CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 24 octombrie 2018
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că
sunt prezenţi un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în
funcţie. Lipsesc: Bădina Nicu, Bojin Mihăiţă, Călin Dobra, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu,
Costa Cosmin, Cândea Dorin, Grigoroiu Eugeniu şi Poenaru Dan.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.647/23.10.2018 şi ordinea de zi a şedinţei
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către massmedia si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
În continuare dau citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între
Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în scopul accesării
fondurilor nerambursabile alocate prin POCU, Axa prioritară 4, Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ivCreșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv în
asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectiv Specific ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei
de asistenți maternali”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Mediului, Consiliul Local
Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş.
3. Întrebări, înterpelări.
Daca sunt discuţii sau alte propuneri privind ordinea de zi. Dacă nu, supun la vot
ordinea de zi prezentată.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel
- Gheorghe, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, 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 10.10.2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 27 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin,
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Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel Gheorghe, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, 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
Punctul nr. 1 - Proiect de hotarare 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
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POCU, Axa prioritară 4, Incluziunea
socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ivCreşterea 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 vicepreşedinte Nicolae Oprea
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
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
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Mediului,
Consiliul Local Timişoara şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule vicepreşedinte, observăm că în ultima perioadă numărul şedinţelor
extraordinare s-a mărit. Este explicabil dar trebuie să definim caracterul de extraordinară al
acestor şedinţe. Mai avem doar o săptămână şi vom avea din nou o şedinţă ordinară. Am
înţeles că şedinţa extraordinară a fost convocată întrucât colegii de la Bucureşti vor să se
întâlnească duminică şi să stabilească care sunt contribuţiile fiecărui judeţ.
Propunerea mea este să fim atenţi, de acum înainte şi să comunicăm acest caracter
pentru că dacă ne uităm în jur observăm că lipsesc consilieri judeţeni, evident motivat.
Dacă nu vom şti din timp când vor fi aceste şedinţe extraordinare sau dacă nu existe motive
suficient de serioase, ne putem trezi că lipsesc mulţi pentru că au alte programe. Deci,
rugămintea mea este să transmiteţi printr-o cale sau alta către forurile conducătoare, pentru
că, conform principiului descentralizării, noi ştim să facem ceea ce ne revine nou. Faptul că
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suntem de acord cu un protocol, am înţeles în şedinţa reunită despre ce este vorba, nu
scuteşte, însă, această observaţie, respectiv să fim atenţi la caracterul extraordinar al
acestor şedinţe ca să nu ajungem să dublăm şedinţele ordinare. Mulţumesc!
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Mulţumim şi noi domnule Coifan. Observaţia dumneavoastră este corectă dar cred
că pentru aceste două proiecte de hotărâre s-a explicat clar care a fost motivul urgenţei
convocării şedinţei extraordinare.
Pentru cel de-al doilea proiect, urgenţa a fost pentru că la începutul săptămânii
viitoare cei de la minister trebuie să facă bugetul. De asemenea, atât noi cât şi consiliul
local trebuie să ne pregătim cu bugetul pentru aceste acţiunii care sunt destul de
numeroase.
Deci, aşa cum am mai spus, observaţiile dumneavoastră sunt corecte şi vom
transmite conducerii consiliului judeţean aceste observaţii.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan
Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
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
Punctul nr. 3 - Întrebări – Interpelări
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Dacă mai sunt interpelări sau interpelări legate strict de proiectele înscrise pe ordinei
de zi.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Deci, ne raportăm tot la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Da, acesta este regulamentul şi potrivit art.104 alin.2 din Regulamentul de
organizare si funcţionare al Consiliului Judetean Timis, la sfârşitul fiecărei şedinţe
extraordinare a consiliului judeţean consilierii pot adresa întrebări referitoare strict la
subiectele de pe ordinea de zi preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului si
şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Este un anumit formalism pe care nu l-am înţeles, şi anume se spune că sunt
referitor, strict la ordinea de zi. Noi am pus acest amendament, doar că eu pot să mă refer
la altceva mergând prin ordinea de zi. Adică pot să spun că datorită faptului … şi domnul
Matei Viorel arată foarte clar. Deci eu pot să întreb ceva referitor la proiect şi după aceea
pot să mă refer şi la cei care participă la acest proiect sau întrebările care sunt necesare.
Nu trebuie să fie strict legat de proiectele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Domnule Coifan, nu era mai corect să nu mai fie acest amendament? Dacă nu ar fi
fost nu era nici un fel de discuţii. Dacă dumneavoastră l-aţi prevăzut noi trebuie să-l
respectăm.
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Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Eu vreau să completez la ceea ce a spus domnul Viorel Coifan cu privire la faptul că
ne-am făcut o obişnuinţă să venim de 4-5 ori pe lună la şedinţă. Când sună goarna noi
trebuie să fim aici. Fiecare dintre noi avem serviciu şi problemele noastre. Nu înseamnă că
dacă eşti consilier judeţean trebuie să stai la cheremul preşedintelui consiliului judeţean.
Nu vă spun dumneavoastră. Mi-a plăcut afirmaţia că veţi transmite conducerii
Consiliul Judetean Timis, însă să ştiţi că domnului preşedinte Călin Dobra i-am transmis de
multe ori acest lucru. Deci, problema trebuie luată în serios. Atunci când e urgenţă toată
lumea înţelege anumite lucruri, dar e prea de tot, au trecut 2 ani din acest mandat şi facem
de 4 ori şedinţe pe lună. E prea mult. E vorba şi de mine care vin de la o distanţă de 80 km.
Azi ne-am întâlnit pentru 15 minute. Cum naiba apar doar la noi aceste urgenţe?
Faţă de ce aţi spus dumneavoastră domnule vicepreşedinte, propun să facem
şedinţă duminica de la ora 15. De ce să dormim, să ne odihnim? Venim aici duminica şi o
petrecem împreună.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Este adevărat ce spuneţi dar proiectele care au fost în ultimele două luni, în care am
avut două şedinţe extraordinare, au fost importante pentru judeţul Timiş şi pentru bugetul
judeţului. Sunt convins că şi în continuare atunci când va fi foarte urgent vom fi prezenţi.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Timis.

VICEPREŞEDINTE,
Nicolae OPREA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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