ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 28 iulie 2017
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 23 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în
funcţie. De la şedinţă lipsesc: Stancu Traian, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis,
Borha Liviu, Buboi Ligius, Cîndea Dorin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu, Lelescu Tiberiu,
Oprea Nicolae, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan, Marian Constantin Vasile.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 345/27.07.2017 şi a fost adusă la
cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu şi comunicare către mass-media.
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.
Vă prezint, în continuare, ordinea de zi a şedinţei.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Consiliului Județean Timiș.
Prezintă d-l Marcel MARCU – director executiv al Direcției Generale Economice,
Informatizare.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază
pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, a compartimentului Asistență
juridică Consilieri județeni și stabilirea indemnizației consilierilor județeni. Prezintă d-na
Lăcrămioara PETRIȘOR, director executiv al Direcției Organizare și Control.
3. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor
de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș,
al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș,
servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș. Prezintă d-na Lăcrămioara
PETRIȘOR, director executiv al Direcției Organizare și Control.
Supun la vot ordinea de zi prezentată.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 23 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bojin Mihai, Bojin Titu, Clain Romică –
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Păşcuţă Adrian, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu Târpe Manasia Roxana.
Înainte de a trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi aş vrea să
trecem la momentul festiv. Aşa cum aţi aprobat, şi vreau să vă mulţumesc încă o dată,
hotărârea consiliului judeţean din şedinţa precedentă pentru acordarea unor distincţii
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pentru 8 elevi, dintre care 6 au obţinut nota zece la bacalaureat şi 2 elevi au obţinut nota
10 la examenul de evaluare naţională. Pentru acest lucru vă mulţumesc. Din cei 8 elevi
sunt prezenţi aici doar 4 şi pentru că merită recunoştinţa noastră voi da citire tuturor
acestor elevi, după cum urmează: Rusu Paul Cristian, Nesici Alexandra Drăgana, Criste
Silviu, Moraru Brânzei Tudor, Purtător Larisa, Dinu Ariana – au obţinut nota 10 la
examenul de bacalaureat şi Drăgăneascu Ioana, Jura Ştefan Alexandru - au obţinut nota
10 la examenul de evaluare.
Toţi cei care sunt prezenţi îi rog să vină alături de noi pentru a-şi primi premiu.
Cred că merită aplauzele noastre pentru rezultatele obţinute. Alături de ei o invit să vină
pe doamna inspector general Aura Danielescu – cea care prin Inspectoratul Şcolar a
confirmat rezultatele deosebite obţinute de aceşti copii.
Urmează înmânarea premiilor de către domnul preşedinte Călin Ionel Dobra, după
care ia cuvântul doamna Aura Danielescu – inspector general - Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş.
Doamna Aura Danielescu – inspector general
- Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş.
Domnule preşedinte, domnilor şi doamnelor consilieri, dragi invitaţi,
În numele inspectoratului şcolar, al copiilor, al părinţilor vă mulţumesc pentru ce
aţi făcut pentru noi. Este pentru a doua oară în acest an când o surpriză plăcută se
întoarce către învăţământul din judeţul Timiş. Emoţiile mele sunt multiplicate pentru ceea
ce faceţi dumneavoastră pentru că a început să se vadă şi recunoască meritele unor
copii, să puneţi un accent extraordinar pe valoare. Discutam înainte de şedinţă cu copii,
întrebându-i spre ce se îndreaptă de acum înainte. Cred că singura stare, poate puţin de
disconfort a noastră, a celor din sistemul din învăţământ, este că nu reuşim să facem
ceea ce dumneavoastră aţi început să faceţi atât de bine pentru ei, să – i întoarcem de la
graniţă, să-i ţinem acasă, să le arătăm că şi noi putem să le dăm ceea ce merită, că şi noi
putem să le oferim, că prin recunoaşterea meritelor lor noi le recunoaştem valoare,
performanţa şi că îi dorim. Oricum îi aşteptăm înapoi acasă, să se întoarcă atunci când
decid să facă acest lucru, iar ce le-a dat învăţământul românesc, în mod firesc ar trebui
să se întoarcă prin aportul pe care ei îl aduc atunci când se va produce inserţia pe piaţa
muncii.
Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce aţi făcut pentru noi, aştept cu mult interes să
mă chemaţi ori de câte ori veţi aproba ceva sau veţi încerca să elogiaţi într-un fel
meritelor acestor copii deosebiţi.
Pe voi, dragi elevi vă felicit aici în plenul Consiliului Judeţean Timiş şi vă spun un
bravo din tot sufletul. Vă mulţumesc domnule preşedinte şi stimaţi consilieri judeţeni!
Elev premiat.
Nu e o surpriză că nu am pregătit nimic pentru astăzi. Nu mă aşteptam la aşa
ceva. Sper să nu dezamăgesc. Nu ştiu exact ce trebuie să zic dar mulţumesc enorm
pentru premiere. Sincer nu am făcut nimic din ce am făcut pentru vreun premiu. Singurul
premiu pe care mi l-am dorit cred că mi l-am oferit singură şi anume rezultatele de la
examen, însă mulţumesc mult de tot pentru că aţi apreciat valoarea elevilor care
muncesc.
Vă mulţumim pentru aprecieri şi vă doresc să fie cât mai multe de acest gen.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am rugat pe doamna inspector general şi cei 4 elevi să rămână în continuare la
plenul consiliului judeţean pentru că aş vrea să întăresc ceea ce a spus doamna inspector
general şi anume faptul că astăzi, prin ceea ce vom realiza împreună, respectiv
aprobarea noii legi de salarizare în administraţia publică locală va fi un lucru atractiv
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pentru ceea ce înseamnă rămânerea în ţară a elevilor şi în domeniul public în mod
special. Trebuie să recunoaştem că pe parcursul anilor activitatea în domeniu public din
punct de vedere al salarizării a lăsat mult de dorit. Cred că la finalul acestui plen vom
deveni atractivi, şi mai mult decât atât sunt ferm convins că vom deveni şi mai performanţi
pe ceea ce înseamnă administraţia publică.
În continuare trecem la dezbaterea şi aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de
zi.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al
Consiliului Județean Timiș pe anul 2017.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate.
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bojin Mihai, Bojin Titu, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Păşcuţă Adrian, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu Târpe Manasia Roxana.
Punctul nr. 2- Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de
ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Timiș, a compartimentului Asistență juridică Consilieri județeni și
stabilirea indemnizației consilierilor județeni.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate.
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bojin Mihai, Bojin Titu, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Păşcuţă Adrian, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu Târpe Manasia Roxana.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind privind stabilirea coeficienților de
ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație” din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și
al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului
Județean Timiș.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de specialitate.
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Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bojin Mihai, Bojin Titu, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu Târpe Manasia Roxana.
Proiectul de hotărâre fiind aprobat dau cuvântul domnului consilier judeţean Coifan
Viorel.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel.
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în cadrul vastului, continului proces de
îmbunătăţire a administraţiei publice locale, salarizarea pozitivă pe care am votat-o astăzi
reprezintă un vector important şi motivant pentru toţi colegii care lucrează în executivul
consiliului judeţean. Prin urmare, este necesar ca să se ţină cont de efortul bugetar pe
care îl facem şi să constatăm o îmbunătăţire şi a activităţii aparatului de specialitate, mă
refer atât în termeni de timp cât şi în termeni calitativi. Noi, ca şi consilieri judeţeni vom
dori să putem să avem aceste conlucrări cu toţi colegii din aparat şi, aşa cum aţi spus şi
dumneavoastră, salariile sunt motivante şi pentru cei tineri care pot să vină să
îmbunătăţească aparatul şi calitatea administraţiei publice.
În numele nostru, al colegilor din PNL, aţi văzut că am votat fără nici un fel de
probleme proiectul prin care se aprobă salarizarea.
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte am să vorbesc în numele unui om care a lucrat în
administraţie publică , care nu a fost nici liberal, a fost un simplu primar timp de 10 ani de
zi. Vreau să vă spun că după 27 de ani în sfârşit este apreciată administraţia. În sfârşit,
este pusă la un rang de cinste pentru că atunci când îl preţuieşti trebuie să-l şi plăteşti.
Este un moment de normalitate. Un moment de echitate pentru cei care lucrează în
administraţie. Asta nu înseamnă că acum fiind salarii puţin mai bune administraţia să nu
mai aibă de lucru. Din contră este o obligaţie enormă pentru că acum aceste funcţii din
administraţia publică, atât la nivel local, cât şi la nivel judeţean vor fii funcţii atractive. Vor
fi funcţii unde vor căuta să vină mulţi tineri din cei pe care i-am văzut cu nota 10 şi care
pot avea o contribuţie enormă în ce priveşte viitorul nostru.
În final vă doresc tuturor cei din aparatul administrativ să beneficiaţi cât mai mult de
această mărire şi atunci când vă veţi aduce aminte să spuneţi că după 20 de ani s-a făcut
dreptate. Nu vreau să rămâneţi cu un gust amar pentru că aţi muncit ani de zile în
administraţie şi munca nu a fost apreciată. Administraţia nu a fost numai iubită ci si hulită
pentru că nemulţumirile se revarsă, în primul rând, asupra dumneavoastră. Sper ca
această mică mulţumire să vă dea un imbold de a munci mai bine şi mai mult pentru
acest judeţ.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Domnule preşedinte vreau să vă spun că sunt la al patrulea mandat de consilier în
administraţia locală şi am două satisfacţii. În primul rând că se face dreptate în
salarizarea administraţiei publice locale şi în al doilea rând, am o satisfacţie deosebită că
doi colegi consilieri judeţeni din opoziţie apreciază o lege social democrată.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc domnule consilier judeţean Bădina Nica.
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Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, vreau să vă spun că punctul „ÎNTREBĂRI –
INTERPELĂRI” nu a fost inclus pe ordinea de zi, întrucât potrivit art. 105 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Timiş, se pot adresa
întrebări şi interpelări doar în şedinţele ordinare.
Chiar şi în aceste condiţii, trebuie să apreciaţi faptul că am lăsat liber la discuţii
pentru că trebuie să recunoaştem că este un moment important în administraţia publică
şi cred că putem numi chiar un moment zero pentru că sunt convins că, atât noi,care
facem eforturi şi am aprobat un astfel de efort bugetar la nivelul consiliului judeţean cât şi
aparatul de specialitate, va recunoaşte efortul nostru. Vă cer doar ca toată lumea să se
mobilizeze să facem ca toate proiectele care sunt puse pe lista de investiţii să fie puse în
aplicare.
Astăzi, la nivelul judeţului Timiş este o zi importantă. Pe lângă faptul că am aprobat
noua grilă de salarizare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi personalul
din instituţiile din subordine, este ziua judeţului Timiş şi lansez invitaţia tuturor celor
prezenţi de a fi alături de noi la ora 18,00 la Muzeul de Artă unde vom sărbătorii într-un
cadru festiv Ziua Judeţului Timiş.
La finalul şedinţei plenului consiliului judeţean vă invit să urmărim vernisajul din
foaierul Palatului Administrativ. Un vernisaj foto documentar. O expoziţie care cuprinde în
imagini sugestive evenimentele care s-au petrecut în spaţiul Bănăţean începând cu
sfârşitul marii conflagraţii mondiale şi anume, intrare în disoluţie a structurilor militare şi
administrative ale monarhie dualiste, constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor
naţionale, constituirea sfatului popular, prezenţa militară sârbă şi franceză, disputa
română – sârbă pentru apartenenţa zonei în cadrul Conferinţei de pace de la Paris,
contribuţia românilor bănăţeni la organizarea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia. Cea mai mare parte a expoziţiei este dedicată procesului de instaurare a
administraţiei româneşti în spaţiul bănăţean revenit României după Conferinţa de la
Paris, fiind prezentate fotografii şi documente, multe dintre ele inedite care fac parte din
colecţii muzeale şi arhivistice menţionate mai sus.
De asemenea, expoziţia oferă informaţii interesante despre reformele guvernelor
române în anii imediat următori constituirii statului naţional unitar. Legiferarea votului
universal, reforma agrară din 1921 şi adoptarea Constituţiei din anul 1923. Vă invit să
vizităm această expoziţie realizată de către Consiliul Judeţean Timiş şi Muzeul Banatului.
Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Timiş.

PREŞEDINTE,
Călin Ionel DOBRA

Pt. SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
ŞEF SERVICIU JURIDIC ŞI CONTENCIOS
Maria URSOIU

Red. C.A
Dact.C.A
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