CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 12 februarie 2018
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că
sunt prezenţi un număr de 34 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în
funcţie. Lipseşte: Cândea Dorin, Ciurlea Sorina şi Cocean Liviu
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.76/09.02.2018 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.
Vă prezint ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului judeţului Timiş în
anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2018 de către Liceul
Teoretic IRIS a excedentului bugetului de venituri proprii înregistrat la încheierea
exerciţiului bugetar 2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2018 de către Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Păunescu Recaş a excedentului
bugetului de venituri proprii înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş pe
anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de Întreţinere,
Înlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii
Europene.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
pentru reproducerea logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918 între
Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sprijinire a
sportului din judeţul Timiş pe anul 2018.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următorul proiect
care a fost avizat favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate: Proiect de
hotărâre privind aprobarea actualizării datelor imobilului situat în localitatea Găvojdia, aflat
in domeniul public al Judeţului Timiş şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Daca sunt discuţii sau alte propuneri.
Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre menţionat anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 34 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
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Roxana, 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 cu completarea aprobata.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinii de zi cu 34 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, 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 ale şedinţei ordinare din data de 31.01.2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, 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 şi aprobarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi
dau cuvântul doamnei vicepreşedinte Roxana Iliescu pentru că domnia sa doreşte să
spună câteva cuvinte.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Vă mulţumesc domnule preşedinte,
Înainte de a trece la votul fiecărui proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi,
vreau să vă spun că, în calitate de reprezentant al Partidului Mişcarea Populară Timiş,
astăzi voi vota „împotrivă” pentru toate proiectele de hotărâre, în speţă, împotriva
Proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului pe anul 2018. Vă mulţumesc!
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului
judeţului Timiş în anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
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Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei vicepreşedinte Iliescu Roxana,
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2018 de
către Liceul Teoretic IRIS a excedentului bugetului de venituri proprii înregistrat la
încheierea exerciţiului bugetar 2017.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei vicepreşedinte Iliescu Roxana,
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2018 de
către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Păunescu Recaş a
excedentului bugetului de venituri proprii înregistrat la încheierea exerciţiului
bugetar 2017.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei vicepreşedinte Iliescu Roxana,
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
Judeţului Timiş pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
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Domnul consilier judeţean Titu Bojin
În comisiile reunite am avut două propuneri de modificare a bugetului şi aş vrea să
le susţin şi aici. O propunere se referă la alocarea către Catedrala Mântuirii Neamului prin
Mitropolia Banatului a sumei de 100 mii lei. Având în vedere că este anul centenarului şi
punerea în funcţiune a Catedralei Mântuirii Neamului. Am rugămintea către domnul
preşedinte să discute personal cu Mitropolitul Banatului pentru ca această sumă să
meargă sigur către destinaţia propusă.
A doua propunere este legată de ceea ce înseamnă sumele alocate către Spitalul
Judeţean pentru reparaţii. Având în vedere că suma de la reparaţii a fost mult diminuată
cu mai mult de 50% şi pentru că toţi cunoaştem situaţia actuală, nimeni nu contestă
necesitatea şi ştiu că a venit propunerea de a lua banii de la drumuri până când vom avea
posibilitatea folosirii excedentului bugetar sau până când va veni rectificarea de buget din
vară. Eu cred că se poate face această mutare pentru a putea face reparaţii în spitalul
judeţean şi sperăm că până la finalul anului se pot executa toate lucrările şi vom putea
ridica gradul de primire a bolnavilor în cadrul spitalului judeţean. Anul trecut am avut
alocată o sumă de aproximativ 10 miliarde, vorbesc în cifre rotunde ca să nu ne încurcăm
în virgule, din care am cheltuit aproximativ 7 milioane. Acum am repartizat doar 3,7
milioane, deci mai puţin de jumătate din ce s-a cheltuit anul trecut. Cred că există această
posibilitate şi dacă toţi colegii sunt de acord, sigur că vom vedea pe parcurs, în funcţie de
cum ne va da voie Guvernul să folosim din excedentul nostru sau cum va fi rectificarea
bugetară de la jumătatea anului.
Nu cred că se pune în discuţie să luăm de la drumuri la final de an pentru că
drumurile au o sumă destul de mare, iar drumurile pe investiţii sunt destul de multe în ce
priveşte numărul de kilometri. Chiar dacă doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu votează
împotrivă, sper că executivul va fi în top la finalul anului în ce priveşte lucrările de
investiţii la drumuri. Sigur că trebuie făcute şi reparaţii dar în acest sens se diminuează
numărul de kilometrii pentru reparaţii.
Sper să fiţi de acord cu propunerea mea, respectiv suplimentarea la spitalul
judeţean cu suma de 1,5 milioane şi sper că aceşti bani se pot folosi până la sfârşitul
anului. Este normal ca şi la drumuri să fie bani mai mulţi decât ce s-au cheltuit anul
trecut.
De asemenea, domnul preşedinte a promis şi sper că se va ţine de promisiunea
făcută în faţa noastră în comisiile reunite, când a spus că la plenul ordinar din luna
februarie sau martie, când va fi finalizată organigrama să se înfiinţeze Direcţia Judeţeană
de Drumuri care să coordoneze activitatea pe drumurile judeţene şi nu vorbim doar de
reparaţiile gropilor ci şi de investiţii, de securizarea şi de marcarea drumurilor judeţene
care nu le avem, cosirea şi tăierea vegetaţiei de pe marginea drumurilor.
Sigur, că am spus atunci şi o spun şi acum că nu trebuie să vină domnul Tătar
Gheorghe din nou director la drumuri. E păcat să nu se facă Direcţia Judeţean de
Drumuri.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Voi răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră şi voi începe cu ultimul punct,
respectiv, am făcut promisiunea că voi înainta propunerea pentru o nouă organigramă,
dar nu am promis constituirea Direcţiei Judeţene de Drumuri. Noua organigramă o să
intre în comisii şi atunci vă puteţi exprima părerea.
Cu privire la primul amendament prin care propuneţi luarea sumei de 100 mii lei
de la Capitolul Transporturi pentru culte. Supun la vot acest amendament.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul 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, Clain Romică –
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
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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, Sarmeş Dan – Ion, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi o abţinere din partea doamnei vicepreşedinte Iliescu Roxana,
Domnul consilier judeţean Titu Bojin nu a votat.
Al doilea amendament, se referă la propunerea de a da 1,5 milioane pentru
capitolul funcţionalitate – domeniul sănătăţii de la transporturi.
Înainte de a supune la vot acest amendament vă anunţ că am invitat la şedinţă pe
domnul Craina Marius - manager al Spitalului Judeţean şi domnia sa se află în sală.
Discutăm de cel mai mare buget pe care îl acordăm în anul 2018 Spitalului Judeţean dar
discutăm de o altă strategie.
Datorită faptului că la capitolul cheltuieli de funcţionalitate avem un minus în ceea
ce înseamnă execuţia anului 2017 cu aproximativ 60 milioane de lei, am mers pe ideea şi
mi se pare foarte normală, de a susţine investiţiile şi de a acorda sume majore pentru
spitalul judeţean – pentru capitolul de investiţii şi am diminuat suma la cheltuielile de
funcţionalitate. Cu toţii suntem de acord că necesită bani şi pentru funcţionalitate,
reparaţii, întreţineri la spitalul judeţean dar deocamdată, discuţiile pe care le-am avut cu
conducerea spitalului judeţean este o sumă considerabilă la momentul acesta şi dacă
vom avea o rectificare pozitivă în vară vom lua în continuare în calcul sprijinirea spitalului
judeţean pe ceea ce înseamnă cheltuielile de funcţionalitate.
În continuare, supun la vot amendamentul domnului Titu Bojin prin care propune
diminuarea sumei de la transporturi cu 1,5 milioane şi suplimentarea acestei sume la
sănătate.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 7 voturi „pentru din partea
doamnelor/domnilor Bojin Titu, Borha Liviu, Clain Romică – Adrian, Geană Nistor, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Stancu Traian, 15 voturi „împotrivă” din partea doamnelor/domnilor
Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Plavoşin
Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana şi 10 abţineri din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin
Mihaiţă, Buboi Ligius – Cosmin, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Lelescu Tiberiu Procopie, Vasile Marian Constantin.
Domnii consilieri Cutu Dorin şi Poenaru Dan nu au votat.
Dacă mai sunt alte discuţii legate de acest proiect? Domnule consilier judeţean
Viorel Coifan, aveţi cuvântul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În primul rând o serie de obiective cuprinse în lista de investiţii pe anul 2018 provin
din 2017, respectiv din 2016. Nerealizarea lor din varii motive conduce la excedent în
buget, de exemplu: Reabilitare clădire pe Matei Milo Timişoara – proiectare şi execuţie,
Refacere hidroizolaţie acoperiş imobil Bastion Theresie, etc.
Prin urmare, solicit să existe aşa cum am stabilit şi anul trecut o raportare
trimestrială asupra stadiului de realizare. De ce? Pentru ca să ne dăm seama pe la
jumătatea anului dacă vor fi realizate sau nu. E foarte important să ştim acest lucru pentru
că suma aceasta pe care noi o dăm la obiective care se transferă de la un an la altul
blochează probabil şi alte proiecte.
În al doilea rând, există la poziţia 36 şi 38 – strategii care se referă la strategia în
domeniul sănătăţii şi în domeniul culturii şi sportului. Întrebarea mea este: cine le
realizează şi dacă deja există un anumit concept referitor la acest strategii, iar în al treilea
rând, ceea ce mă interesează foarte mult este o discuţie despre Aerodromul Cioca.
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Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să prezint, pe scurt, o cronologie a
acţiunilor desfăşurate în anul 2017 pentru clarificarea situaţiei patrimoniale a Aviaţiei
Utilitare Timişoara de pe Aerodromul Cioca.
În ianuarie – aprilie, Corpul de control al domnului preşedinte elaborează sinteza
principalelor aspecte referitoare la evoluţiei situaţiei juridice a imobilelor în care îşi
desfăşoară activitatea Aviaţia Utilitară SA Timişoara. Stadiu finalizat, iar la capitolul 10
sunt concluzii şi recomandări pentru celelalte direcţii de specialitate.
În mai – iunie, Direcţia Generală de Patrimoniu face o informare privind situaţia
terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Timiş. Stadiul e finalizat dar nu propune
nici un plan de măsuri.
Prin urmare, am solicitat în plenul consiliului judeţean în data de 28 iunie
redactarea unui plan de acţiuni şi nominalizarea unei persoane responsabile în vederea
clarificării situaţiei patrimoniale. În acest sens, în iulie se elaborează o schiţă de plan de
măsuri de către Direcţia Generală de Patrimoniu – nefinalizată şi a fost nominalizată
doamna Popa Miliana pentru unele acţiuni. Din păcate nu au fost respectate
recomandările corpului de control al preşedintelui. În 8 septembrie redactez un memoriu
adresat preşedintelui consiliului judeţean la care până în prezent nu am primit răspuns.
În final, în ianuarie – februarie 2018, alocăm suma de 400 mii lei în bugetul din
2018 pentru împrejmuirea imobilului din Calea Torontalului km. 3. Aş vrea să vă spun că
această sumă a fost relocată succesiv din 2016 şi nu se cunoaşte mărimea suprafeţei ce
trebuie împrejmuită. Deci, noi cerem o sumă, facem un gard, dar nu ştim care este
suprafaţa exactă pe care vrem să o împrejmuim.
Stimaţi colegi, am aici documentele la care fac referire şi vreau să vă spun că
situaţia este următoarea: În Regiunea de dezvoltare Vest care înseamnă Arad, Caraş
Severin, Hunedoara şi Timiş, terenurile de zbor şi aerocluburile sunt astfel: la Arad şi
Şiria există 2 trenuri de zbor şi un aeroclub, în Caraş - Severin există un teren de zbor şi
un aeroclub, în Deva există un teren de zbor şi un aeroclub, în Timişoara există 3 terenuri
de zbor şi niciun aeroclub. Cred că este foarte important ca pentru strategia de dezvoltare
a judeţului Timiş şi pentru Timişoara – Capitală Europeană a Culturii din aul 2021 să ne
gândim serios ce facem cu acest aerodrom. De asemenea, mai cred că tergiversarea
dintr-un motiv pe care nu îl cunosc al acestor acţiuni care au fost solicitate încă de anul
trecut nu e de bun augur. Personal nu pot să asist la faptul că un obiectiv care a fost făcut
în anul 1937 de către un arhitect celebru român – Horia Creangă – se deteriorează pe zi
ce trece datorită unui fost prost management. Adică fostul consiliu de administraţie şi-a
pus palma undeva şi a plecat lăsând situaţia dezastruoasă.
Noi acum ne vom uita pe plicurile care conţin ofertele făcute în vederea selecţiei
pentru noul consiliu de administraţie dar va mai trece timp până vom ştii ce avem de
făcut. În acest sens, eu fac următoarea propunere, şi anume, să alocăm 20 mii lei pentru
ceea ce înseamnă concept pentru dezvoltarea, modernizarea potenţialului economic şi de
agrement al Aeroportului Utilitar Cioca. Este responsabilitatea noastră pentru că nu se
referă numai la rentabilizarea activităţii Aviaţiei Utilitare ca societate ci se referă la
definirea în planul mai larg al strategiei culturale şi sportive a unui capitol important.
În acest sens, vă rog să supuneţi la vot amendamentul prin care propun alocarea
sumei de 20 mii lei pentru realizarea unui concept de dezvoltare a potenţialului economic.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Şi de unde luăm aceşti bani?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Găsim noi.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Păi faceţi o propunere concretă în acest sens. Noi am venit în faţa dumneavoastră
cu o propunere de buget. În momentul în care vreţi să modificăm bugetul trebuie să veniţi
cu o propunere concretă.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Găsim noi. Cred că tot de la drumuri putem să luăm pentru că de 20 de ani tot
drumuri facem.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Bun, în această situaţie, supunem la vot amendamentul domnului Viorel Coifan.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 16 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin, 16 voturi „împotrivă” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Clain
Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi 2 abţineri din partea doamnei Roxana
Iliescu şi a domnului Oprea Nicolae.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Domnule preşedinte, am apăsat din greşeală butonul şi nu ştiu cum să anulez
votul.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Oricum nu a trecut amendamentul. Am înţeles care a fost intenţia dumneavoastră
de vot. Staţi liniştit, nu e nici o problemă.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, îmi puteţi răspunde la întrebările adresate?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pentru că amendamentul a fost mai important l-am supus la vot. Acum vă răspund
punctual la toate întrebările puse de dumneavoastră.
Legat de strategia culturală, pe sport, sănătate nu pot să vă spun acum cine le va
face pentru că va fi o procedură de achiziţie publică. În acest moment strategiile sunt
prinse pe lista de investiţii şi vom demara procedurile conform legii şi vom vedea cine va
face astfel de strategii, pot fi specialişti sau consultanţi în domeniu.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Dar când am hotărât să facem aceste strategii şi unde?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Acest lucru este prins în proiectul de buget. Dacă votam bugetul votăm şi
realizarea strategiei.
În legătură cu sumele care au fost trecute din 2016 până acum pe lista de investiţii,
proiecte care nu s-au demarat sau nu au fost finalizate, pot să spun că aveţi dreptate şi
din varii motive nu fost demarate aceste proiecte dar pot să vă dau un singur exemplu şi
anume, un proiect care a început în anul 2014 la stadiul de discuţie, astăzi îşi găseşte
într-un fel parte din finalitate, dacă pot spune, în 2018, deci după 4 ani, pentru că astăzi
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se va semna contractul privind realibitarea blocului operator de la urologie – transplantul
renal. Este un proiect la care au început discuţiile în 2014, dar a fost contestat, au fost
perioade când nu au fost interesaţi să participe la licitaţii, etc. Da, sunt proiecte majore
care se vor regăsi în continuare pe lista de investiţii şi care, din păcate, mai mult ca sigur,
la valoarea şi importanţa lor nu vor avea finalitate în 2018. Important este să demareze să
se demareze în 2018, astfel încât, ele să aibă finanţarea asigurată pe următorii ani.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Dacă tot nu se demarează nu pierdem banii aceea şi nu am putea lua cei 20 mii lei
pentru studiu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vom analiza şi realizarea acelui studiu când vom avea o situaţie clară la Cioca.
Deocamdată, şi am să rog imediat pe domnul vicepreşedinte Stancu să prezinte situaţia,
din punct de vedere al consiliului judeţean toate responsabilităţile au fost făcute. În primul
rând trebuie constituită o echipă profesionistă şi aşa cum aţi spus dumneavoastră astăzi
se vor deschide dosarele cu privire la candidatura pentru consiliul de administraţie şi din
punct de vedere patrimonial vrem să rezolvăm situaţia.
Domnul vicepreşedinte Stancu vă rog să luaţi cuvântul.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Stimaţi colegi sunt în mare parte de acord cu ce spunea domnul Viorel Coifan.
Ideea cu Aeroportul Cioca o avem de foarte mult timp. Am tot analizat situaţia dar eu
vreau să vă reamintesc tuturor că noi în AGA în unanimitate am votat certificarea pistei la
propunerea vechiului consiliu de administraţie. Îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se
întâmple. Vreau să vedeţi problema în două direcţii – pe de o parte este Aviaţia Utilitară
SA care nu e proprietară pe nimic acolo şi pe de altă parte este consiliul judeţean care
este proprietar pe teren. Certificarea pistei conform legii o poate face numai proprietarul
terenului. Am auzit în aparatul executiv diferite păreri pe care datorită faptului că am fost
in concediu nu le-am putut contrazice la comisii când s-a discutat despre buget, dar vreau
să-mi exprim acum punctul de vedere.
Dacă certificăm pista nu înseamnă că facem aviaţie. Aviaţie facem la Aviaţia
Utilitară SA. Noi facem o chestiune de infrastructură ca şi cum am face un drum sau
altceva. Este o chestiune pe care consiliul judeţean poate să o facă legal. Îi rog pe cei din
executiv care îşi doresc să facă anumite lucruri, să se înscrie în partide, să vină să ne ia
locul şi să vorbească domniile lor de oportunitate.
Din acest motiv accept această chestiune acum că asta este situaţia dar am să
propun consiliului de administraţie să vă repropună certificarea pistei de la Aerodromul
Cioca şi sper ca la prima rectificare să găsim banii necesari. Noi vorbim degeaba despre
strategii şi tot felul de chestiuni dacă nu avem CUI-ul. CUI-ul este acea pistă pe care
trebuie să zboare.
Domnul Coifan spunea mai devreme că avem 3 câmpuri de zbor în Timişoara dar
acelea sunt 3 păşuni. Ceilalţi care au aeroclub au o pistă certificată pe care se poate
zbura. Vreau să vă spun că după ce am discutat cu oameni din aviaţia din Timiş am aflat
că toţi îşi doresc acest lucru. Cred că este necesar ca acel teren pentru pista şi pentru
hangare să fie delimitat. Aici sunt de acord cu domnul preşedinte Călin Dobra care a spus
că terenul acela este foarte mare, are peste 70 ha. şi e păcat să rămână nefolosit din alte
puncte de vedere.
Cred că pentru certificarea pistei ar fi suficient 25 ha. de teren şi atunci s-ar putea
desfăşura normal activitatea şi nici nu am mai ţine un teren la marginea oraşului fără să îl
folosim. Din acest motiv, vă rog ca atunci când vom vota rectificarea bugetului din acest
an să susţineţi acest punct de vedere. Vă mulţumesc!
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt discuţii legate de proiectul pentru buget?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, m-am uitat peste buget şi am constatat că
bugetul pe anul 2018 este unul mai mic decât veniturile pe anul 2017. Asta este explicabil
pentru că ştiţi că avem unele cheltuieli care vizează cheltuieli de personal şi este normal
ca aceste cheltuieli de personal să crească după revoluţia fiscală.
De asemenea, am de făcut nişte observaţii, dar am de pus şi câteva întrebări
domnului director Marcu Marcel pentru că pe lângă cheltuielile de personal care au
crescut şi alte cheltuieli care vizează alte activităţi pe care eu nu le cunosc pentru că nu
sunt enumerate aici. Găsim doar la capitolul cheltuieli de la 66 mii lei la 120 mii cu spaţii
verzi – bunuri şi servicii. Întrebarea mea este: ce reprezintă acest lucru pentru că de aici
am putea să luăm cei 20 mii lei pe care i-a solicitat domnul Coifan pentru pistă. Cred că
cu această sumă s-ar putea rezolva problema.
Deci, totuşi, la ce se folosesc aceşti bani alocaţi pentru spaţii verzi?
Pe de altă parte, observ că a scăzut foarte mult suma de la protecţia mediului şi aş
vrea să ştiu de ce a scăzut suma atât de mult? O ultimă întrebare – sumele alocate
pentru funcţionare la personal ajung pentru tot anul 2018 fără să fie nevoie de rectificare
bugetară.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Marcu vă rog să-i răspundeţi domnului Lelescu.
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Economică
În primul rând, suplimentarea sumei la spaţii verzi – este vorba întreţinerea spaţiilor
verzi aflate lângă clădirea consiliului judeţean şi spaţiul de la Bastion – fundamentarea a
fost făcută de colegii de la serviciul administrativ şi sunt lucrările care se fac în aceste
spaţii.
Referitor la mediu, nu cheltuielile pe mediu au scăzut ci este vorba de rata aferentă
împrumutului care îl avem pentru deponeul de la Ghizela care nu se mai regăseşte în
acest an la capitolul funcţionare ci ele au fost trecute la secţiunea dezvoltare. Deci nu
este vorba de funcţionarea la mediu ci doar de trecerea ratei la împrumut de pe secţiunea
de funcţionare pe secţiunea de dezvoltare.
Cheltuielile de personal – pentru că aţi întrebat despre ele – pot să vă spun că au
fost majorate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi da, acoperă necesarul pentru
personalul în funcţie la 31 decembrie atât pentru aparatul propriu cât şi pentru instituţiile
subordonate.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş dori să vă rog să-mi confirmaţi punctual că
am înţeles corect în şedinţa comisiilor reunite aspectele pe care le voi enumera cu privire
la proiectele pe care le-am iniţiat.
În primul rând, cu privire la pistele de biciclete în zona Metropolitană a Timişoarei,
în cadrul comisiilor am evidenţiat faptul că sumele alocate sunt oarecum prea mici şi mă
refer aici la cele pentru drumurile judeţene Moşniţa Nouă – Buziaş, Timişoara –
Sânmihaiu Român şi Moşniţa Veche – Urseni – Gigor.
Dumneavoastră aţi promis că în cazul în care vom finaliza documentaţia şi studiile
mai repede vom aloca la rectificare sume mai mari, inclusiv pentru execuţie. Acesta a fost
primul punct.
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Al doilea punct este cu privire la cântărirea vehiculelor pe drumurile judeţene unde
am înţeles de la dumneavoastră că există sau va exista un plan multianual pentru
implementarea platformelor de cântărire şi achiziţionarea echipamentelor aferente. În
acest moment în buget este prevăzută doar o platformă şi ştim cu toţii care sunt
problemele în domeniu şi mai ales ştim că noi, ca şi instituţie, avem mai mult de 1200 km
de drumuri judeţene.
Punctul trei se referă la proiectul pentru completarea şi îmbunătăţirea
indicatoarelor rutiere de-a lungul drumurilor judeţene şi subliniez că acest aspect, ca şi
celălalt, de altfel, sunt importante în contextul Timişoara – Capitală Culturală Europeană
2021. Dumneavoastră aţi precizat faptul şi cred că aşa trebuie să fie, că va fi făcut un
studiu profesionist, astfel încât, cu ajutorul specialiştilor, nu doar în domeniul turismului ci
şi istorici, strategi, vom identifica exact tipurile şi locaţiile cheie pentru a face demersurile
necesare şi vom aloca din bugetul general dedicat indicatoarelor rutiere suficienţi bani.
Pe lângă cele 3 confirmări, doresc să fac şi două menţiuni cu privire la alte două
proiecte pe care le-am iniţiat sau la care am contribuit şi, mă refer, în primul rând la
Brandul economic al judeţului Timiş spunând că mă bucur pentru că în sfârşit am reuşit
să alocăm 150 mii lei pentru acest proiect important pe care eu îl consider a fi
implementabil cu bani puţini şi a avea un impact însemnat asupra economiei dar şi
asupra dezvoltării teritoriale şi socială a judeţului.
Îmi exprim speranţa că se va implementa bine şi totodată, îmi exprim
disponibilitatea de a contribui efectiv la implementarea lui., aşa cum mi-a spus, printre
altele domnul director Mugurel Borlea.
Chiar dacă unii uită, voi menţiona ceva şi despre un proiect drag mie, şi anume
despre centrele de colectare legume - fructe sau centrele multifuncţionale de legume –
fructe. Cred că ne amintim că timp de 2 ani am muncit împreună cu alţi colegi din cadrul
consiliului judeţean pentru acest proiect şi sper că în mod matur, înţelept şi corect vom
depăşi blocajul politic pe care îl avem şi vom reuşi să implementăm aceste proiect. Eu
consider că suma alocată de 4.670.000 este suficientă pentru primul proiect pilot şi cu
siguranţă vom avea nevoie şi de alţi bani.
Referitor la ceea ce a spus domnul consilier Viorel Coifan, aş vrea să vă spun că
îmi exprim speranţa că ne dorim cu toţii să refuncţionalizăm şi să repunem pe picioare
Aeroportul Utilitar Cioca pentru că, subliniez, sunt foarte multe oportunităţi care se leagă
şi se interconectează la acest aeroport utilitar, mai ales în perspectiva Capitalei Culturale
Europene din anul 2021. Cred că ştim cu toţii acest lucru şi de aceea cred că noi toţi ne
exprimăm disponibilitatea de a contribui la revitalizarea aeroportului.
În final aş vrea să vă întreb dacă aţi clarificat ce este cu drumul judeţean
Drăgsineşti – Făget şi anume faptul că am alocat peste 500 mii lei pentru reabilitarea
drumului judeţean deşi acum câţiva ani a existat un protocol semnat între consiliul
judeţean şi constructorul acelui segment de autostradă A1 pentru ca acest constructor săşi asume şi să implementeze reparaţiile respective. Mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Îmi permit să dau răspuns la problemele ridicate de dumneavoastră luându-le în
sens invers de cum au fost prezentate.
În primul rând aş vrea să-i dau cuvântul domnului Viluş să vă răspundă pentru că
domnia sa a fost responsabil în momentul în care s-a semnat protocolul cu firma care
lucra la autostradă să ne clarifice în legătură cu drumul Făget – Drăgsineşti.
Domnul Viluş Tudor – consilier superior în cadrul Biroului administrare,
urmărire lucrări drumuri şi poduri
La momentul anului 2016 s-a stabilit cu constructorul italian să aducă drumurile
judeţene pe care le-au utilizat pentru transportul de materiale la autostradă la starea
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iniţială. Noi la Făget – Drăsineşti am făcut modernizarea drumului. Ei au adus reparaţii.
Doar atât şi nimic mai mult.
Aceeaşi lucru se întâmplă şi la Marginea la nodul de la autostradă pentru că este
acelaşi constructor.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Deci, din punctul lor de vedere drumul doar s-a reparat.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule Viluş puteţi să ne spuneţi dacă protocolul
respectiv pentru reparaţii sau pentru modernizare.

era semnat la momentul

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu, era pentru aducerea la stadiul iniţial, iar drumul era stricat de pe atunci.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule Viluş am văzut că în România se practică repararea drumului cu piciorul,
adică pui material deasupra şi pentru că nu ai echipamentele şi utililajele necesare dai cu
piciorul până se netezeşte. Acest lucru nu trebuie să se întâmple şi pe drumul judeţean
Drăsineşti – Făget pe care, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi circulat dar pe acel drum
maşina se rupe în două.
Spuneţi că este reparat, dar cât va ţine pentru că eu ştiu cum sunt gropile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aveţi dreptate, există un protocol semnat cu constructorul în anul 2014 -2015
pentru anumite tronsoane de drumuri judeţene. Drumul Făget – Drăsineşti la momentul
respectiv era în mare parte drum de pământ. După ce s-au terminat lucrările acolo am
demarat noi investiţia de modernizare a drumului, iar acum drumul este de calitate
superioară, însă nu e finalizată lucrarea.
Cu privire la Aeroportul Cioca, am să vă spun pe scurt pentru că nu vreau să intru
în polemică dar vă rog să vă gândiţi bine pentru că dacă vreţi să rezolvăm problema
Aeroportului Cioca şi a societăţii în care noi suntem acţionar unic trebuie să urmăm paşii
legali pe care îi avem de făcut. Nu putem discuta de un plan de bussines sau de un plan
de dezvoltare, atâta timp cât în acest moment nu avem cu cine să discutăm în cadrul
societăţii pentru că abia acum este demarată procedura de constituire a consiliului de
administraţie. Împreună am decis să urmăm nişte paşi, şi anume de a aduce acolo o
echipă de profesionişti care să vină către noi cu un plan de dezvoltare sau cu un plan
care să aducă un beneficiu judeţului Timiş, dar în acelaşi timp, trebuie să vă spun, că din
punct de vedere al Primăriei Municipiului Timişoara nu există intenţia de a dezvolta
societate. Pentru a avea un succes în dezvoltarea societăţii va trebui ca şi Primăria să-şi
dea acordul pentru dezvoltarea acestei societăţi ţinând cont că pe terenul consiliului
judeţean discutăm de proprietăţi ale primăriei.
Aşa cum v-am anunţat în cadrul adunării generale, îmi doresc să fie o societate
profitabilă pentru dezvoltarea judeţului dar trebuie să facem acest lucru pas cu pas în
temeiul legii
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, trebuie să măsurăm terenul pentru că de ani de zile ne
chinuim să măsurăm terenul.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule consilier Viorel Coifan, în primul rând vă rog frumos să nu mă întrerupeţi
pentru că nici eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră când v-aţi spus punctul de vedere.
În al doilea rând, trebuie să clarificăm situaţia terenului pentru că nu eu am dat teren de
acolo şi nu eu am diminuat suprafaţa. Când o să fim clarificaţi, din punct de vedere legal,
unde a dispărut o anumită suprafaţă de teren, vom face demersurile mai departe.
Cu privire la celelalte două proiecte nu am să discut prea mult pentru că sunt
prinse pe lista de investiţii (Brandul economic, Centrul de legume şi fructe) şi îmi doresc
să depăşim ambiţiile şi orgoliile politice, astfel încât, să putem pune în aplicare atât
aceste proiecte cât şi celelalte proiecte care ţin de patrimoniu şi au nevoie de votul a două
treimi.
Indicatoarele rutiere – studiul pentru acestea este prins – am discutat în detaliu
pentru că nu doar indicatoarele rutiere ci si acelea care semnalează obiectivele turistice
din cadrul Proiectului Timişoara – Capitală Culturală Europeană 2021 şi împreună cu
Asociaţia pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş vom continua acest
proiect prin care semnalizăm turistic şi rutier pe drumurile judeţene.
Cu privire la cântare, vă pot spune că s-a realizat proiectul cu privire la acel cântar
fix care va fi amplasat pe cel mai circulabil drum – Timişoara – Lipova şi cred că în 2018
Direcţia Tehnică ar trebui să intre mai în forţă cu celelalte 2 cântare mobile pentru că cu
acestea se pot deplasa în fiecare zi pe drumurile judeţene şi pot surprinde activitate
ilegală din punct de vedere al transportului.
Cu privire la pista de biciclete, aşa cum aţi văzut, sunt prinse şi în anumite
proiecte aşa cum e Timişoara – Moşniţa, unde este prinsă şi pista şi dorim continuarea
acesteia până la staţiunea turistică de interes naţională de la Buziaş. Am discutat cu cei
de la Asociaţia Metropolitană Polul de creştere Timişoara care au în planul lor de
dezvoltare şi strategie realizarea pistelor de biciclete în zona metropolitană şi cred că este
important să conectăm planul de dezvoltare şi acest obiectiv al asociaţiei cu obiectivul
consiliului judeţean astfel încât să facem o reţea de piste de biciclete în zona
metropolitană. Vă mulţumesc!
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă.
Pe capitolul sănătate am o întrebare – la obiective de investiţii noi, punctul 4, este
un lift de persoane – îmi puteţi spune domnule director Craina daca este vorba de liftul
pentru vizitatori sau despre ce lift este vorba?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Este vorba de liftul solicitat de conducerea spitalului judeţean şi rog pe domnul
manager Craina Marius să ia cuvântul să clarifice situaţia.
Domnul Craina Marius – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Timişoara
Bună ziua domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni,
Înainte de a vă răspunde la întrebare vă rog să-mi permiteţi să vă mulţumesc
pentru încrederea şi responsabilitatea cu care priviţi investiţiile şi reparaţiile de la spitalul
judeţean. Dacă în urmă cu 3 ani, în perioada mandatului domnului Titu Bojin, nu se
începeau investiţiile şi reparaţiile, astăzi eram la televizor ca şi multe alte spitale din
România.
Din toate lifturile spitalului judeţean, liftul de alimente a fost pus tot pe investiţii în
urmă cu 6 luni de zile după aproape 2 decenii şi jumătate de întreruperi, astfel încât,
furnizarea alimentelor se face cu ajutorul şi prin intermediul acelui lift. Peste aproximativ 4
săptămâni va începe reparaţiile capitale şi punerea în funcţiune a liftului de urgenţă care
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este obligatoriu pentru funcţionarea spitalului judeţean, este prevăzut în regulamentul ISU
şi care de la înfiinţarea spitalului nu a funcţionat niciodată.
Cu privire la lifturile de personal, în afara liftului care este renovat şi modernizat în
totalitate prin fondurile alocate de consiliul judeţean, restul sunt funcţionale şi sunt puse
la dispoziţia personalului medical şi pacienţilor care se internează în spital.
De asemenea vorbim de reparaţii capitale la liftul de la Casa Austria prins în
bugetul consiliului judeţean, precum a fost prins anul trecut şi liftul de la Maternitatea
Bega care nu a funcţionat niciodată din 1991. Acum datorită dumneavoastră, a
competenţelor şi responsabilităţilor, anul acesta va fi pus în funcţiune.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Domnule director Craina, ştiţi că am discutat la telefon, şi am şi avut o intervenţie
pe buget cu privire la liftul respectiv. Mă bucur că l-aţi solicitat şi este prins acum.
Totodată, vreau să fac o menţiune şi anume la investiţii punctul 7 – tot pe sănătate
– studiu de oportunitate privind amenajarea unei parcări la spitalul judeţean. Este 52 mii
lei şi vă rog atât pe dumneavoastră cât şi întreg consiliu judeţean dacă se poate mări
acest studiu de oportunitate. În ce direcţie? L-am întrebat pe domnul director Radu
Şerban şi mi-a spus că suntem proprietari pe 5,8 ha. Nu ştiu dacă avem ultima ridicare
topo şi nu ştiu cât reprezintă clădiri şi cât este spaţiu verde pe această suprafaţă de 5,8
ha.
După discuţia avută cu domnul profesor în această dimineaţă, ţinând cont de toată
dezvoltarea pe care vrem să o facem în spitalul clinic judeţean, aş vrea să încercăm să
prindem inclusiv spaţiile verzi. Pentru facilitatea de a intra în ortopedie, Casa Austria,
spitalul judeţean, parcare, spaţiul de ambulanţă etc, propunerea mea este să ne gândim
la acest lucru şi să vedem cum putem prinde absolut tot spaţiul pe care consiliul judeţean
este proprietar.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În acest moment discutăm despre un obiectiv clar, respectiv amenajarea parcării
interioare în cadrul spitalului judeţean. Ce spuneţi dumneavoastră se referă la un
ansamblu şi e puţin cam delicat să discutăm de întreg ansamblu ţinând cont ca la
momentul acesta avem nişte proiecte majore de investiţii ceea ce presupune construcţii
efective, respectiv construcţia unităţii de primiri urgenţe cu banca mondială, construcţia
maternităţii pe programul de cooperare transfrontalieră România – Ungaria, construcţia
băncii de celule cu Ministerul Sănătăţii etc., deci e greu acum de a concepe un spaţiu pe
toată suprafaţa de teren a spitalului judeţean cu toate aceste proiecte majore.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Nu am solicitat să o includem acum în buget dar trebuie să o avem în vedere.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric o vom avea în vedere în momentul în care avem conceptul final.
Domnul Craina Marius – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Timişoara
Domnule consilier Bojin Mihăiţă vă informez că în plină desfăşurare se află licitaţia
pentru o parcare pe spaţiu verde din faţa Oncogenului. Această parcare se află în discuţie
la Direcţia de Mediu şi la primărie, sperăm că în această primăvară să realizăm o parcare
biologică pe acel teren fără să influenţeze spaţiu, pentru că va fi spaţiu verde şi parcare
pentru autoturisme. Parcarea va fi realizată anul acesta.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Deci, aşa cum spuneam discutăm de obiective clare, concrete şi nu de un
ansamblu de obiective.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin
In legătură cu biroul de reprezentare al consiliului judeţean la Bruxelles, după cum
ştim şi anul trecut am avut prevăzută în buget o sumă pentru a angaja acolo pe cineva.
Am observat că şi în bugetul pe anul 2018 există din nou deschidere bugetară în acest
sens şi vă rog domnule preşedinte pe lista dumneavoastră de priorităţi. Subliniez faptul că
este foarte important să avem pe cineva acolo în ideea de a dezvolta parteneriatele
existente între consiliul judeţean şi alte regiuni şi, de asemenea, am putea identifica
proiecte, finanţări nerambursabile direct de la Bruxelles.
Pe de altă parte, doresc să fac o solicitare, şi aş vrea să discutăm bugetul, pentru
că e cel mai important proiect din an, să-l discutăm în comisiile de specialitate şi nu în
comisiile reunite.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul pentru bugetul pe anul 2018 l-am discutat în şedinţa reunită a comisiilor
de specialitate pentru că am vrut să luaţi act de proiectele pe care le propunem spre
aprobare plenului consiliului judeţean. Proiectul de buget a fost postat pe site-ul consiliului
judeţean pentru transparenţă şi procedura de a fi discutat în comisiile de specialitate ale
consiliului judeţean şi în şedinţa ordinară ar fi făcut ca bugetul să fie aprobat la sfârşitul
luni februarie.
În legătură cu biroul de la Bruxelles, pot să vă spun că, în urma discuţiei pe care
am avut-o cu echipa de la asociaţia de turism la târgul de la Bruxelles, unde m-am întâlnit
cu reprezentanţii biroului UNCJR la Bruxelles am aflat ca niciun consiliu judeţean nu mai
are detaşată o persoană la biroul de la Bruxelles.
Da, este o prioritate să trimitem o persoană acolo pentru a ne ajuta să atragem
fonduri direct de la Bruxelles, dar sugestia este de a trimite un om pentru o perioadă
limitată, mai concret în luna aprilie - mai şi octombrie – noiembrie pentru că atunci sunt
discuţiile cele mai intense pe proiecte, pe fonduri şi nu îşi are rostul, deocamdată, ca o
persoană să fie desemnată pentru un an de zile la Bruxelles. Această discuţie am avut-o
cu reprezentanţii UNCJR la Bruxelles şi cred că acest demers îl vom face în acest an să
vedem dacă va fi de bun augur pentru judeţul Timiş.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, aş dori să fac şi eu câteva menţiuni referitoare la obiectivele
de investiţii incluse în bugetul judeţului Timiş pe anul 2018 şi, totodată, aş vrea să salut
prezenţa domnului manager Craina Marius.
Raportat la spitalul judeţean, cu toată aprecierea faţă de domnul manager din
punct de vedere profesional şi din punct de vedere al activităţii sale manageneriale pe
care o face zilnic în cadrul spitalului judeţean, am avut şi eu câteva discuţii şi probleme pe
parcursul anului şi domnia sa a răspuns pozitiv la ceea ce am solicitat.
De asemenea, aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră, domnule preşedinte, la
începutul şedinţei, faptul că anul acesta avem cel mai mare buget în domeniul sănătăţii
din ultimii ani, aş vrea, totuşi, să fac aici o menţiune, şi anume, ştiu că anul trecut la
capitolul investiţii, suma alocată a fost de 13,5 milioane, iar ceea ce s-a reuşit a se
implementa a fost undeva la 1,5 milioane lei. Deci, din acest punct de vedere au existat
anumite lacune.
Sunt convins că ne dorim cu toţii ca aceste lucruri în domeniul sănătăţii să nu se
mai întâmple, cel puţin în acest an. Cred că aparatul de specialitate de la spitalul judeţean
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sau cine se ocupă de licitaţii, ar trebui să fie mai activ din acest punct de vedere şi să nu
mai avem astfel de probleme.
De asemenea, cu privire la Castelul Huniade, cred că anul acesta va trebui
deblocată situaţia în mod obligatoriu şi demararea lucrărilor de reabilitare integral pentru
că în curând o să vina anul 2021, iar acest obiectiv este unul de interes nu doar
municipal, ci şi judeţean şi regional. Este un obiectiv care va fi de interes din punct de
vedere turistic pentru toţi cei care vor vizita Timişoara în anul 2021 şi până atunci.
Am observat faptul că în buget avem prevăzută o sumă pentru Muzeul Revoluţiei şi
mă bucur că s-au prevăzut aceşti bani pentru că pe parcursul anului trecut s-au făcut
nenumărate demersuri, atât în spaţiul public cât şi în spaţiul administrativ pentru
demararea existenţei unui Muzeu al Revoluţiei. Cred că istoria judeţului Timiş şi istoria
României are nevoie ca acest muzeu să fie la Timişoara şi Ministerul Apărării să îşi dea
acordul pentru darea în administrare a clădirii şi noi, consiliul judeţean, să putem face
toate demersurile pentru a putea amenaja acest muzeu al revoluţie.
Pe de altă parte, am observat că există în buget parcarea supraterană de lângă
Hotel Timişoara unde este terenul nostru. Acesta este un lucru bun pentru că pe
parcursul anului trecut s-au făcut nenumărate solicitări pentru amenajarea unei parcări
supraterane şi aţi văzut că există solicitare pentru locuri de parcare în zona centrală a
Timişoarei. Cu toate acestea, domnule preşedinte, ca să nu păţească şi unităţile
administrativ teritoriale sau noi, consiliul judeţean, prin proiectele PNDL pe care le-am
câştigat cu Ministerul Dezvoltării, în ceea ce priveşte licitaţiile, aşa cum a păţit spitalul
judeţean anul trecut, cred că ar trebui să fim foarte atenţi în ce priveşte procedurile de
licitaţie pentru că aceste lucrări sunt de anvergură şi nu au cum să se finalizeze în anul
2018 pentru lucrările efective de execuţie necesită minim 12 luni pentru fiecare proiect.
Îmi doresc ca în acest mandat să finalizăm aceste lucrări şi să nu fim tot în proceduri de
licitaţie.
În final, ca o menţiune, pe care am făcut-o atât în plenul consiliului judeţean cât şi
în faţa dumneavoastră domnilor din conducerea consiliului judeţean, pe lângă alte
proiecte care există la anexa – Transporturi – reparaţii – aş dori, domnule preşedinte,
dacă se poate, să se evidenţieze în mod clar, să existe obiectivul de la Găvojdia în
priorităţile noastre ale tuturor pentru că acel pod, cu toate discuţiile pe care le-am avut cu
conducerea unităţii administrativ teritoriale de la Găvojdia, va cădea. Deci, în condiţiile în
care nu se intervine de urgenţă la el va fi o mare problemă pentru noi toţi, dar mai ales
pentru consiliul judeţean pentru că se află pe drumul judeţean care traversează comuna
Găvojdia. Acel pod este construit în anul 1940 şi nu s-a intervenit la el, sau dacă s-a
intervenit până acum a fost prea puţin, podul nu mai prezintă siguranţă pentru siguranţa
rutieră şi obligatoriu, din punctul meu de vedere şi nu numai, trebuie să intervenim de
urgenţă.
Ca şi concluzie, domnule preşedinte, referitor la buget, cred că colegii mei şi-au
epuizat intervenţiile, aş dori să vă informăm stimat plen ai consiliului judeţean şi stimaţi
cetăţeni ai judeţului Timiş faptul că, aşa cum am făcut întotdeauna vom face şi de acum
înainte, respectiv noi, grupul PNL din cadrul consiliului judeţean nu am avut ambiţii şi
orgolii de nicio natură, noi aici suntem pentru a susţine obiectivele administrative ale
judeţului Timiş şi vom vota bugetul pe anul 2018, însă vom fi foarte atenţi, mult mai atenţi
decât am fost până acum, în tot ceea ce constă implementarea proiectelor aflate pe lista
de investiţii a bugetului pe anul 2018 şi faţă de tot ce înseamnă partea de activitate a
consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pentru început voi aduce câteva clarificări după care voi da cuvântul colegilor.
În primul rând vă mulţumesc pentru votul de încredere pentru construcţia bugetului
pe anul 2018 şi vreau să vă asigur, este o problemă, dar trebuie să vă asigur de faptul că
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vom fi concentraţi pe ceea ce înseamnă implementarea proiectelor înscrise pe lista de
investii, dar probabil nu vom putea să tăiem panglica în anul 2020 aşa cum ne dorim.
Acest lucru nu ţine numai de noi, nu este o lacună la spitalul judeţean sau la celelalte
direcţii din subordinea consiliului judeţean, execuţia la nivelul listei de investiţii este o
problemă legislativă, în mod special e vorba de contestaţiile care apar la achiziţii au dus
la semnarea contractelor după foarte mulţi ani. Noi ne dorim să implementăm într-un ritm
alert aceste proiecte dar trebuie să recunosc că punctul nevralgic sau cel mai dureros al
judeţului Timiş este Castelul Huniade şi toţi ne dorim să rezolvăm această situaţie care
durează de aproximativ 10 ani.
Trebuie să vă mai spun că poate o execuţie bugetară la lista de investiţii, la un
procent de aproximativ 25% se datorează unui aspect care, până la urmă, este tot în
beneficiul judeţului Timiş, şi anume faptul că în anul 2018 ne-am concentrat foarte mult pe
ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene şi guvernamentale prioritare pentru
strategia judeţului Timiş. Numai la infrastructura rutieră s-a atras o sumă de aproximativ
250 milioane lei fonduri guvernamentale şi fonduri europene. Din acest motiv felicit
direcţia de dezvoltare, direcţia de investiţii, direcţia tehnică dar şi celelalte direcţii şi
servicii din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru atingerea acestui obiectiv
prioritar pentru dezvoltarea judeţului Timiş, şi anume atragerea de fonduri europene.
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Vreau să mulţumesc pentru lecţia de administraţie publică, vreau să înţeleg că unii
suntem pentru buget dar nu votăm nimic, suntem pentru sănătate dar nu le dăm banii şi
din nou, domnilor colegi, haideţi să fim corecţi, să ne întrebăm ce ne este mai mult nevoie
– 10 km de drumuri sau să asigurăm sănătatea? Ce este prioritar? Pista de biciclete sau
Castelul Huniade?
Fiecare dintre noi ştim, şi ştim pentru că citim destul mult, iar pentru proiectul
bugetului consiliului judeţean specialiştii din consiliul judeţean şi-au făcut n proporţie de
99% datoria, ne-au expus necesarul, dar sună bizar când un coleg îţi spune ce trebuie
făcut.
Haideţi, lăsaţi-ne şi pe noi să judecăm!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat.
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, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi o abţinere din partea doamnei vicepreşedinte Roxana Iliescu.
Proiectul a fost aprobat. Vă mulţumesc din nou pentru votul de încredere acordat
cu privire la construcţia bugetului pe anul 2018.
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Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din
partea Uniunii Europene.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, 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, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi 2 voturi
împotrivă din partea domnului preşedinte Călin Dobra şi a doamnei vicepreşedinte
Roxana Iliescu.
În continuare voi da cuvântul doamnei vicepreşedinte Roxana Iliescu pentru a face
o menţiune cu privire la votul exprimat pentru proiectul înscris la numărul 4 pe ordinea de
zi.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
De această dată mi s-a întâmplat să apăs şi eu butonul greşit dar, am precizat,
încă de la începutul şedinţei că voi vota împotrivă pentru toate proiectele înscrise pe
ordinea de zi. Prin urmare, doresc să se consemneze în procesul verbal că votul
„abţinere” este de fapt vot „împotrivă”. Vă mulţumesc!
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de Colaborare pentru reproducerea logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri de la
1918 între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei Iliescu Roxana,
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Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor
imobilului situat în localitatea Găvojdia, aflat in domeniul public al Judeţului Timiş
şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin şi un vot împotrivă din partea doamnei Iliescu Roxana,
Punctul „INTREBARI – INTERPELARI” nu a fost inclus pe ordinea de zi întrucât,
potrivit art. 105 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean
Timis, se pot adresa întrebări si interpelări doar in şedinţele ordinare.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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