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CONSILIUL JUDEŢEAN  
    JUDEŢUL  TIMIŞ  

 
 

PROCES VERBAL 
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a 

plenului Consiliului Judeţean Timiş din 31 octombrie   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 Bojin Titu, Cocean Liviu şi Geană Nistor.   

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.653/25.10.2018 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. 

Dau citire ordinii de zi a şedinţei: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcţia de Prestări 

Servicii Timiş a unui spaţiu din imobilul situat în Lugoj, str. Timişorii, nr. 27-33. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de închiriere 

încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea GLIG MGM 
COMEX S.R.L. 

3. 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. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi 
canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a 
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş la 30.09.2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul judeţului Timiş a listei produselor ce 
vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea 
măsurilor educative aferente, pentru anul şcolar 2018-2019. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii demarării procedurilor pentru 
întocmirea a Strategiei culturale a judeţului Timiş, Strategiei de dezvoltare a educaţiei 
fizice şi sportului a judeţului Timiş şi a Strategiei de sănătate publică a judeţului Timiş 
pentru perioada 2018-2023. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat pentru reprezentarea 
intereselor Judeţului Timiş în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor publice de 
cultură de interes judeţean, în Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a 
Calităţii ale unităţilor de învăţământ special, precum şi în Consiliile de Administraţie 
ale unor unităţi spitaliceşti din Judeţul Timiş. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii 
şi Tineret „Merlin” Timişoara. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de 
Evidenţă a Persoanelor Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş 
nr.45/28.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în 
Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a Calităţii ale unităţilor de 
învăţământ special. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş.  

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

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile 
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”Banat” al Judeţului Timiş. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi contractul – cadru de închiriere 
ocazională a Stadionului ”Dan Păltinişanu” Timişoara. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Agendei principalelor manifestări 
cultural-artistice şi de tineret pe anul 2018, sesiunea a II-a. 

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Institutul Naţional de Administraţie, Consiliul 
Local Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş. 

6.Proiect de hotărâreprivind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Vest. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Est. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Sud. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Centru. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Nord. 

11.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr.235/27.09.2018 
privind încheierea  Înţelegerii de cooperare între Judeţul Timiş – România şi Regiunea 
Veneto – Republica Italiană. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Timiş ca 
aplicant în cadrul iniţiativei bilaterale „Developing a cultural heritage partnership” 
(Dezvoltarea unui parteneriat în domeniul patrimoniului cultural), finanţat prin PROGRAMUL 
RO-Cultura (Granturile SEE 2014 – 2021), precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor care 
derivă din această participare. 

  
       Daca sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a sedintei?  
 
 Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
 Aşa cum am spus şi în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate în care am solicitat să 
ni se explice care dintre punctele înscrise pe lista suplimentară au caracter de urgenţă, revin 
şi în plen şi solicit să primim o notă care să ateste urgenţa la fiecare proiect în parte, adică să 
ştim exact care este termenul şi până când trebuie depus acel proiect sau dosar. Totodată să 
primim aceste proiecte suplimentare cu 24 de ore înainte de şedinţa de plen ordinar sau 
extraordinară pentru că şi noi vrem să fim în cunoştinţă de  cauză cu toate detaliile acestor 
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proiecte. Nimeni nu are nimic împotriva acestor proiecte, nimeni nu are nimic cu fondurile 
europene, cu ISU sau cu orice altă instituţie care are nevoie de susţinerea şi avizul consiliului 
judeţean, însă dorim să fim în cunoştinţă de cauză din toate punctele de vedere.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Vă asigur că dacă vom putea vom respecta în tocmai solicitările dumneavoastră, însă, 
după cum ştiţi chiar punctul 12 astăzi a fost pus în faţa consilierilor judeţeni deoarce am 
primit răspunsul abia ieri după amiază şi a fost foarte greu să facem expunerea de motive şi 
proiectul.  
 Aşa cum am spus vom ţine cont de solicitările dumneavoastră şi vom încerca să le 
respectăm în tocmai.  
 Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele mentionate anterior. 
  Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, 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 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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 
 Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun 
aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 24 octombrie 2018. 

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal   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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 
 

Punctul nr. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către 
Direcţia de Prestări Servicii Timiş a unui spaţiu din imobilul situat în Lugoj, str. 
Timişorii, nr. 27-33. 

 
 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 vreau să mă raportez strict la ce înseamnă darea în administrare către Direcţia de 

Prestări Servicii,  dar doresc să primim toţi o situaţie cu toate dările în administrare pe care 
le-a făcut Consiliul Judetean Timis de la începutul mandatului, respectiv din 2016 şi până în 
prezent, la toate instituţiile Statului Român cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea 
Consiliul Judetean Timis.  

Deci AJOFM, direcţia vamală sau orice alte instituţii care ţin de Guvernul României.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
După cum ştiţi toate aceste dări în administrare sunt date prin hotărâre a Consiliul 

Judetean Timis. Am înţeles că dumneavoastră vreţi o situaţie cu instituţiile care nu sunt în 
subordinea Consiliul Judetean Timis. Rog Direcţia Patrimoniu să pregătească această 
informare şi să o transmită pe tabletele consilierilor judeţeni.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae  
Da, şi aş dori să se specifice dacă este dat cu titlu gratuit sau se încasează o anumită 

sumă de bani.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Eu nu cred că este dat în administrare la instituţii publice cu încasare de venituri ci ele 

sunt date cu titlu gratuit. Direcţia patrimoniu va face informarea solicitată şi o  va transmite pe 
tabletele dumneavoastră.  

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, Cândea Dorin, Clain 
Romică – Adrian,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
                                                        

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului 
de închiriere încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea 
GLIG MGM COMEX S.R.L. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. 
 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Cine este această societate Glig MGM pentru care noi modificăm şi completăm 

contractul de închiriere? În ce sens îl modificăm... ca termen sau ca valoare a inchirierii? 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Rog reprezentantul Direcţiei  Administrarea Patrimoniului să vă răspundă, deşi proiectul 

a trecut prin comisiile de specialitate în care a fost dezbătut şi a primit aviz favorabil.  
 
Domnul Radu Şerban – director exectiv Direcţia Administrarea Patrimoniului  
Este vorba despre un contract de închiriere  care expiră în 29 noiembrie 2018 şi potrivit 

clauzelor contractuale există posibilitatea ca acest contract să fie prelungit cu condiţia să fie 
supus aprobării plenului Consiliul Judetean Timis şi ca societatea respectivă să nu aibă 
debite faţă de Consiliul Judetean Timis.  
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Noi, în comisiile de specialitate am prezentat faptul că societatea nu are debite faţă de 
consiliul judeţean şi în consecinţă am venit cu acest act adiţional prin care propunem 
prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Mai sunt altfel de situaţii? Pentru că de aici rezultă faptul că pentru orice contract care 

expiră anul acesta sau la începutul anului viitor, dacă se încadrează în condiţiile legale spuse 
de domnul director atunci noi prelungim aceste contracte, iar acest fapt înseamnă că anulăm 
procedura de licitaţie.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Nu anulăm procedura de licitaţie. Aceste contracte au fost câştigate în baza unei 

proceduri publice de licitaţie,  şi doar dau posibilitatea conform condiţiilor contractuale să se 
prelungească.  Este important să precizăm faptul că s-a actualizat evaluarea de închiriere, 
respectiv aceasta a crescut.  

 
Domnul Radu Şerban – director exectiv Direcţia Administrarea Patrimoniului  
Da, s-a făcut un Raport de evaluare şi  evaluarea este 37,78 lei/mp în loc de 32 lei/mp. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Dacă 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, 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, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca 
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana.  

 
 
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de 

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

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra  
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
Supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 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,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, 
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, 
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 4 – 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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 

 
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a 

tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014 - 2020”. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.  
Dacă sunt discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin  
Domnule preşedinte, doresc să se consemneze în procesul verbal al şedinţei de astăzi 

că nu voi vota acest proiect de hotărâre.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Se va consemna menţiunea dumneavoastră.  
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, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, 
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu 
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii 

de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş la 
30.09.2018. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Doresc să adresez o întrebare şi îl rog pe domnul director Marcu să ne răspundă şi să 

ne spună care este gradul de îndeplinire a bugetului pe secţiunea de dezvoltare în acest an 
faţă de anul trecut. 

 
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcţia Buget Finanţe 
La 30 septembrie execuţia pe partea de dezvoltare este de 23%, raportat faţă de anul 

trecut, la finalul anului 2017 am avut un procent de 23%. Deci stăm ceva mai bine, deşi aşa 
cum am prezentat în comisiile de specialitate acest procent mai mic este ca o consecinţă a 
faptului că sunt foarte multe proiecte mari care au fost semnate în acest an şi vor fi executate 
în următorii 2 sau 3 ani, fie că vorbim de proiecte europene sau de cele 10 proiecte pentru 
drumuri pe fonduri guvernamentale.  

 
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Deci, dacă timp de 2 ani s-a observat că, din păcate, la finalul anului avem un procentaj 

insuficient de îndeplinire a bugetării atunci se are în vedere un plan de măsuri care constă 
într-o urmărire mai strânsă a proiectelor care ţin de noi şi nu de cele  care ţin de fonduri 
europene unde este o anumită birocraţie şi nu ne permite să coordonăm mai bine această 
finanţare.  

Deci, există un astfel de plan? Pentru că rezultă că dăm mai mulţi bani decât cheltuim.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Există un plan de măsuri constructiv şi anume faptul că ne-am concentrat foarte mult şi 

cu această ocazie felicit din nou echipa de la investiţii şi managementul proiectelor pentru că 
s-au concentrat pe atragerea fondurilor europene. După cum ştiţi în momentul semnării 
contractului de finanţare trebuie să bugetăm proiectul respectiv din bugetul propriu. Normal 
că acum urmează procedurile şi abia din 2019 -2021 va fi execuţia efectivă a acestor 
proiecte.  

Dacă mai sunt alte discuţii? 
 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
Tot referitor la partea de grad de execuţie pe anul 2018 aş dori să mă raportez şi eu. 

După cum ştiţi anul trecut am avut mai multe intervenţii în ceea ce constă gradul de execuţie 
pe dezvoltare la spitalul judeţean care a fost în procent de 11%  dacă îmi amintesc bine, 
dacă nu, aş dori să fiu corectat de domnul director Marcu. 

Aş vrea să ştiu care este gradul de execuţie până în acest moment la spitalul judeţean.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Am să vă răspund eu şi am să vă spun că gradul de execuţie la spitalul judeţean va fi 

redus şi în acest an pentru că mare parte din secţiunea de dezvoltare pentru spitalul 
judeţean este alocată pentru Institutul Oncogen pe proiectul pe fonduri europene România – 
Serbia. 

Aşa cum am spus şi mai devreme, s-a bugetat acest proiect, s-au demarat procedurile 
de achiziţie, dar abia din 2019, sperăm dacă va fi bine cu achiziţia, vom reuşi să facem 
plăţile.  

 
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae  
Nimeni nu contestă managementul de la spitalul judeţean, departe de noi gândul 

acesta, ştim foarte bine profesionalismul de care dă dovadă domnul profesor doctor Craina. 
Am înţeles că este vorba de Institutul Oncogen, dar dacă anul trecut a fost 11% mi-e greu să 
cred că anul acesta va fi mai bine şi chiar dumneavoastră spuneaţi că nu aveţi mari speranţe 
în acest sens, şi nu  cred că doar Oncogen este deliberativ din punct de vedere al îndeplinirii 
gradului de execuţie pe anul 2018. Cred că ar trebui să umblăm puţin şi la departamentele 
din subordine şi să vedem dacă la achiziţii publice dacă lucrurile se desfăşoară conform 
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strategiei anule, conform planului de achiziţii anual pe care îl au. Nu ştiu, ce se întâmplă dar 
cu toţii avem nevoie de calitate în sănătate.  

Cred că domnul profesor Poenaru şi toţi colegii sunt de acord cu acest lucru. În multe 
şedinţe de plen am discutat despre eficienticizare şi calitate în sănătate. Cred că trebuie să 
ne uităm mai atent şi noi, consiliul judeţean, iar dumneavoastră în calitate de preşedinte al 
consiliului judeţean să vedeţi cum  ar trebui  să creştem calităţii sănătăţii în cadrul spitalului 
judeţean. Trebuie să cheltuie banii care îi primesc. La acest lucru ne referim. Dacă pe 
funcţionare stăm bine, acolo avem procent 80%, deci clar se va îndeplini până la final gradul 
de execuţie pe funcţionare, însă dezvoltarea este importantă pentru că noi toţi ne dorim să 
evoluăm. Acesta a fost punctul meu de vedere şi nu a fost făcut în mod critic.  

 
 
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 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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, 
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca 
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul judeţului Timiş a 

listei produselor ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru şcoli al României, 
precum şi stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anul şcolar 2018-2019. 

 
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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii demarării 

procedurilor pentru întocmirea Strategiei culturale a judeţului Timiş, a Strategiei de 
dezvoltare a educaţiei fizice şi sportului a judeţului Timiş şi a Strategiei de sănătate 
publică a judeţului Timiş pentru perioada 2018-2023. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile  
Dacă sunt discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am în faţă acest CD care mi-a fost pus cu 

generozitate la dispoziţie şi trebuie să înţeleg că această strategie există dacă tot a fost 
postată, atunci întrebarea mea este, ce înseamnă proceduri pentru întocmirea strategiei?  

Pentru că una dintre cele trei strategii există, deci nu mai ştiu ce votăm. 
A doua întrebare: de ce este făcută pe 10 ani şi nu pe mandat sau pe o perioadă de 8 

ani? Ce relevanţă are cifra de 10 ? Doar pentru că este decadă? 
A treia întrebare: există o racordare între strategia de dezvoltare a judeţului – turistică  

şi strategia de dezvoltarea turistică a Timişoarei – în vederea Capitalei Europene 2021. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 

        Domnule Coifan ceea ce spuneţi dumneavoastră este cu totul o altă strategie faţă de 
cea supusă dezbaterii prin proiect. 
 Dacă observaţi, am primit din partea Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea 
turismului judeţului Timiş – Strategia  sectorială de dezvoltare turistică.  În proiect discutăm 
despre strategia culturală, sănătate, educaţie fizică şi sport.  
 Această  strategie realizată de Asociaţia pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 
am rugat pe doamna director Delia Barbu să o transmită printr-un CD tuturor consilierilor 
judeţeni pentru a putea fi studiată, analizată întrucât va urma un proiect de hotărâre prin care 
noi să ne însuşim această strategie.  
 Strategiile pe care le demarăm şi această strategie care a fost realizată de asociaţie, 
fiţi ferm convinşi că au la bază Strategia de dezvoltare economică a judeţului Timiş care a 
fost realizată şi care a fost însuşită de către consiliul judeţean, doar că anumite domenii în 
cadrul acelei strategii nu sunt detaliate şi nu au mult mai amplu prezentate aceste aspecte.  
 Strategia  pe turism pe care am solicitat-o tot noi pe parcursul timpului  să fie realizată 
de această asociaţie şi cele 3 pe care sper să le aprobăm astăzi sunt foarte importante 
pentru paşii pe care îi vom face în viitor.  
 Aceste proiecte sunt pe lista de investiţii. Ele există ca un capitol în cadrul strategiei 
de dezvoltare economică, dar pentru că noi am aprobat pe lista de investiţii astăzi le 
demarăm efectiv detalierea acestor strategii pe  tematicile amintite.  
 Aceste strategii au un curs şi  trebuie realizate de un expert, vor fi dezbateri publice pe 
fiecare domeniu în cadrul  strategiei, consultări, vor sta la analiză şi la un moment dat, când  
vor fi finalizate vor fi analizate în comisii şi aprobate în plenul consiliului judeţean.  
 

Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Putem face o consultare şi cu strategia elaborată de primărie? Totuşi Timişoara este 

capitala judeţului, pe de o parte, iar pe de altă parte fac referire ca şi mod de abordare pentru 
că acolo sunt nişte rubrici misiune, viziune, obiectiv şi măcar să sune ca denumire ca să 
existe o particularitate între acestea.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Fiţi convinşi că strategia la nivelul judeţului cuprinde şi strategia pe Timişoara care este 

reşedinţa pe judeţ.  
Trebuie să ştiţi că în cadrul acestei strategii, pentru că am analizat un proiect important  

care este Timişoara – Capitală Culturală 2021 şi în acest sens am făcut demersurile către 
Primăria Timişoara, în sensul de a intra ca membru în cadrul Asociaţiei de promovare şi 
dezvoltare a turismului şi ne-a dat un acord de principiu doar în momentul în care asociaţia 
va obţine titulatura de utilitate publică. Asociaţia a făcut toate demersurile în acest sens, a 
obţinut avizul de la Ministerul Turismului, de la Ministerul Finanţelor publice şi urmează avizul 
de la Ministerul Justiţiei, iar în final sperăm să avem o hotărâre de guvern iniţiată de 
Ministerul Dezvoltării pentru a obţine titulatura de utilitate publică.  

Din punctul meu de vedere consider că este un proiect foarte important al asociaţiei în 
colaborare cu proiectul Timişoara – 2021. 
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
Mulţumesc şi pot să spun că am un sentiment de satisfacţie pentru că am lămurit unele 

nelămuriri.  
 
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
Vă rog să constataţi că referitor la această strategie că am avut puţină contribuţie, 

având în vedere că am intervenit pentru Delta Banatului  şi cred că s-a ţinut cont de această 
chestiune. Dar, trecând peste toate acestea şi având în vedere că sunt prinse unele sectoare 
ale judeţului şi aici mă refer la sectoarele Buziaş, Jimbolia, Băile Calacea, Surduc şi altele. 
Iată că domnul Coifan a venit în completare cu prinderea şi a municipiului Timişoara în acest 
sector, însă eu vin în completare şi aş dori ca prin această asociaţie de promovare a 
turismului să aveţi în vedere faptul că în partea NE a Banatului avem o anumită zonă, 
deosebit de dezvoltată şi deosebit de frumoasă sub aspectul turismului, este vorba de zona 
Făgetului, denumită de unii Ţară Fagetului sau Bucovina Banatului. A fost denumită aşa 
pentru că acolo există multe obiective de interes turistic pentru mulţi vizitatori ai judeţului 
Timiş.  

Pe lângă faptul că avem această zonă pitorească mai există obiective cum ar fi 
Peşterea de la Pietroasa, de la Crivina, de la Tomeşti, de la Româneşti, Luncanii de Jos şi 
alte obiective istorice deosebit de atractive busturile celor mai de seamă personalităţi. De 
asemenea, căile de acces sunt deosebit de bine dezvoltate şi mă refer aici la existenţa 
drumului naţional 68A, autostrada, valea lui Liman şi astfel Făget devine un centru important 
deosebit de atractiv. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, vreau să vă spun că am un material bine 
documentat pe care am să vi-l transmit prin registratura consiliului judeţean.  

Nu am văzut ce conţine strategia dar aş vrea să ştiu când vom face o hartă turistică 
având în vedere că asociaţia are o anumită sumă de bani la dispoziţie. Deci, când vom avea 
o hartă turistică a judeţului cu obiectivele turistice cele mai importante şi când vom avea un 
ghid turistic al judeţului Timiş? Când vom avea o hartă turistică a regiunii banat, a banatului 
istoric? Când spun acest lucru mă refer şi la alte zone sau alte spaţii, spaţiile care vizează 
Serbia şi Ungaria care sunt aparţinătoare Banatului. Cred că lucrarea ar trebui să devină 
mult mai amplă şi de un interes major pentru toţi cei care doresc să facă turism.  

Am văzut că avem tot felul de domenii de activitate pe turism, de tranzit cultural istoric, 
religios, agroturism, sportiv, pescuit sportiv şi vânătoare etc. Pe lângă acestea am mai găsit 
o activitate – turism de aventură. Acesta nu l-am prea înţeles dar poate îmi explică cel care l-
a trecut aici.  

Acest lucru am dorit domnule preşedinte şi vă rog să aveţi în vedere atât 
dumneavoastră cât şi asociaţia condusă de doamna Delia Barbu să dea un răspuns pentru 
că în consiliul local al oraşului Făget pentru  ei au venit în întâmplinarea acestei strategii şi  
s-a aprobat, ca zona Făgetului să devină parte a strategiei de dezvoltare turistică a judeţului 
Timiş.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Mulţumesc domnule Lelescu şi să ştiţi că  în semn  de respect faţă de dumneavoastră şi  

de implicarea în mod special pe zona Ţara Făgetului v-am ascultat până la final, dar să ştiţi 
că noi nu discutăm la acest proiect de turism.  Proiectul de pe ordinea de zi este cu totul 
altul. Domnul Coifan ne-a provocat cu acel CD care de fapt trebuia discutat la diverse. Acum 
eu vreau să discutăm puţin de cultură, sport, sănătate pe acest proiect.  

Totuşi, pentru că ne-aţi provocat şi ne-aţi adresat nişte întrebări am să vă răspund. 
Harta turistică a judeţului Timiş este deja realizată şi am să rog pe cei din asociaţie ca după 
şedinţă să vă înmâneze o hartă. Ţară Făgetului este o zonă importantă prinsă în cadrul 
acestei strategii sectorială de dezvoltare a turismului, iar Lacul Surduc este unul din 
obiectivul  importante de agrement pentru dezvoltarea turismului în judeţul Timiş.  
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Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
Domnule preşedinte vă rog să-mi spuneţi ce perspective de timp, respectiv ce termene 

ne propunem să avem pentru elaborarea acestor strategii? Întreb acest lucru pentru că dacă 
nu mă înşel, strategia pentru dezvoltare culturală nu mai este valabilă din anul 2015. 

Existau şi studii făcute, dacă îmi amintesc bine, împreună cu Universitatea de Vest 
care, între timp, au expirat.  Bineînţeles că trebuie parcurşi anumiţi paşi, iar ceea ce vreau să 
subliniez eu este ajutorarea proiectului Timişoara – Capitală Culturală 2021 pentru că ştim cu 
toţii ce probleme de finanţare există, iar în baza strategiei de specializare inteligentă şi 
principiilor aferente cred că ar trebui să punem accent pe ajutorarea asociaţiei Timişoara – 
Capitală Culturală 2021 şi a proiectelor aferente pentru că eu sunt convins că dacă noi 
concentrăm resursele finanţările în acea direcţie către proiectele Timişoara 2021 vor fi 
explozii de efecte benefice în tot judeţul, chiar în toată regiunea. 

Din acest motiv am întrebat de termene. Nu mai este foarte mult şi în final spun că 
vorbim despre master plan pentru sănătate de câţiva ani şi din păcate nu avem decât o mică 
porţiune prinsă în strategia noastră dar nici nu o putem considera ca având linii directoare în 
această direcţie şi în ultimul rând, spun că toate investiţiile noastre, toate alocările de fonduri 
ar trebui să se alinieze cu astfel de linii directoare şi nu să fie anapoda după cum ne întâlnim 
noi şi ni se pare că am auzit de la unul sau altul. Nu, trebuie studii specializate şi să ştim că 
dacă investim în direcţia respectivă obţinem beneficiile potenţiale respective.  

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Observaţia dumneavoastră este corectă şi tocmai pentru că în  Strategia de dezvoltare 

socio-economică a judeţului Timiş aceste capitole sunt foarte puţin dezvoltate am luat 
această decizie ştiind că discutăm de patru domenii importante, respectiv cultură, sănătate, 
sport şi turism. Este obligatoriu ca în momentul realizării acestor strategii sectoriale să avem 
direcţiile de acţiune. Această strategie ne va da liniile directoare spre cum vom acţiona. Ca şi 
orizont de timp îmi este greu să vă spun acum pentru că ştiţi că o astfel de strategie are 
anumite termene de dezbateri publice, postări pe site, etc. Sunt mai mulţi paşi în realizarea 
acestei strategii.  

Ca şi exemplu strategia turistică cred că a durat aproximativ un an de zile de la 
demararea procedurii şi până la realizarea finală a acestui proiect. Sper că aceste 3 strategii 
care sunt realizate de către consiliul judeţean să le implementăm mai repede ţinând cont de 
importanţa lor şi corelarea lor cu proiectul Timişoara 2021. 

Dacă 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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat 

pentru reprezentarea intereselor Judeţului Timiş în Consiliile de Administraţie ale 
instituţiilor publice de cultură de interes judeţean, în Consiliile de Administraţie şi 
Comisiile de Asigurare a Calităţii ale unităţilor de învăţământ special, precum şi în 
Consiliile de Administraţie ale unor unităţi spitaliceşti din Judeţul Timiş. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
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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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 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 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, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra 
Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, 
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, 
Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr.45/28.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a Calităţii ale 
unităţilor de învăţământ special. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile   
Dacă sunt discuţii? 
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Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai 
Grupul  PSD propune pe doamna consilier Roxana Târpe Manasia. 
 
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin 
Grupul  PNL propune pe domnul consilier judeţean Nicolae Bitea.  
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun  la vot proiectul de hotărâre. 
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre  cu 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei 
nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 

unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului 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 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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi contractul – 
cadru de închiriere ocazională a Stadionului ”Dan Păltinişanu” 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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Agendei 
principalelor manifestări cultural-artistice şi de tineret pe anul 2018, sesiunea a II-a. 

 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite  
Dacă sunt discuţii? 
 
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa  
Domnule preşedinte rog să se consemneze în procesul verbal că nu voi vota acest 

proiect de hotărâre.  
 
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 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, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin 
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin 
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 17 – 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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra 
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  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, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Institutul Naţional de 
Administraţie, Consiliul Local 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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, 
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Vest. 

 
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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Est. 

 
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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Sud. 

 
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, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,  
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-
Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 
Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Centru. 
 
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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timis Nord. 

 
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, Ciurlea 
Sorina, Clain Romică – Adrian,  Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek 
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa 
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu 
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia 
Roxana, Vasile Marian Constantin. 
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Punctul nr. 24 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 
nr.235/27.09.2018 privind încheierea  Înţelegerii de cooperare între Judeţul Timiş – 
România şi Regiunea Veneto – Republica Italiană. 

 
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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 

 
 

Punctul nr. 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 
Judeţean Timiş ca aplicant în cadrul iniţiativei bilaterale „Developing a cultural 
heritage partnership” (Dezvoltarea unui parteneriat în domeniul patrimoniului cultural), 
finanţat prin PROGRAMUL RO-Cultura (Granturile SEE 2014 – 2021), precum şi 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din această participare. 

 
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 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,  Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu 
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,  Grigoroiu Eugeniu,  Iovescu 
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea 
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef 
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. 
 

 
Punctul nr. 26 - Întrebări, interpelări. 
 
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic: 

1. Informare privind activitatea desfăşurată de Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere Antidrog Timisoara. 

2. Informare privind dezvoltarea serviciilor sociale ale DGASPC Timis. 
3. Informare privind deplasarea la Novisad Serbia a unei delegaţii conduse de 

domnul consilier judeţean Mihai Ritivoiu. 
4. Informare privind deplasarea la Nisporeni Moldova a unei delegaţii conduse de 

Preşedintele Consiliului Judetean Timis domnul Călin-Ionel Dobra. 
5. Informare privind situaţia proiectelor contractate in cadrul POR 2014-2020 

gestionate de ADR Vest la nivelul judeţului Timis. 
6. Informare privind situaţia rezolvării corespondentei înregistrate la Consiliul 

Judetean Timis in perioada 02.07.-28.09.2018. 
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7. Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si 
incompatibilitatile in care se pot afla consilierii judeteni. 

 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Aştept înscrieri la cuvânt dacă sunt întrebări sau interpelări. 
 
 Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
 Domnule preşedinte, doresc să intervin din nou cu privire la strategia de dezvoltare 
turistică. În primul rând, în mod preliminar aş dori să felicit Asociaţia pentru promovare şi 
dezvoltare turistică pentru încheierea acestui demers. O voi face în mod final după ce voi citi 
această strategie şi aş vrea să vă întreb dacă nu e necesar aprobarea ei în plen, aşa cum mi 
s-ar părea firesc.  
 În al doilea rând, cu privire la proiectul pe care l-am depus acum câteva luni, privind 
completarea indicatoarelor rutiere în judeţul Timiş pentru că avem deficienţele pe care le ştim 
cu toţii.  
 Dacă tot avem această strategie care probabil va fi validată în plen, cu siguranţă avem 
şi informaţii despre acel studiu despre care se spunea că trebuie făcut dar nu se ştie cine să-
l facă. Cei de la Direcţia Tehnică doreau să execute lucrările dar nu aveau  în baza a ce să 
facă ş.a.m.d.  
 Doresc să răspund domnului Tiberiu Lelescu spunându-i că am depus la Direcţia 
Tehnică o hartă la nivelul Banatului. Harta există este elaborată de ADR Vest. Există şi web 
site Banat Tour pe care ar trebui să –l promovăm toţi. Este creat cu fonduri europene şi este 
un in put pentru proiectul meu.  
 Ca o paranteză, vă spun că eu l-am mai căutat pe domnul Oneţiu  despre care am 
aflat că nu mai este, a fost suspendat sau s-a suspendat. Am încercat să mai iau urma 
proiectului meu şi de aceea vă rog să-mi spuneţi dacă facem paşi fermi în direcţia 
implementării lui, şi nu doar pentru obiective turistice cât şi pentru alte obiective majore cum 
ar fi obiectivele industriale sau legăturile către Novi Sad, pentru că acest municipiu va fi 
capitală culturală în 2021. Deci,  trebuie corelate toate eforturile în această euro regiune.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Referitor la hărţi, vă spun că deja sunt pe masă şi vă rog să le luaţi la plecare.  
 Am spus şi mai devreme că această strategie a fost realizată de asociaţie dar ţinând 
cont de importanţa ei, aceasta va fi înaintată consiliului judeţean şi în şedinţa ordinară din 
luna noiembrie vom iniţia un proiect de hotărâre pe care să-l aprobăm cu privire la această 
strategie sectorială de dezvoltare turistică.  
 Legat de indicatoarele rutiere, avem contractul semnat de ceea ce înseamnă 
indicatoare rutiere, siguranţa rutieră şi vom lua în calcul atât indicatoarele pentru obiectivele 
turistice cât şi indicatoarele pentru obiective de altă tematică.  
 
 Domnul consilier judeţean Marian Vasile 
 Domnule preşedinte, acesta era stadiu şi acum câteva luni.  Exista contractul pentru 
întreţinerea lor.  
  
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Nu am mai avut contractul semnat.  
 
 Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
 Domnul director îmi spunea la acea vreme că există contractul semnat. Probabil a 
expirat între timp. Important este să existe un studiu care să puncteze pe hartă locurile 
strategice pentru a indica direcţiile către aceste obiective. Vă mulţumesc! 
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 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Din punct de vedere turistic asociaţia a făcut demersuri în acest sens pentru că unul 
din obiectivele turistice, respectiv Delta Banatului, are în acest moment indicator cu 
promovarea şi prezentarea obiectivului.  
 
 Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu 
 Domnule preşedinte, pentru că aţi spus că vom aborda la diverse problema legată de 
strategia sectorială de dezvoltarea a judeţului Timiş, eu mai am o întrebare cu privire la faptul 
că am tot discutat de posibilitatea construirii unei autostrăzi pe teritoriul judeţului Timiş şi a 
Serbiei. Ştiţi ceva de autostrada Timişoara – Serbia? 
 O rugămintea, pentru că acolo este centrul Banatului, aş dori ca din această strategie 
sectorială să nu excludeţi municipiul Lugoj pentru că şi acolo sunt foarte multe monumente 
istorice şi sunt multe lucruri de văzut. În plus, în consiliul judeţean avem unele persoane care 
sunt legate de existenţa acestor evenimente şi chiar au contribuit.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Nu avem cum să omitem municipiul Lugoj având în vedere că acesta este considerat 
capitala culturală a Banatului ţinând cont de personalităţile pe care le-a dat de-a lungul 
anului. Deci, în strategie e prins acest aspect.  
 În legătură cu autostrada Timişoara – Belgrad, ştiţi că de fiecare dată când am avut 
ocazia am susţinut realizarea acesteia. Acest proiect a început să prindă contur. La întâlnirile 
de cooperare bilaterală dintre Premierul României doamna Dăncilă şi Preşedintele Serbiei 
domnul Vucici, s-a prins acest proiect ca un proiect strategic pentru realizarea autostrăzii 
Timişoara – Belgrad şi sper că se va realiza acest obiectiv foarte important pentru judeţul 
Timiş. 
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Domnule preşedinte, la ultima şedinţă ordinară a plenului consiliului judeţean am adus 
în discuţie situaţia fostei fabrici de la Marginea şi, din câte am înţeles domnul Ritivoiu Mihai 
s-a interesat şi poate să ne ofere informaţii în acest sens.  
 
 Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai 
 Nu ştiu de unde aţi înţeles dumneavoastră că m-am interesat eu. Dacă vă referiţi la 
fabrica de la Marginea, cu tot respectul eu cred că nu avem ce să discutăm acest subiect. 
Este o societate privată şi, dumneavoastră care aţi fost preşedinte de consiliul judeţean, 
cunoaşteţi atribuţiile fiecărei instituţii. Nu ştiu ce am putea face noi. Nu m-am interesat şi nici 
nu am de gând să mă interesez pentru că mi se pare steril şi fără finalitate orice tip de 
finalitate în acest sens.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Înţeleg că trebuie să asistăm cu voioşie la dărâmarea unui monument  de arhitectură.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Nu ştiu de unde aţi înţeles dumneavoastră acest lucru pentru că nu era sarcina 
domnului Ritivoiu. Dumneavoastră aţi solicitat Direcţiei administrarea patrimoniului să facă o 
adresă către proprietarii acelei clădiri. S-au făcut demersurile şi rog pe domnul director 
Şerban să ne clarifice.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Înainte de a da cuvântul domnului director Radu Şerban aş dori să spun să vă 
amintesc că dumneavoastră i-aţi spus domnului Ritivoiu şi din acest motiv am făcut eu 
interpelarea.  
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 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Nu domnului consilier judeţean Ritivoiu Mihai i-am adresat sarcina ci reprezentanţilor 
Direcţiei pentru administrarea patrimoniului.  
 
 Domnul Radu Şerban – director executiv Direcţia Administrarea Patrimoniului 
 Noi am făcut adresă către Primăria Margina pentru că nu am ştiut cine este exact 
proprietarul imobilului respectiv. Primăria Margina ne-a comunicat că imobilul respectiv este 
proprietatea unei societăţi private. 
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Dar noi vrem să ştim ce se întâmplă cu acel imobil. 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Eu nu vă înţeleg. Chiar vreţi să intrăm în conflict cu o societate comercială? 
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Întrebăm ce se va face acolo ca să ştim pentru că prindem în strategia turistică. Deci, 
când mergem la Margina, bănuiesc că scrie că trecem pe lângă ruina aceea. Întrebarea este 
ce se întâmplă. Atât. Nu intervenim cu nimic. E o societate privată, dar noi suntem o 
autoritate publică şi avem anumite responsabilităţi, dintre care una este să veghem la bunul 
aspect al infrastructurii rutiere.  
 Deci, noi venim de la Făget către Timişoara şi vedem ruina aceea. Întrebarea era una 
simplă. Noi nu ne atingem de imobil.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 O să facem mai departe demersuri pentru că am identificat proprietarul să vedem ce 
strategie are cu acea clădire care nu afectează infrastructura rutieră.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Doar ca imagine pentru că noi vrem să arătăm că ne pasă şi nu vrem să se întâmple 
ca şi casa lui Brâncuşi care s-a prăbuşit.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Noi avem un atribut foarte clar şi putem face demersuri în acest sens, respectiv de a 
expropria şi a trece acel bun în domeniul public al judeţului dacă consideraţi că e aşa 
important pentru economia şi dezvoltarea judeţului Timiş.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Este important pentru istorie şi cultură. Cu ceva timp în urmă am votat Strategia de 
dezvoltare culturală. Deci, pentru acest lucru e important şi nu pentru economie.  
 
 Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae 
 Pentru că tot era vorba de monumente istorice – respectiv fosta fabrică de oţet de la 
Margina – e adevărat că nu putem interveni în proiectul privat al unui întreprinzător din zonă , 
că el poate vrea să construiască altceva, dar eu vă dau un exemplu foarte clar – fosta fabrică 
de ciorapi din Timişoara, care a fost tot monument istoric, iar acum e un supermarket acolo – 
dar o parte din fosta clădire e păstrată.  Deci, putem să mergem şi pe această idee, sper că 
unitatea administrativ teritorială Margina şi dacă acel întreprinzător doreşte să facă o altă 
fabrică cu o altă destinaţie poate păstra o parte din ziduri tocmai pentru această filă de istorie 
ca noi şi urmaşii noştri să ştie că acolo a fost una dintre cele mai cunoscute fabrici de oţet din 
Europa.  
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 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 În primul rând nu este cea mai mare din Europa. În al doilea rând nu ştiu să fie 
monument istoric. Dar dacă este monument istoric, din câte ştiu eu nu este şi nici nu vreau 
să fac afirmaţii eronate, atunci cei responsabili, respectiv Direcţia Judeţean de Cultură şi 
Culte de la nivelul judeţului Timiş au obligaţia de a supraveghea starea monumentelor 
istorice pe raza judeţului Timiş.  
 
 Domnul consilier judeţean Poenaru Dan 
 Eu aş vrea să vă spun că asemenea monumente industriale au fost păstrate pe o 
strategie comună în Uniunea Europeană doar dacă sunt în oraşe. Ele au fost dezafectate ca 
fabrici şi au fost transformate în cafenele, cluburi de noapte, muzee, magazine ş.a.m.d 
păstrându-se pe exterior, aşa cum este la fabrica de ciorapi, aspectul vechi. La Margina nu 
ştiu ce s-ar putea face ca acel monument să fie vizitat.  
 Încă o chestiune foarte importantă, firma respectivă se ocupă de dezmembrări şi este 
foarte apropriată de şefii dumneavoastră  de la PNL de la Bucureşti pe care vă rog să-i 
contactaţi.  Este aceeaşi firmă care a dezmembrat Solventul în 2005-2006. 
 
 Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
 Domnule preşedinte, aş avea multe de spus în ceea ce priveşte dreptul şi libertatea 
unui consilier judeţean de a se exprima, dar am să vă relatez pe scurt ce s-a întâmplat în 
şedinţa de plen anterioară. Am luat cuvântul după colegii mei care si-au exprimat 
nedumerirea în ceea ce priveşte atât de multe şedinţe pe care le planificăm, iar eu am spus 
următoarele lucruri: şedinţele extraordinare trebuie să aibă un suport legal şi trebuie dovedit 
de conducerea consiliului judeţean care este urgenţa în asemenea cazuri. Al doilea lucru, 
şedinţele extraordinare sunt bine venite şi necesare atunci când sunt probleme reale de 
rezolvat şi nu de dragul de a ne subordona unor practici politice.  
 Urmare a faptului că domnul Coifan spunea că trebuie să înştiinţăm conducerea am 
relatat următorul lucru: nu avem pe cine să anunţa sau la cine să facem apel pentru că eu 
am mai făcut asemenea apeluri şi probabil, spun acum ceea ce am spus atunci, sunt surzi.  
 Nu mi-am dat seama că în cadrul consiliului judeţean avem un angajat, un câine de 
pază al aşa numitei democraţii. După acest cuvânt am fost făcut, nu praf, de unul pe care nu 
vreau să-i spun numele, dar care a făcut mişto de mine şi de tot ce înseamnă viaţa mea 
privată.  Vreau să vă spun domnule preşedinte, comanda a fost dată de aici. Astăzi am fost 
eu, Matei Viorel, mâine va fi domnul Dobra, în funcţie de cum merge politica, mâine poate 
domnul Viorel Coifan. Chiar şi domnul Viorel Coifan a fost atacat că mă sprijină. Am fost 
făcut tractorist şi agricultor.  
 Da, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, sunt din 1968 agricultor şi nu îmi e ruşine de 
acest lucru. Am fost reprezentantul României 5 ani de zile la Copa Cogeca şi asta îl deranja 
pe onoratul guru al presei din judeţul Timiş. Nu pot să-l numesc decât un guru. Făcea mişto 
de vârsta mea. Da, peste 3 luni fac 70 de ani şi nu mi-e ruşine pentru că am trăit cu 
demnitate.  
 Stimaţi colegi, cu greu poate mie  un om de teapa acelui mare scriitor să îmi pună 
pumnul în gură. Au mai încercat şi alţii. Nu îmi place să denigrez, dar această metodă 
domnule preşedinte, vedeţi că printre subordonaţi, vă pot da şi nume, sunt care au dat 
ordinul. Aveţi grijă  domnule preşedinte că mâine aţi putea fi dumneavoastră ca titlu de 
presă, iar acelui om mare de presă  îi transmit că dacă vrea să facă mişto  are o familie 
onorabilă să-şi pună în discuţie familia lui.  
 Încă o dată, stimaţi colegi, trebuie să fim unitari. Libertatea presei este deplină, dar a 
face mişto şi aş bate joc de un om sau de a încerca să-i pună pumnul în gură e prea mult. 
Cineva spunea că nu s-a dat comandă, eu zic că s-a dat. Nu vreau să intru prea mult în 
detalii, aveam un răspuns de 6 pagini dar mă opresc. Vă rog pe fiecare dintre 
dumneavoastră să ne apărăm dreptul de a spune ce gândim. Nu ne jignim. Nu am încercat 
să jignesc pe nimeni ci să spun o realitate. Nu folosiţi aceşti mercenari. Azi pe voi vă ajută, 
mâine pe voi vă doboară.   
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 Dacă vreau să-i transmit ceva o fac în mod popular şi îi spun că e un pupincurist.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Domnule consilier Matei eu, în primul rând vă doresc multă sănătate ţinând cont faptul  
că peste 3 luni veţi face o vârstă importantă. Eu personal respect agricultorii pentru că după 
cum ştim judeţul Timiş este judeţul cu cea mai mare suprafaţă agricolă din ţară şi la baza 
dezvoltării judeţului nostru stă agricultura, dar în ceea ce priveşte disputele pe care le aveţi 
dumneavoastră cu mass-media nu cred că trebuie puse în spatele consiliului judeţean. Cred 
că aveţi o posibilitate foarte bine enunţată, respectiv dreptul la replică pe care presa are 
obligaţia de a-l publica.  
 De multe ori în discursul dumneavoastră a-ţi afirmat despre funcţia de preşedinte că ar 
trebui să răspund de demersul unor reprezentanţi din mass media, dar nu cred că este 
atribuţia mea. Pot să răspund de ceea ce face consiliul judeţean prin aparatul de specialitate 
şi îmi asum acest lucru.  
 
 Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
 Domnule preşedinte am cerut să nu îmi daţi un răspuns pentru a nu vă da o replică. 
Eu nu am niciun conflict cu presa, dar ceea ce s-a scris faţă de ce am vorbit este o comandă. 
Am certitudinea şi nu vreau să intru în amănunte că vă demonstrez că este un aservit a unei 
puteri vremelnice. Mâine nu veţi mai fi dumneavoastră va fi altul. Nu am cerut să ţineţi 
apărarea.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Eu zic să nu începeţi cu anumite declaraţii destul de dure faţă de moment. E plenul 
consiliului judeţean.  
 
 Domnul consilier judeţean Matei Viorel 
 Eu am cerut colegilor să fie atenţi şi nu să ceară voie acelui om să ia cuvântul. 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Sincer nu prea înţeleg termenul de comandă despre care tot amintiţi pentru că eu nu-l 
practic. Dacă alţii îl înţeleg pentru că l-au practicat este cu totul altceva. Chiar nu ştiu la ce 
faceţi referire cu termenul de comandă.  
  
 Domnul consilier judeţean Marian Vasile  
 Mă întorc la observaţia domnului Coifan. Nu ştiam dacă trebuie să iau sau nu cuvântul 
dar cred că trebuie să clarificăm un aspect, şi anume, din punct de vedere administrativ, 
consiliul judeţean are atribuţiile proprii, are relaţiile cu consiliile locale şi cu Parlamentul, 
Guvernul ş.a.m.d.  
 Prin urmare, noi putem organiza anumite acţiuni sincronizate dacă ne dorim acest 
lucru. Sunt convins că şi utilizând presa de bună credinţă şi societatea civică se pot face 
anumite presiuni constructive şi benefice.  
 Ştiţi foarte bine, consiliile locale pot da anumite hotărâri prin care societăţile private, 
proprietarii privaţi în general, pot fi obligaţi să-şi întreţină spaţiile verzi, aşa cum este cazul şi 
Timişoarei. Se poate apela la aşa ceva sau administrativ putem adresa către Parlament 
solicitarea pentru o iniţiativă de proiect, care sperăm să se finalizeze în proiect, dar şi politic 
pentru că fiecare avem parlamentari proprii care pot să susţină. De exemplu, dacă tot 
suntem, din păcate, o ţară de servicii sau am devenit, să sperăm că nu rămânem mult timp 
aşa, atunci pe drumurile naţionale să se instituie o regulă foarte clară, astfel încât, cei care 
au astfel de obiective nefaste dacă nu au finanţări pentru a reamenaja măcar să faţeteze cu 
o perdea din aceea specială, frumoasă – ştiţi că se pot face şi alimente arhitectonice astfel 
încât să arate bine – să facă o minimă investiţie pentru a acoperii ruinele respective.  
 Deci, în concluzie, dar nu numai legat de acest subiect, dacă dorim putem face ceva. 
Putem să ne îndreptăm  către consiliile locale, către Parlament şi hotărârile se vor aplica.  
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 Domnul consilier judeţean Coifan Viorel 
 Vreau să spun foarte simplu – dacă firma e de demolare atunci să o demoleze. Adică 
o ţine de ani de zile să se autodemoleze şi nu face nimic. Deci, încă o dată spun, dacă firma 
e de demolare, o demolează şi noi vom pune acolo o placă – aici a fost un moment 
arhitectonic care nu a mai fost util. Ideea că noi am interveni într-o proprietate privată mi se 
pare deşuetă. Adică ne-a lovit un liberalism care este de-a dreptul libertalism. Adică nu ne 
băgăm deloc pentru că cineva îşi bate joc de noi.  
 Vă spun foarte clar şi limpede că eu o să mă interesez, o să-l întreb pe domnul 
profesor Poenaru, în particular, cine este acela de la PNL şi îi fac interpelare în Parlament.  
Nu pot admite ca român şi nu vreau să fac un discurs patriotic dar nu pot să asist cu 
neputinţă la dărâmarea unor obiective. Nu e ceva deosebit dar dă o anumită culoare timişului 
care a dat Banatului istoric o zonă industrială. Că au dezvoltat-o alţii şi noi nu o recunoaştem 
asta e altă problemă.  
 De asemenea, întrebarea nr. 2  -  am înţeles că acum două săptămâni Consiliul de 
administraţie de la Aeroportul Cioca v-a înaintat un concept de dezvoltare. V-am întrebat 
atunci în particular şi mi-aţi răspuns că nu aţi avut timp ca să vă uitaţi peste el. Întrebarea 
mea este  dacă v-aţi uitat, ce părere aveţi? Vrem să ştim în ce stadiu suntem cu aeroportul 
pentru că şi acesta riscă la un moment dat să păţească ce a păţit Margina.  
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Am studiat materialul şi aşa cum am spus atunci, vă spun şi acum că o să-l înaintez 
consilierilor judeţeni şi în AGA vom discuta şi vom analiza acel proiect.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 Să înţeleg că poate să intre în comisii deja? 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Cred că trebuie analizat  mai întâi în AGA pentru ca e un material făcut de consiliul 
director şi forul superior al consiliului director este AGA.  După ce AGA care este de fapt tot 
consiliul judeţean se va pronunţa, materialul se va putea înainta oficial către plenul consiliului 
judeţean.  
 
 Domnul consilier judeţean Viorel Coifan 
 A treia întrebare – în ce stadiul este redactarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliul Judetean Timis pe care l-am aprobat în septembrie? 
 
 Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra 
 Materialul este la tipărit.  
  Dacă mai sunt alte discuţii? 
 Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Timis. 
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