural, în judeţul 
Timiş, cetăţenii să beneficieze de un asemenea mijloc de informare.  

 Pe de altă parte, nu am înţeles, există un amendament sau nu? 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Deocamdată nu avem un amendament.  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Apreciez alocuţiunea domnului Ritivoiu Mihai şi mă bucur că îşi aminteşte 

întotdeauna de Primăria Timişoara. Ar fi fost bine să-şi amintească şi aseară de Primăria 
Timişoara şi de buget local   

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnul Ritivoiu Mihai este consilier judeţean  
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Da, tocmai de aceea trebuia să se gândească 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dar nu a votat dânsul.  
 
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai 
N-am dormit toată noaptea.  
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Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Sunt convins că nu aţi dormit, dar domnule Ritivoiu vreau să vă reamintesc un lucru 

şi anume, în luna martie am votat Agenda consiliului judeţean pentru 10 mii de exemplare. 
Acum suntem în luna decembrie. Nu ştiu ce s-a întâmplat pentru că eu nu am văzut niciun 
exemplar.  

Acum ne dorim de 10 ori mai mult  să se întâmple acest lucru cu costuri pe măsură. 
De la 10 mii de exemplare la 100 mii de exemplare lunar, mă gândesc că şi costurile sunt 
de 10 ori mai mari. Dar nu asta e cea mai mare problemă ci faptul că nu se specifică foarte 
clar.  

Vorbeaţi de Primăria Timişoara, care face parte din judeţul Timiş, dar să vedem câte 
exemplare din cele o sută de mii merg la nivelul municipiului Timişoara şi a municipiului 
Lugoj?  Dar, din martie şi până în decembrie să nu se întâmple nimic înseamnă că există o 
problemă. De aceea vreau să ştiu de ce, din martie de când am luat această hotărâre, nu s-
a întâmplat nimic şi nu s-a pus în aplicare până în prezent.   

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
O să primiţi în acest sens o informare scrisă, dar vreau să vă spun că din punct de 

vedere al distribuţiei, conform Institutului Naţional de Statistică distribuţia se face în fiecare 
localitate procentual în funcţie de numărul gospodariilor.  

 
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin 
Domnule preşedinte, vreau să aduc în atenţia dumneavoastră un aspect cu privire la 

distribuirea acestor exemplare la primării. După cum aţi spus mai devreme, acest lucru s-a 
făcut şi în trecut, dar atunci aceste materiale care au ajuns la primării, în foarte puţine locuri 
au fost distribuite în totalitate şi nu au ajuns la cetăţeni. În mare parte le găseam de la lună 
la lună depozitate la primării. Din acest motiv vă rog să aveţi în vedere distribuirea lor de la 
primării la cetăţeni.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Da, aveţi dreptate, observaţia dumneavoastră este corectă. Din acest motiv, aşa cum 

am spus şi mai devreme, publicaţia se va distribui direct la cetăţeni prin intermediul postei. 
Rolul acestui material este să ajungă la cetăţeni. Da, ele au fost distribuite la primării şi au 
stat luni de zile pe rafturile primăriilor.    

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu nu voi discuta nici de distribuţie şi nici de 

machetă. Consider că aceste lucruri sunt detalii tehnice.  
Vreau să apreciez şi să mă realiez la părerea domnului consilier Dan Poenaru, şi 

anume,  sunt de acord că este nevoie de această agendă. Problema este, însă, cum 
definim politica publică de comunicare prin această agendă. Nu vă ascund că există temeri 
că instrumentul poate fi folosit şi în scop electoral. Dacă unii nu o spun eu spun direct. Prin 
urmare, ceea ce solicităm noi este să existe posibilitatea fiecărui grup politic să-şi exprime 
părerile astfel încât cetăţeanul să fie informat şi asupra activităţilor celorlalte grupuri. 

Se ştie, că până acum, în presă despre consiliul judeţean se ascultă doar o singură 
parte, iar acest lucru, după părerea mea, este un prejudiciu pentru informare.  

În consecinţă, ar trebui să solicităm acum iniţiatorului acestui proiect, doamnei 
director Mihaela Mircea să ne spună ce se doreşte de fapt şi astfel risipim orice fel de urmă 
de îndoială şi de neânţelegere referitor la necesitatea şi oportunitatea lui.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Vă răspund eu şi vă spun că acest material, şi vă repet că Agenda CJT este un 

material strict administrativ, iar grupurile politice nu se vor regăsi decât prin proiectele sau 



21 
 

acţiunile administrative ale lor. Nu va fi pagină dedicată grupurilor politice care să-şi exprime 
vreun punct de vedere în acest sens.  

Acest ziar este destinat  cetăţenilor judeţului pentru a fi informaţi despre proiectele, 
acţiunile şi evenimentele care se desfăşoară pe raza judeţului Timiş, atât cele organizate de 
Consiliul Judeţean Timiş cât şi cele organizate de instituţiile din subordinea Consiliul 
Judetean Timis, dar şi cele cu impact la nivelul judeţului Timiş.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte, dacă am fi  şefi în executiv   probabil că am apărea şi noi dar 

deocamdată consiliul judeţean are un singur şef care aparţine unei formaţiuni politice, şi 
anume PSD.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Conducerea executivă a consiliului judeţean este constituită dintr-un preşedinte şi doi 

vicepreşedinţi care aparţin a două partide politice diferite. Nu cred că în realizarea acestui 
ziar care presupune promovarea acţiunilor, un ziar pentru administraţie  trebuie să intre 
tenta politică.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Dar e vorba de politică publică care este cu totul altceva. Haideţi să luăm în discuţie, 

de exemplu, politica publică Cioca. De doi ani de zile ne zbatem să punem la punct acel 
aerodorm. Acest lucru nu apare niciunde.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Aveţi dreptate. Politica aviaţiei utilitare Cioca este deosebit de importantă şi se va 

regăsi în ziar la momentul respectiv când vom lua o decizie în acest sens. Vreau să vă 
reamintesc că această aviaţie utilitară este demarată de zeci de ani şi nimeni nu a făcut 
absolut nimic. În ultimii doi ani s-au luat măsuri concrete de a rezolva şi de a aduce spre 
legalitate această activitate. Prin urmare, cred că ar fi bine să o lăsăm aşa deocamdată. 

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
În 1993 a avut loc pe aerodromul Cioca al VII-lea campionat european de 

paraşutism. Pe vremea aceea s-a făcut în decurs de două luni tot ceea ce se vede acum şi 
totul sub administraţia Coifan. Ce a urmat după administraţia Coifan dumnezeu cu mila.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Asta a fost pe structura veche. Acum discutăm de cu totul altceva şi, în plus, din 

1993 legislaţia s-a schimbat foarte mult.  
 
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai 
Aş vrea să cred că încheiem în forţă discuţia şi vă prezint o dată statistică. Monitorul 

de Timişoara are 16 pagini, iar primarul Robu este  în poză pe fiecare pagina. Din statistica 
ultimelor 3 numere indică  18 poze în 16 pagini. Asta ca să spulberăm orice dubiu la 
discuţia pe acest subiect.  

 
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 
Cred că deveniţi penibili cu discuţia despre Timişoara.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Doamna consilier Ciurlea vă rog să aşteptaţi să  vă dau cuvântul. Asta pe de o parte. 

Pe de altă parte era frumos să cereţi scuze colegilor că aţi întârziat.  
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Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina 
Nu am întârziat faţă de colegi. Şedinţa a început. Nu? 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dar, aţi întârziat la plen.  
 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
În primul rând cred că ar trebui să limităm discuţiile la nivelul consiliului judeţean. 

Altfel, discuţiile se transformă în discuţii politice. În al doilea rând, cu permisiunea colegilor 
şi cu rugămintea către domnul secretar să noteze, doresc să formulez un amendament. 
Dacă va fi aprobat,  bine, dacă nu, măcar rămâne scris şi poate după un an, doi vom trage 
concluziile necesare.  

Deci, amendamentul sună în felul următor: redacţia publicaţiei Agenda CJ Timiş, este 
vorba de  art. 3, înainte de celelalte care să coboare – cred că este o chestiune de principiu 
ceea ce propun şi după aceea  implementarea propriu zisă va fi făcută de specialişti.  

Deci, revin şi spun că amendamentul sună altfel: „redacţia publicaţiei Agenda CJ 
Timiş se va preocupa în permanenţă de echilibrarea procentuală a subiectelor din spaţiu 
publicaţiei cu privire la următoarele secţiuni: comunicările aparatului executiv al consiliului 
judeţean, începând, bineînţeles cu preşedintele şi sfârşind cu alţi funcţionari publici, 
iniţiativele şi proiectele administrative ale partidelor politice reprezentate în consiliul 
judeţean, iniţiativele şi  proiectele administrative ale diverselor zone geografice”. 

Rog pe domnul secretar să recitească amendamentul ca să fie foarte clar pentru 
toată lumea.  

 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al judeţului Timiş 
Vă rog formulaţi amendamentul în scris pentru că nu facem dictare în plenul 

consiliului judeţean. În comisii trebuia să vă gândiţi şi să veniţi cu un amendament scris. Nu 
îmi dictaţi mie acum.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
În primul rând domnule secretar, cu tot respectul necesar, vă spun că în urma 

discuţiilor din acest plen care este deliberativ, conform regulamentului pe care ni l-aţi pus la 
dispoziţie, noi putem şi în cadrul acestui plen să facem amendamente.  

 
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş 
Nu scrie niciunde în regulament  că secretarul trebuie să scrie după dictare tot ce 

spuneţi dumneavoastră.  
 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Dar, dacă vă amintiţi au mai fost şi alte formulări de acest gen.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Domnule consilier Marian Vasile vă rog reformulaţi amendamentul pe care doriţi să-l 

supunem la vot.  
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Bun, formulez din nou amendamentul. 
Deci, amendamentul sună în felul următor: redacţia publicaţiei Agenda CJ Timiş … 
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu 
După cum aţi început amendamentul nu mai corespunde cu ce aţi spus acum câteva 

minute.  
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Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Domnule Bădina vă rog luaţi lecitină pentru că memoria mea este foarte bună. Ar 

trebui să aveţi grijă la calomniile pe care le faceţi.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Stimaţi colegi, amendamentul este scris. De ce vreţi să stricăm acest plen când 

trebuie să-l încheiem într-o atmosferă frumoasă, să participăm la evenimentul organizat de 
Poşta Română cu privire la centenar.  Sunt aspecte tehnice. Ce facem? Atunci când o să 
iniţiem un proiect de infrastructură rutieră o să faceţi propunerea şi cât e dimensiunea 
drumului, a şanţurilor? Este un aparat de specialitate care are responsabilitatea de a realiza 
partea tehnică.  

Vă spun un singur lucru pe care mi-l asum. Vă rog să staţi liniştiţi că nu o să apar eu 
cu poze pe toate paginile acestei agende. Pe de altă parte, în sensul unei bune colaborări, 
stimaţi colegi, nu vă cer să recunoaşteţi ci doar să meditaţi, vi s-a solicitat de către aparatul 
de specialitate CV-urile dumneavoastră pentru ca fiecare consilier judeţean să fie promovat 
pe pagina de facebook a consiliului judeţean. Nu le-am primit nici până în acest moment. 
Aşa că nu încercaţi să denaturaţi ideea de a realiza un ziar care a mai fost realizat de-a 
lungul anilor la nivelul consiliului judeţean şi de a face un efort să informăm cetăţenii 
judeţului despre activitatea Consiliului Judeţean Timiş care este instituţia numărul 1 în 
judeţul Timiş.  

Vă rog să lăsăm pe colegul Marian Vasile să formuleze amendamentul pe care o să-l 
supun la vot.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
În esenţă este vorba despre preocuparea permanentă a redacţiei publicaţiei cu 

privire la trei secţiuni. Nu am intrat în detalii ci e vorba de redacţia care într-un mod în mod 
profesionist va echilibra cele trei secţiuni: comunicările aparatului executiv al Consiliului 
Judeţean Timiş, începând cu preşedintele şi terminând cu funcţionarii publici, iniţiativele şi 
proiectele partidelor politice reprezentate în Consiliul Judetean Timis şi care au fost alese 
de către cetăţenii judeţului Timiş, iniţiativele şi proiectele administrative ale unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul Timiş.  Este foarte simplu. Este vorba de un principiu cu 
privire la echilibrarea procentuală a spaţiului publicaţiei.  

 
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan 
Eu am o propunere. Dacă aprobăm ideea de a apare acest ziar să constituim o 

comisie care să facă un regulament. Ceea ce a spus domnul consilier Marian Vasile este 
insuficient şi eu nu voi vota aşa ceva. Trebuie să se facă un regulament foarte clar de către 
o comisie formată din membrii tuturor partidelor politice din cadrul Consiliul Judetean Timis. 

 
Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
Da, este insuficient dar este un principiu ce va fi detaliat ulterior.  
 
Domnul consilier judeţean Avram Nicolae 
Cu permisiunea dumneavoastră vă informez că nu particip la dezbatere şi la vot.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
La amendament puteţi vota.  
Bun, în aceste condiţii, supun la vot amendamentul domnului Marian Vasile. 
Consiliul Judetean Timis a respins amendamentul cu 15 voturi „pentru” din partea 

doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – 
Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - Gheorghe, 
Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, 
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Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin, 14 voturi împotrivă din partea doamnelor/domnilor 
Bobic Narcis – Sabin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi două abţineri 
din partea domnilor Avram Nicolaie şi Oprea Nicolae.  

 
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 18 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Clain Romică 
– Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, 
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,  Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, 7 voturi 
împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 
Ciurlea Sorina, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin şi 5 abţineri 
din partea doamnelor/domnilor Cândea Dorin,  Cocean Liviu - Marius,  Coifan Viorel - 
Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,  Grigoroiu Eugeniu. Nu a votat domnul Matei Viorel.                 

Proiectul a fost aprobat, însă vreau să vă anunţ că voi lua în calcul propunerea de 
echilibrare în cadrul realizării acestui ziar ţinând cont de faptul că proiectul nu a fost susţinut 
de unele grupuri politice.                                         

 
 

Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Normativelor 
privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 

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

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

                                                          
 

Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completarii 
Capitolului II pct.2.4 al Strategiei şi Programului Strategic Multianual de Dezvoltare 
Economico - Socială a judeţului Timiş pentru perioada 2015-2020 (2023), precum şi a 
Planului de Acţiune al judeţului Timiş pentru perioada  2015 – 2016, pentru pregătirea, 
promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Timiş nr.216/16.12.2015. 

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

                                                  
 

Punctul nr. 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Protocol 
de Colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Sănătăţii 
şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara. 

 
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 30 de voturi pentru din 

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

                                                         
 

Punctul nr. 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol 
de colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Afacerilor 
Externe, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul 
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 30 de voturi pentru din 

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

 
 

Punctul nr. 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completarii 
contractului de închiriere încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi 
Societatea FLORAL BOUTIQUE INFO S.R.L.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite   
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din 
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

                                                   
 

Punctul nr. 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a 
cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul 
DN68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Jos – limită judeţ CS – DN 68 (Voislova) 
(L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km)”, Cod SMIS 125051, finanţat prin 
POR 2014-2020, Axa 6, PI 6.1. 
 
 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 30 de voturi pentru din 

partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – 
Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – 
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 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.242/24.10.2018 privind aprobarea încheierii 
Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, în scopul accesarii fondurilor nerambursabile alocate prin POCU,  Axa 
prioritară 4, Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,  Obiectiv tematic 9 – 
Promovarea incluziunii sociale, Combaterea saraciei si a orcarei forme de 
discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv - Creşterea accesului la servicii accesibile, 
durabile şi de înaltă calitate, inclusiv în asistenţă medicală şi servicii sociale de 
interes general, Obiectiv specific - ”Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în 
instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. 

 
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 30 de voturi pentru din 

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

 
                                             
Punctul nr. 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării obiectivului 

”Realizarea legăturii rutiere a Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara(PITT) cu 
Centura Timişoara (sens giratoriu)” ca obiectiv de utilitate publică de interes 
judeţean. 

 
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 30 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 31 – Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării obiectivului 

”Drum de legătură Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia -  Autostrada A1” 
ca obiectiv de utilitate publică de interes judeţean. 

 
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 30 de voturi pentru din 

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

                                                      
 
Punctul nr. 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018. 
 

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 30 de voturi pentru din 

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

 
 
Punctul nr. 33 - Întrebări, interpelări. 

   
  Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
  Va aduc la cunostinta faptul ca aveti la dispozitie in format electronic: 

1. Informare privind spatiile proprietate a Judetului Timis care sunt date in 
administrare sau folosinta gratuita institutiilor publice din judet, altele decat 
institutiile subordonate consiliului judetean. 

2. Propunerea Consiliului de Administraţie al Societăţii Aviatia Utilitara Timisoara 
S.A. pentru revitalizarea activităţii societăţii. 

3. Invitaţie la manifestările prilejuite de sărbătorirea Centenarului Unirii. 
4. Informare privind deplasarea la Novi Sad in perioada 24-25.11.2018. 
5. Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese şi 

incompatibilităţile in care se pot află consilierii judeţeni. 
De asemenea, vă adresez invitaţia de a participa la manifestările organizate cu 

ocazia sărbătoririi centenarului. V-a fost pus la dispoziţie tot programul. Vă invit să fiţi 
prezenţi la toate aceste evenimente, dar în mod special vă aştept la cocteilul oferit de 
Consiliul Judetean Timis la ora 17,00 la Bastion.  

Dacă mai sunt alte întrebări, interpelări? 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte, în HCJT 152/18.07.2018 privind aprobarea actualizarii 

suprafeţei de teren din Timişoara, strada Torontal nr. 3, aflată în domeniul public al judeţului 
Timiş  şi exprimarea acordului de înscriere a noii suprafeţe măsurate în CF. La punctual 3 
din această hotărâre se spune: se aprobă continuarea demersurilor în vederea clarificării 
juridice a terenurilor care apartin judeţului Timiş potrivit unei expertize care să stabilească 
actele în temeiul cărora au fost realizate lucrările de dezmembrare şi înstrăinare a 
terenurilor şi care să reconstituie situaţia anterioară de la data constituirii cărţii funciare şi 
până în present. Acesta este preambulul. Urmează întrebarea, şi anume vă solicit să-mi 
comunicaţi stadiul acestor demersuri vizând cele expuse mai sus, precum şi termenul 
aproximativ la care poate fi prezentat în plenul consiliului judeţean.  

 
          Domnul Şerban Radu – director executive Direcţia de Administrarea 
Patrimoniului.  
           După ce s-a actualizat suprafaţa respectivă de 31 ha, Direcţia de Patrimoniu a 
continuat discuţiile şi după cum ştiţi am mai discutat cu dumneavoastră despre lucrările care 
urmează să se facă. Era vorba de un singur topo la care trebuia să actualizăm suprafaţa de 
336. 000 la 313.000. Acest lucru l-am făcut şi l-am operat în cartea funciară. După ce am 
făcut aceste lucrări, am contractat servicii de topo cadastrale pe SEAP şi suntem în faza în 
care facem alipirea tututor topo-urilor care aparţin judeţului Timiş şi să delimităm suprafeţele 
care sunt cu probleme şi care probabil vor trebui soluţionate pe cale judecătorească. 
Aceasta este situaţia în acest moment.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule director, întrebarea mea era să stabilim actele în temeiul cărorar au fost 

realizate lucrări de dezmembrare şi înstrăinare. Dumneavoastră vorbiţi şi aveţi dreptate, 
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despre eforturile pe care le faceţi pentru a înscrie în CF ce mai e de scris, dar e vorba de ce 
am pierdut.  

 
Domnul Şerban Radu – director executive Direcţia de Administrare a 

Patrimoniului. 
Nu s-a pierdut nimic. Ce să se piardă?  
Documentele respective vor fi ataşate la documentaţiile şi la lucrările care se vor face 

în continuare. Acolo o să se vadă unde sunt suprapunerile respective pe suprafeţele de 
teren respective, ce lucrări de dezmembrare, alipire, titluri s-au dat pe terenurile respective. 
Când o să vă pun în faţa documentaţia respectivă vă punem la dispoziţie şi aceste 
documente, iar acest lucru se va întâmpla, probabil, la începutul anului viitor în primul 
trimestru al anului . 
 

Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Urmează interpelarea. 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, există foarte multe discuţii referitoare la stadiul 

lucrărilor de la Muzeul Naţional al Banatului şi prezenta interpelare are ca scop clarificarea 
unor aspecte referitoare la stadiul lucrărilor de restaurare al clădirii Muzeului Naţional de 
Istorie.  

În 18.08.2017, deci acum un an se contractează cu firma CRIST POINT SRL o 
expertiză tehnică în valoare de 155.000 lei. Termenul initial de predare al acestuia era 
3.11.2017. S-a solicitat de către executant şi Consiliul Judetean Timis a aprobat prelungirea 
termenului până în decembrie 2017. Deci, anul acesta in decembrie se face un an. În 
28.09.2018 mai multe asociaţii din Timişoara solicită liberul acces la acest raport.  Acesta 
este preambulul.  

Domnule preşedinte, peste o lună se împlineşte un an de când raportul a fost depus 
la Consiliul Judetean Timis. Prin urmare, vă solicit respectus să puneţi la dispoziţia 
consilierilor judeţeni acest raport şi să stabiliti într-un orizont rezonabil de timp măsurile ce 
se impun pentru a putea depune un proiect cu finanţare europeană.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

Am luat act de solicitarea dumneavostră şi toate materialele solicitate vor fi transmise 
consilierilor judeţeni.  

Eu vreau să vă spun altceva şi anume, mă bucur că aţi deschis subiectul Castelul 
Huniade şi să nu uităm că acest proiect este demarat de aproximativ 10 de ani de zile. Să 
nu uităm că print-o sentinţă a instanţei suntem puşi în situaţia în care ne aflăm. Acum un an 
şi jumătate s-a luat decizia de a demara această expertiză tocmai pentru a clarifica situaţia 
de la Castelul Huniade privind lucrările de consolidare a aripei de NV. La momentul acesta 
este în procedura de recepţie a acestor lucrări datorită eforturilor făcute de aparatul de 
specialitate şi a reprezentanţilor Muzeului Naţional al Banatului. 

Eu sper că în momentul în care avem finanlizată această lucrare, iar finalizarea 
presupune recepţia la nivelul lucrării respective să discutăm ceea ce înseamnă punerea în 
valoare a Castelului Huniade, pentru că există situaţia de a fi inclus la finanţare acest 
proiect în programul guvernamental privind reabilitarea patrimoniului cultural. Dar atâta timp 
cât nu reuşim să închidem lucrările actuale nu vom putea demara finanţare din niciun fond 
de finanţare indiferent daca este european, guvernamental sau bugetul propriu al consiliului 
judeţean. Cauza fiind neconcordanţele care apar la nivelul comisiei de recepţie a lucrării. La 
ultima receptie, acum aproximativ un an, inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii 
nu au semnat recepţia respectivă şi au solicitat remedierea anumitor lucruri.   

În acest moment constructorii au remediat acele solicitări venite din partea 
inspectorilor. Se constituie din nou comisia, analizează exact contractual de lucrari. Dacă va 
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fi semnat procesul verbal de recepţie vom continua lucrările. Dacă nu, vom merge mai 
departe cu anexe pentru remedierea lucrărilor respective.  

Dacă mai sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Marian Constantin 
Domnule preşedinte, am constatat că site-urile www.adetim.ro şi www.pitt.ro nu 

funcţionează şi rugămintea mea ar fi să dispuneţi soluţionarea acestor probleme pentru că 
cele două web site-urile au importanta lor. Da, ADETIM a fost absorbit de Consiliul 
Judetean Timis dar măcar unele elemente care sunt încă valabile şi aduc un plus în ce 
priveşte dezvoltarea judeţului Timiş ar trebui să fie preluate. Referitor la PITT care oferă şi 
spaţii de parcele, spaţii administrative şi alte servicii de consultantă ar trebui să fie şi el  pus 
în valoare.  

Pe de altă parte, referitor la Strategia sectorială pentru dezvoltare turistică, am votat 
proiectul şi pentru că am precizat în plenul trecut vreau să spun că mă voi pronunţa asupra 
strategiei după ce voi parcurge această lucrare. Este foarte bună şi felicit Agenţia pentru 
dezvoltarea turismului în judeţul Timiş şi consultantul care a lucrat la această strategie. Sper 
să trecem la implementarea cât mai multor măsuri şi proiecte pentru că ar fi păcat să ratăm 
unele oportunităţi care sunt legate de anul 2021.  Vă mulţumesc! 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Despre site-ul ADETIM nu mai putem discuta atâta timp cât instituţia este desfinţată. 

Legat de PITT rog compartimentul de informatică să verifice situaţia şi să aducă toate 
informaţiile la zi.  

 
Domnul consilier judeţean Marian Constantin 
O singură precizare mai doresc să fac şi anume, unele elemente de pe site-ul 

ADETIM să fie preluate.  
 

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 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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