JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 14630/30.06.2021
PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a plenului
Consiliului Județean Timiș din 30 iunie 2021

Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Doamnelor și domnilor,
Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că sunt prezenți
la ședință un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.
Lipsește domnul președinte Alin-Adrian Nica și următorii consilieri județeni: Anghel Mihai-Cornel,
Bojin Mihăiță, Ciurlea Sorina-Alexandra, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion și Ritivoiu Mihai.
Ținând cont de faptul că domnul președinte Alin-Adrian Nica lipsește din localitate, voi
prezida astăzi ședința ordinară a plenului consiliului județean și pentru că este prima ședință cu
prezență fizică, am rugămintea către dumneavoastră ca în momentul în care luați cuvântul să
vă prezentați pentru a se putea consemna în procesul verbal.
Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul
României, și Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul Administrativ a
altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la ședință
participă consilierii județeni și, în calitate de invitați, șefii de compartimente, specialiști din
aparatul propriu, și reprezentanți ai instituțiilor subordonate.
Caracterul public al ședinței este asigurat în conformitate cu prevederile art. 138 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de hotărâri, sens în
care toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe site-ul instituției, și
prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea, ședința poate fi urmărită și online pe
pagina de facebook a consiliului județean.
Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 516/23.06.2021 și ordinea de zi a ședinței a
fost adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media
și prin postarea pe tabletele consilierilor județeni.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății
Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2021
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de către Județul Timiș, prin
Consiliul Județean Timiș, a părților sociale deținute de Direcția de Prestări Servicii Timiș la
societatea Service Cons Prest S.R.L.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de
concesiune prin licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara,
proprietatea privată a Județului Timiș.
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii sediului social al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Sănătate-Mediu Timiș în incinta Pavilionului Administrativ al
Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea
Judeţului Timiş, asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de
locuință, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.
580/19.01.2010, încheiat între Județul Timiș și Societatea Confort SA, de către Societatea
Agasi SRL
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere încheiat între
Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DIADI CAFÉ S.R.L.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.
102/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din Bastionul
”Theresia” Timișoara
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în
localitatea Iosifalău, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș, înscris în Cartea funciară nr.
401166
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul
public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestuia
ca fiind bun de interes public județean
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.10554
din 13.06.2017 încheiat între Județul Timiș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Banat” al Județului Timiș
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului comodat nr.10048 din
07.06.2017 încheiat între Județul Timiș și Serviciul de Ambulanță Timiș
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș
nr. 143/2017 privind aprobarea asocierii județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu
unități administrativ-teritoriale din județul Timiș în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş”
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș
nr. 144/2017 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în județul Timiș”
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute în România din bugetul local al județului Timiș pe anul 2021
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a
județului Timiș
20. Întrebări, interpelări.
Având în vedere faptul că nu s-a obținut avizul consultativ al Ministerului Muncii și
Protecției Sociale, în calitate de inițiator al proiectului, în temeiul art. 24 alin. 5 din Regulament,
retrag Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înscris la punctul 1 pe ordinea de zi.
In continuare vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei și Regulamentului de valorificare,
amenajare, exploatare şi întreţinere a spaţiilor din Bastionul THERESIA și închirierea unor spaţii.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat al județului Timiș pe anul
2021
Înainte de a trece la procedura de vot, vă informez că votul se va face on-line de pe
tabletele dumneavoastră, întrucât sistemul de vot electronic, existent pe masă, nu funcționează
în acest moment. A trecut foarte mult timp, mai bine de un an de când a fost folosit ultima dată
și sunt ceva probleme care vor fi remediate în cel mai scurt timp. Cine nu se poate loga și nu
poate să voteze on line îl rog să anunțe verbal, la microfon, opțiunea sa de vot pentru a se putea
consemna în procesul verbal.
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Deci, în continuare, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot completarea ordinii de
zi a ședinței.
Consiliul Județean Timiș a aprobat completarea ordinii de zi cu 28 voturi „pentru” din
partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-SabinEmil, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel,
Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu
Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș DănuțPetrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat domnii consilieri județeni Liviu Cocean și Alin Popoviciu.
Dacă sunt alte propuneri sau discuții cu privire la ordinea de zi a ședinței? Dacă nu,
supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările aprobate.
Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi a ședinței cu 28 voturi „pentru” din
partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-SabinEmil, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu AuraCodruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –
Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin,
Olajos Jani-Raul, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat domnii consilieri județeni Marin Popescu și Alin-Augustin-Florin Popoviciu.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun aprobării
procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 11.06.2021.
Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de
11.06.2021 cu 27 voturi „pentru” din partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea
Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru,
Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu
Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș CristianAlin, Olajos Jani-Raul, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan,
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat domnii consilieri județeni Cocean Liviu-Marius, Popescu Marin, Popoviciu
Alin-Augustin-Florin.
Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat nefavorabil de către Comisia pentru administrație publică locală
(CAPL) și Comisia pentru cultură, învățământ, activități științifice, tineret și sport (EDUX).
Proiectul a fost avizat favorabil de către celelalte comisii.
Menționez faptul că erorile materiale strecurate în proiectul de hotărâre supus dezbaterii
în cadrul comisiilor de specialitate au fost corectate.
Din câte știu, președinții celor două comisii care au avizat nefavorabil proiectul de
hotărâre au primit materialul corectat. Prin urmare, nu ar trebui să existe erori materiale în acest
proiect. De asemenea, avem câteva amendamente depuse în scris de domnul consilier județean
Ioan Sorincău și îl rog să ia cuvântul pentru a prezenta aceste amendamente.
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Domnul consilier județean Ioan Sorincău
În urma consultărilor cu colegii din grupul PSD am decis să retrag cele 4 amendamente.
Domnul vicepreședinte Alexandru –Constantin Proteasa
Vă mulțumim! Am luat act de decizia dumneavoastră de a retrage amendamentele.
Dacă mai sunt alte discuții?
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Domnule președinte, ținând cont de faptul că grupul PSD nu a votat organigrama și
având în vedere că există un proces pe rol privind hotărârea consiliului județean pentru
aprobarea organigramei, vă anunț că grupul PSD se va abține de la votarea acestui proiect.
Domnul consilier județean Petru Andea
În calitate de membru în Comisia de cultură aș vrea să explic de ce această comisie s-a
abținut de la aprobarea acestui regulament. Am primit acest regulament care are peste 60 de
pagini cu o oră înainte de ședință și era imposibil să ne exprimăm un punct de vedere în
cunoștință de cauză vis a vis de ceea ce cuprinde acest document. Aceasta este explicația
pentru care ne-am abținut la acel moment.
Pe de altă parte aș vrea să repet un comentariu pe care l-am făcut și anume
regulamentele propuse sunt extraordinar de stufoase. Sunt peste 60 de pagini cu atribuțiile
personalului din aparatul de specialitate al consiliului județean. Acest lucru mi se pare o extremă
detaliere a ceea ce trebuie să facă fiecare. Mai mult decât atât cred că este o inclinație
nenaturală către elaborarea regulamentelor. Avem pe ordinea de zi o strategie și un regulament
pentru spațiul de la Bastion. Deci, eu cred că trebuie să gândim mai atent modul în care
elaborăm aceste strategii și regulamente și mai ales, repet, dacă mergem către zero hârtii,
deocamdată ne înecăm în aceste regulamente și poate ne îngreunăm munca atunci când
încercăm să ne strecurăm printre punctele și virgulele din aceste regulamente, astfel încât
treaba să poată fi dusă mai departe.
Din acest motiv astăzi mă voi abține de la votarea acestui regulament. Vă mulțumesc!
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa.
Domnule Andea vă rog să-mi permiteți să fac o precizare și anume nu ați primit
regulamentul cu o oră înainte ci cu o zi înainte de ședință.
În plus, putem înțelege că nu ați avut timp să citiți cele 60 de pagini însă ele privesc în
mod prioritar aparatul de specialitate și chiar dacă pare complet și stufos este doar pentru colegii
din aparatul de specialitate și acesta cred că este un lucru bun pentru că este un lucru clar.
Colegii din aparatul de specialitate au timp să-l citească și să-l dezbată. Chiar au fost discuții în
cadrul conducerii cu directorii și șefii de compartimente în ceea ce privește regulamentul. Acesta
este agreat de toată lumea.
Domnul consilier județean Raul Jani Olajos
Bună ziua, în calitate de președinte al Comisiei pentru relații şi cooperare internă și
externă țin să menționez că și noi ne-am abținut la momentul introducerii în comisii dar între timp
am avut posibilitatea, timp de o săptămână, să-l analizăm, să-l aprofundăm, să venim cu
observații tehnice sau normative, dacă a fost cazul. În concluzie astăzi, grupul USR-PLUS
votează acest regulament. Vă mulțumesc!
Domnul consilier județean Petre Mihăieș
Ați spus că în Comisia de administrație publică locală s-a dat aviz nefavorabil. Acest lucru
s-a întâmplat pentru că au fost 3 abțineri. Motivele s-au exprimat aici în ședință de către colegii
mei. Acum nu mai avem nicio problemă. Între timp am studiat regulamentul și suntem pentru
acest regulament.
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Domnul consilier județean Dan-Iulian Idolu
Nu cred că puteți vorbi în numele comisiei. Ne-am abținut în comisie cu argumentele
prezentate de fiecare.
Acum vorbiți în nume propriu sau în numele grupului, dar nu în numele comisiei. Eu îmi
mențin punctul de vedere pentru că sunt consecvent în ceea ce spun și îmi mențin abținerea. Vă
rog să faceți precizarea dacă vorbiți în nume propriu sau al grupului.
Domnul consilier județean Petre Mihăieș
Vorbesc în numele meu și al colegului meu din comisie. Vă mulțumesc pentru
atenționare.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Au fost de înțeles abținerile exprimate, întrucât chiar dacă a fost cu o zi înainte, să citești
60 de pagini necesită mai mult timp. În plus au fost câteva erori materiale care între timp s-au
remediat.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Am putea vedea o formă actualizată a acestui regulament? Solicit acest lucru pentru că
acolo erau trecute niște lucruri inadmisibile, cum ar fi Cabinetul președintelui, administratorul
public, etc. Acestea nu fac parte din aparatul de specialitate și nu trebuie introduse în
regulament. Deci aceste lucruri ar fi trebuit eliminate. Ar trebui să avem o formă actualizată cu
toate corecturile făcute.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
În intervenția anterioară am spus că forma actualizată există. Ea a fost dată președinților
celor două comisii în care s-a dat aviz negativ. Mai avem un exemplar pe care vi-l punem la
dispoziție.
Nu am făcut mai multe exemplare pentru a face economie la hârtie.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Da, dar putea fi urcat pe tablete așa cum sunt urcate celelalte materiale.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Nu am verificat dacă această forma actualizată a Regulamentului este pusă pe tabletă.
Dacă nu este, rog colegii din aparatul de specialitate să încarce materialul pe tabletele
consilierilor județeni cât mai curând. Regulamentul este actualizat deja.
Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Blaga Lucian, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin
Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa CosminLăscuț, Cotețiu Andrei, Hiticaș Marius, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi CorneliaElena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin,
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana,1 (un) vot împotrivă din partea domnului
Sorincău Ioan și 6 abțineri din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu
Ionel-Sabin-Emil, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Idolu Iulian-Daniel, Korman
Valentin.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Vă atrag atenția că este o eroare groaznică. Conform codului administrativ, cabinetul
președintelui nu face parte din aparatul de specialitate al consiliului județean. Din câte am văzut,
regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate începe cu cabinetul
președintelui.
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Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii
Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș,
în perioada 2014-2020”.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel,
Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu
Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu a votat domnul consilier județean Cotețiu Andrei.
Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2021.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. Comisia de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului a avizat proiectul favorabil cu
amendament.
Rog președintele Comisiei să susțină amendamentul.
Domnul consilier județean Cosmin-Lăscuț Costa
Mulțumesc domnule președinte de ședință!
Datorită faptului că astăzi avem pe ordinea de zi un proiect prin care vom achiziționa în
procent de 100% părțile sociale ale societății am propus ca în anexa 4 – venituri și cheltuieli - să
fie trecută cifra zero pentru anul în curs și pentru cei doi ani, astfel încât, în plenul următor să
venim cu strategia investițională a plenului consiliului județean.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot amendamentul Comisiei economice.
Procedură de vot pentru amendament, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul cu 30 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra
Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos JaniRaul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău
Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Dacă sunt și alte discuții cu privire la proiectul de hotărâre? Dacă nu, supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius,
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Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena,
Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu
Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Doamna consilier județean Danielescu Aura-Codruța nu a votat.
Punctul nr. 4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de
către Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, a părților sociale deținute de Direcția
de Prestări Servicii Timiș la societatea Service Cons Prest S.R.L..
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu, aș dori să vă supun atenției un amendament, întrucât de
când a fost redactat proiectul și până astăzi a intervenit o situație.
Așa cum am mai spus, la începutul ședinței, domnul președinte Alin-Adrian Nica lipsește
din localitate în acest moment. Având în vedere faptul că documentele referitoare la cesiunea
părților sociale deținute de Direcția Prestări Servicii Timiș către Județul Timiș trebuie semnate
astăzi, 30 iunie 2021 în cadrul Adunării Generale la ora 14,00 și pentru că președintele
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica nu este prezent astăzi și nu poate semna
în numele Județului Timiș contractul de cesiune de părți sociale, hotărârea Adunării generale a
asociațiilor prin care semnează cesiunea părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat al societăţii
Service Cons Prest S.R.L. propun următorul amendament:
la Art.3, alin(2) - Se mandatează vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiș,
domnul Alexandru-Constantin Proteasa să semneze în numele Județului Timiș, contractul de
cesiune de părți sociale.
Art.4, alin (2) Se mandatează vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul
Alexandru-Constantin Proteasa să semneze în numele Județului Timiș, actul constitutiv
actualizat al societăţii Service Cons Prest S.R.L.
Dacă sunt discuții cu privire la acest amendament? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Procedură de vot pentru amendament, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul cu 28 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș
Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu
Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat doamna consilier județean Calescu Mihaela și domnul consilier județean
Petre Mihăieș.
Dacă mai sunt alte discuții cu privire la proiectul de hotărâre? Dacă nu, supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
Procedură de vot pentru proiect, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș
Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Șendroiu Vlad-Ioan,
Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu a votat doamna consilier județean Calescu Mihaela-Maria și domnul consilier județean
Ioan Sorincău.
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Punctul nr. 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de atribuire a contractelor de concesiune prin licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic
și Industrial Timișoara, proprietatea privată a Județului Timiș.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții?
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Domnule președinte de comisie aș dori să ne spuneți cine a realizat Raportul de
evaluare. Am tot căutat prin documente dar nu am găsit niciunde denumirea firmei care a
realizat raportul de evaluare.
Domnul vicepreședinte Alexandru- Constantin Proteasa
Rog pe domnul director Radu Șerban să ia cuvântul să ne dea mai multe informații.
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția de administrare a patrimoniului
Denumirea firmei, sincer nu pot să vă spun. Ceea ce pot să vă spun este că din raportul
de evaluare reiese o valoare de 4 euro/mp/an – concesiunea, prețul de pornire a licitației.
Denumirea firmei nu știu să vi-o spun acum dar dacă doriți mă interesez și până la finalul
ședinței vă spun.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Atunci poate știe domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Nu știu să vă spun.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Eu totuși cred că știți denumirea firmei și aș vrea să vă întreb dacă ați avut relații
contractuale cu firma care a realizat raportul de evaluare.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
De când am preluat mandatul sunt cel puțin trei firme cu care s-a lucrat din câte îmi
amintesc. Concret, poate vă pot răspunde la ședința următoare la această întrebare. Sunt trei
societăți și nu mai știu ce am făcut în 12 ani. Dacă acum 7 ani am avut un contract cu una dintre
aceste societăți, nu am idee. Nu cred că are relevanță în discuția noastră la acest proiect.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Dacă din punctul dumneavoastră de vedere nu are relevanță, atunci eu vreau să vă spun,
prietenește, că așa cum ați făcut la proiectul trecut, și acum vă asumați și semnați destul de
multe acte în numele consiliului județean, dar să nu încurcați și relațiile contractuale private.
Mulțumesc!
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Desigur nu am să fac niciodată acest lucru.
Domnul consilier județean Popoviciu Alin-Augustin-Florin
Domnule consilier Dobra, vă rog să ne spuneți și nouă dacă știți care este denumirea
firmei pentru că vrem să știm și noi.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Nu știu eu. Nu eu am semnat contractul. Trebuie să ne spună aparatul de specialitate.
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Domnul consilier județean Alin-Augustin-Florin Popoviciu
Dar e bine să spuneți până la capăt dacă aveți ceva de spus. Să nu fie doar vorbe.
Spuneți numele firmei dacă tot o știți. E bine să știm și noi ca de acum înainte să fim mai atenți.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Domnule consilier Alin Popovici, eu am adresat doar o întrebare și așteptam un răspuns.
Sunt ferm convins că aparatul de specialitate ne va spune denumirea firmei până la finalul
ședinței.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Cu permisiunea dumneavoastră aș dori să fac o observație. Avem pe ordinea de zi și
proiectul prin care firma AGASI preia contractul de concesiune de la CONFORT. Acolo prețul de
concesiune este de 4,60 euro/mp. În 2007 prețul de pornire al licitațiilor era de 4,25 euro/mp și
nu cred că între timp lucrurile s-au devalorizat atât de mult încât acum să pornim de la 4
euro/mp. Din acest motiv vă propun ca prețul de pornire să fie de 4,5 euro/mp.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Să înțeleg că dumneavoastră doriți să faceți un amendament la proiectul privind prețul de
pornire.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
L-am făcut în comisie și domnul președinte al comisiei Bojin Mihăiță ar fi trebuit să-l
comunice.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Conform regulamentului amendamentele se depun în scris dar se poate face
amendamentul și cu acordul inițiatorului.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Amendamentele făcute în comisie se depun în scris de președintele comisiei. Așa
prevede regulamentul. Dacă era ceva ce nu era făcut în comisie așa cum au fost cele 4 erau
retrase. Propunerea am făcut-o în comisie și până la urmă este decizia plenului consiliului
județean dacă pornim de la 4 sau de la 4,5 euro.
În raportul de evaluare este o valoare orientativă. Noi putem decide și un alt preț de la
care poate porni licitația. Vă rog să vă uitați în legislație. Am un respect foarte mare,
dumneavoastră întotdeauna ați fost aplicat pe lege. Acum credeți-mă că am verificat înainte.
Este o valoare de referință și noi putem stabili un alt preț de la care să pornim. Nu este voie să
fie un preț mai mic, dar mai mare poate fi fără nicio problemă.
Repet, nu cred că s-a devalorizat un teren din parcul industrial.
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția de administrare a patrimoniului
Cu permisiunea dumneavoastră domnule vicepreședinte, aș vrea să spun că raportul de
evaluare e făcut de un evaluator autorizat ANEVAR și nu cred că putem să stabilim noi un preț.
Este un raport de specialitate și este un preț minim de pornire a licitației. De aici se poate ajunge
prin licitație la orice sumă, dar raportul trebuie să ni-l însușim având în vedere că e făcut de un
specialist.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Domnule director, un preț minim înseamnă că nu putem coborî sub el dar înseamnă că
putem să avem un preț de pornire al licitație stabilit de plenul consiliului județean, care în mod
cert poate fi egal sau mai mare decât acest preț minim.
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Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Am înțeles care este amendamentul pe care l-ați făcut, dar nu l-ați depus.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Eu, amendamentul l-am făcut în cadrul comisiei. Domnul președinte al comisiei trebuia să
predea amendamentul în formă scrisă odată cu documentele ședinței de comisie.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Noi vă anunțăm că nu a fost predat amendamentul. Dacă a fost formulat în comisie, vă
rog să-l reformulați din nou acum în plen. Din câte am înțeles dumneavoastră propuneți ca prețul
de pornire la licitație să fie de 4,5 euro în loc de 4 euro. Vă rog ca până la finalul ședinței să
predați prin secretarul comisiei sau referentul comisiei amendamentul în formă scrisă.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Ați înțeles perfect amendamentul pe care doresc să-l fac.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Domnule președinte de ședință, cu permisiunea dumneavoastră aș dori să spun că sunt
câteva aspecte tehnice aici care trebuie subliniate și anume AGASI preia un contract în urma
unei proceduri de lichidare. Atunci când vorbim de o procedură de lichidare vorbim de un
judecător sindic și un administrator, un lichidator. Nu putem să negociem ca la piață, deși îmi
place această idee democratică pe care o practică un partid socialist – scuze, un partid social.
Domnul consilier județean Călin Ionel Dobra
Aveți grijă! Vă rog, mare atenție!
Fără jocuri de cuvinte și, vedeți că noi discutăm de alt proiect.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Vă rog să-mi permiteți să-mi termin raționamentul. Din acest motiv, vă rog să fiți atenți și
să aveți grijă că nu ne putem juca cu sumele. Cine își asuma răspunderea dacă mărim pragul
minim pe care l-a stabilit un evaluator ANEVAR autorizat, membru al unei asociații profesionale,
în cazul în care nu se licitează între 4 și 4,5 euro.
Un alt aspect tehnic foarte fin, inflația se referă la moneda națională. Nu vorbim, în cazul
de față, de inflație raportată la moneda europeană. Acestea au fost doar câteva aspecte tehnice.
Vă mulțumesc!
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Intervenția dumneavoastră mi se pare pertinentă, dar vreau să vă explic că pe piața
imobiliară mutațiile au fost doar în sus și prețurile nu au scăzut între timp. Dacă faceți referire la
AGASI, discutăm mai multe la proiectul respectiv.
Acum legea spune clar că evaluatorul stabilește un preț minim de pornire a licitației, iar
consiliul județean stabilește prețul de pornire al licitației. Vă asigur, dacă acum contractele sunt
de 4,60-4,80-4,90 condițiile oferite de parcul industrial sunt foarte bune, investiția consiliului
județean a fost substanțială în respectivul parc industrial nu cred că va fi o problemă dacă
punem 4,50.
Problemă ar fi doar dacă ar fi cu dedicație pentru anumite firme ca acestea să le ia la
prețul foarte mic, însă nu vreau să cred că s-ar putea face așa ceva.
Domnul vicepreședinte Cristian-Alin Moș
Eu propun să supunem la vot și să vedem dacă va fi sau nu aprobat. Dacă va fi aprobat,
aparatul de specialitate va face amendamentul în scris.
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Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Supunem la vot, dar pentru că văd că discuțiile se duc în altă direcție aș dori să fac
câteva precizări. Țin să vă reamintesc că pe mandatul dumneavoastră au fost mai multe licitații
pentru PITT tot la acest preț și nu s-a prezentat nimeni. Deci, dacă vom ridica prețul este foarte
puțin probabil ca să fie atractiv pentru vreo companie care să vină să investească acolo. Sunt
parcele care nu sunt adjudecate la licitație de peste 12 ani. Nu cred că este acum oportun să ne
dăm singuri fault și să ridicăm prețul la 15% doar ca să ținem niște licitații la care nu o să avem
câștigători.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
În urma consultărilor cu colegii îmi retrag amendamentul cu precizarea că majorarea era
de 12,5%.
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Ați văzut? Nu era nevoie să mă atacați. Noi eram constructivi. Dar nu-i nimic, vă ținem
minte pe viitor.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Întrucât nu mai sunt alte discuții și domnul consilier județean Ioan Sorincău a retras
amendamentul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 24 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Korman Valentin, Lazăr
Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș CristianAlin, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Șendroiu
Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, și două abțineri din partea domnilor consilieri
Idolu Iulian-Daniel și Sorincău Ioan.
Nu au votat următorii consilieri județeni: Danielescu Aura-Codruța, Calescu MihaelaMaria, Popescu Marin și Țecu Alexandra-Viviana.
Punctul nr. 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii
sediului social al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate-Mediu Timiș în
incinta Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea
Torontalului, km 6.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre,
Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-AugustinFlorin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș DănuțPetrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Doamnele consilier județean Aura-Codruța Danielescu și Mihaela-Maria Calescu nu au
votat.
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Punctul nr. 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării
dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiș, asupra intenţiei de înstrăinare a unui
imobil cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii 422/2001
republicată.
Domnul vicepreședinte Alexandru-ConstantinProteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre,
Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-AugustinFlorin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș DănuțPetrișor, Trocan Ciprian,
Doamnele consilier județean Aura-Codruța Danielescu, Mihaela-Maria Calescu și Țecu
Alexandra-Viviana nu au votat.
Punctul nr. 8 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării
contractului de concesiune nr. 580/19.01.2010, încheiat între Județul Timiș și Societatea
Confort S.A, de către Societatea Agasi S.R.L.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții?
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Domnule președinte de ședință, vă rog să ne spuneți ce se întâmplă cu datoria Societății
Confort SA către consiliul județean legată de contractul de concesiune.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Cred că cel mai în măsură să ne dea informații în acest sens este domnul director Marcu
Marcel pe care îl rog să ia cuvântul pentru a vă răspunde.
Domnul Marcu Marcel – director executiv Direcția de buget-finanțe
Suntem înscriși la masa credală cu suma de 91.800 lei, iar debitele curente care au fost
după data deschiderii procedurii falimentului în anul 2016 sunt în sumă de 303.000 lei. O parte a
sumelor de la masa credală, care erau mai mari, și din debitele curente izvorâte după procedura
falimentului au fost făcute plăți până la începutul anului 2017 și de atunci nu au mai fost făcute
plăți. Aceasta este situație în acest moment. Suntem înscriși la masa credală cu 91.800 lei, iar
pentru suma de 303.000 lei am făcut cerere de plată. Acestea sunt procedurile legale pe care leam făcut. Vedem dacă vom încasa sumele.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Aș dori, dacă îmi permiteți, să adresez o întrebare domnului director și anume: Suntem
creditor negarantat chirografar și în ce an a fost semnat acest contract? Sub ce administrație?
Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția de administrare a patrimoniului
Cu permisiunea dumneavoastră am să răspund eu domnului consilier județean spunând-i
că acest contract de concesiune cu Societatea Confort S.A a fost încheiat în anul 2010.
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Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Mulțumesc! Deci suntem negarantați. Nu e bine.
Probabilitatea de recuperare, statistic vorbind pe legea insolvenței, este foarte mică.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Blaga Lucian, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat
Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Hiticaș Marius, Korman
Valentin, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile,
Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu
Alexandra-Viviana și 6 abțineri din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru,
Bociu Ionel-Sabin-Emil, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Idolu Iulian-Daniel și
Sorincău Ioan.
Nu au votat doamnele Boldovici Laura-Carmen și Calescu Mihaela-Maria.
Punctul nr. 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului
de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DIADI
CAFÉ S.R.L.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș
Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu
Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu
Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Doamna consilier județean Calescu Mihaela-Maria, nu a votat.
Punctul nr. 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Timiș nr. 102/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unor spații din Bastionul ”Theresia” Timișoara.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului. La acest punct avem un amendament depus de
doamna Bianca Luca, pe care o rog să ia cuvântul pentru a susține amendamentul.
Dacă sunt discuții?
Doamna consilier județean Bianca Luca
Am observat că s-a strecurat o greșeală după finalizarea Regulamentului privind strategia
de valorificare a Bastionului, și anume: Corpul C, travelele C1-17, 1-18, 1-19 și 1-20 în suprafață
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de 330,50 mp sunt destinate pentru instituții de cultură nu pentru spații HORECA cum a fost
prevăzut în proiectul de hotărâre și aș vrea să se șteargă aceste spații din proiect.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Da, cu alte cuvinte, din cele trei spații, unul îl vom retrage întrucât prin ROF pe care l-am
introdus ulterior acestui proiect, acel spațiu, în urma consultărilor cu mediu cultural, am luat
decizia de a merge spre cultură. Drept pentru care nu îl mai scoatem la licitație.
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot amendamentul doamnei Bianca Luca.
Rog echipa tehnică să declanșeze procedura de vot pentru amendament.
Consiliul Județean Timiș a aprobat amendamentul cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra
Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca
Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Olajos JaniRaul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău
Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat: domnul Ande Petru, doamna Calescu Mihaela și domnul vicepreședinte
Cristian Moș
În continuare, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul aprobat.
Procedură de vot pentru proiectul de hotărâre, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț,
Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel,
Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos
Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin,
Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu AlexandraViviana.
Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria, Cocean Liviu-Marius, Korman Valentin, Moș
Cristian-Alin.
Punctul nr. 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de
donație a imobilului situat în localitatea Iosifalău, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș,
înscris în Cartea funciară nr. 401166.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedura de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț,
Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre,
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria, Cocean Liviu-Marius și Moș Cristian-Alin.
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Punctul nr. 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a
unui bun imobil din domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al
Județului Timiș și declararea acestuia ca fiind bun de interes public județean.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedura de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre,
Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Calescu Mihaela-Maria, Danielescu Aura-Codruța, Moș Cristian-Alin.
Punctul nr. 13 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
contractului de comodat nr.10554 din 13.06.2021 încheiat între Județul Timiș și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedura de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 28 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș
Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu AlinAugustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș
Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Doamna consilier județean Calescu Mihaela-Maria și domnul vicepreședinte Moș
Cristian-Alin.
Punctul nr. 14 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
contractului comodat nr.10048 din 07.06.2021 încheiat între Județul Timiș și Serviciul de
Ambulanță Timiș.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedura de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius,
Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș
Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
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Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popoviciu Alin-Augustin-Florin,
Proteasa Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor,
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Doamna consilier județean Calescu Mihaela-Maria, domnul consilier județean Popescu
Marin, și domnul vicepreședinte Moș Cristian-Alin nu au votat.
Punctul nr. 15 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 143/2017 privind aprobarea asocierii județului
Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu unități administrativ-teritoriale din județul Timiș în
vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții?
Domnul consilier județean Andea Petre
AQUATIM este o societate foarte serioasă și știm foarte bine că se preocupă de ducerea
la final a proiectelor pe care le dezvoltă. Cu acest proiect este o nedumerire și se poate ridica o
întrebare. Proiectul este la a treia amânare. Eu aș dori doar să fim informați care sunt cauzele
pentru care, în repetate rânduri termenul de finalizare a proiectului să fie amânat?
Dat fiind faptul că prin proiectul supus aprobării se prevede că nu se vor mai elabora alte
hotărâri ale consiliului județean și vom merge cu hotărârea de azi până se va încheia proiectul.
Deci, aș vrea să știu de ce s-a tot amânat proiectul și ce piedici pot să apară în continuare
în așa fel încât hotărârea noastră de azi să poată fi rectificată chiar dacă noi spunem că nu este
cazul.
Prin urmare, solicit o informare cu privire la derularea acestui proiect.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Rog pe domnul Mugurel Borlea să ne răspundă dacă poate, dacă nu o să ne adresăm în
scris către AQUATIM și vom veni cu un punct de vedere clar exprimat în ședința următoare.
Domnul Mugurel Borlea, aveți cuvântul.
Domnul Mugurel Borlea – Șef Serviciu de dezvoltare teritorială și transport
Bună ziua, tuturor
În cadrul comisiei am discutat acest subiect cu domnul consilier și i-am promis că o să
facem demersurile necesare, o să solicităm informațiile necesare de la AQUATIM, din 2010 de
când a început istoricul AQUATIM în diferite programe, până acum, despre stadiul, cât ar mai fi,
în cadrul proiectului de realizat în județul Timiș.
Vă asigur domnule consilier Andea Petru că rămâne valabilă promisiunea mea și mi-o
respect.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa CosminLăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș
Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-
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Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu
Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Cotețiu Andrei și Moș Cristian-Alin.
Punctul nr. 16 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 144/2017 privind aprobarea cofinanțării
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu
apă și canalizare în județul Timiș”.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrarea patrimoniului.
Dacă sunt discuții?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa CosminLăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș
Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa AlexandruConstantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu
Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Cotețiu Andrei și Moș Cristian-Alin.
Punctul nr. 17 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului
financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România din
bugetul local al județului Timiș pe anul 2021.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei,
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș
Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa AlexandruConstantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu
Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Cocean Liviu-Marius și Moș CristianAlin.
Punctul nr. 18 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
Monografiei economico-militare a județului Timiș.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuții?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 27 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa CosminLăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu IulianDaniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș
Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria și Moș Cristian-Alin.
Punctul nr. 19 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei și
Regulamentului de valorificare, amenajare, exploatare şi întreținere a spațiilor din
Bastionul THERESIA și închirierea unor spații.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite. Doresc să mulțumesc pentru
implicarea pro-activă atât a colegilor consilieri județeni Luca Bianca, Alexandru Cadar, Ciprian
Trocan, cât și a colegilor din aparatul de specialitate. Ne-am întâlnit de două-trei ori pe
săptămână cu mediul cultural, cu mediul de business ce activează în mediul HORECA și am
venit cu o variantă mult îmbunătățită față de varianta propusă în plenul precedent. Avem
încredere și siguranță că vom activa zona Bostionului și aceasta nu va mai fi o zonă inertă ci
una activă din punct de vedere cultural, al petrecerii timpului liber al timișorenilor, timișenilor, dar
și al turiștilor care vin să viziteze orașul nostru.
Ne așteptăm ca din vara anului viitor să vedem efectele Regulamentului, la nivel de 90%
din ceea ce ne-am propus.
Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei,
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu Iulian-Daniel, Korman
Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș
Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa AlexandruConstantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Trocan Ciprian, Țecu
Alexandra-Viviana.
Nu au votat: Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Cocean Liviu-Marius și Moș CristianAlin.
Punctul nr. 20 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local
rectificat al județului Timiș pe anul 2021.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.
Dacă sunt discuții?
Domnul consilier județean Alexandru Cadar
Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să adresez o singură întrebare și anume aș dori
să știu, pentru bugetarea participativă de ce nu am acoperit suma integrală de 1 milion lei
alocată inițial? Ne-am oprit la primele două proiecte mari, dar în lista de proiecte la poziția 5
există un proiect de buget participativ mai mic care ar fi putut fi încadrat aici.
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Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Rog pe domnul director Marcel Marcu să ia cuvântul pentru a da răspunsul la întrebarea
dumneavoastră domnule consilier județean.
Domnul Marcel Marcu – director executiv Direcția Buget-Finanțe
Conform regulamentului se bugetează proiectele în ordinea numărului de voturi obținut și
nu în ordinea valorii. Pentru că primele două proiecte însumează 932.000 lei, iar proiectele 3,4 și
5 sunt cu o valoare mai mare nu putem implementa proiectul de pe poziția 4,5.
Dacă un anumit proiect de pe poziția 5 sau 6 s-ar încadra, atunci ar exista o singură
posibilitate, și anume să facem solicitări pentru proiectele înscrise la poziția 3,4,5 dacă sunt de
acord ca în valoare rămasă să poată fi implementat proiectul și doar dacă cei care sunt pe
poziția 3,4,5 refuză și spun că nu pot fi implementate proiectele depuse de ei cu această
valoare, am putea introduce pe listă proiectul de pe poziția 6.
Avem un regulament pe care l-am aprobat. Este pentru prima dată când facem acest
proiect de bugetare participativă, poate regulamentul nu acoperă toate situațiile. Am propus să
respectăm regulamentul și de aceea am introdus doar primele două poziții.
Domnul consilier județean Alexandru Cadar
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Aici depinde cum interpretăm regulamentul
respectiv. Mărturisesc că eu am înțeles puțin altfel regulamentul adoptat de noi, dar în condițiile
de față aceasta este situația.
Domnul consilier județean Raul Jani-Olajos
Consider că este păcat să se piardă diferența de sumă de la 930.000 lei la 1 milion în
condițiile în care există posibilitatea unei implementări. Poate ar trebui să amendăm
regulamentul în plen și să valorificăm diferența de sumă. Oricum este o sumă insuficientă. Am
plecat de supoziția că un 1 milion de lei pentru un buget participativ este un pas dar nu aceasta
este ținta noastră și am promis cetățenilor o deschidere pentru anul viitor cu un buget mult mai
generos.
Vă rog să luați în calcul și posibilitatea, măcar ca și analiză, această amendare a
regulamentului.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Este o propunere foarte bună, însă va trebui să o luăm în calcul din anul 2022 odată cu
majorarea sumei alocate de la 1 milion lei la cât vom identifica potențial, la momentul respectiv.
Pe baza experienței pe care o avem în acest an, cu siguranță că vom îmbunătăți regulamentul
anul viitor.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Știți care este valoarea totală a proiectului pentru realizarea pistei de biciclete? Pentru că,
atât 500 mii lei, cât și 1 milion de lei, este o sumă derizorie pentru ceea ce se propune a se
realiza.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Da, domnule consilier, însă problema este că sunt proiecte mici, dar cu impact mare
pentru comunitățile respective. Am văzut un proiect foarte mic pentru Foeni, de aproximativ 50
mii lei care ar fi ajutat comunitatea și pentru că regulamentul nu a fost suficient de agil, de
exhaustiv, se pierde această posibilitate de a implementa acel proiect.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Eu nu vorbesc de valoarea proiectului de la Foeni. Pistele de biciclete costă mult mai
mult. Fie că suma este 500 mii lei sau 1 milion tot nu este suficientă pentru realizarea acestui
proiect. Acolo este neapărat nevoie de o implicare mai mare a consiliului județean și în strategia
de dezvoltare ar trebui prevăzute aceste piste de biciclete și să trecem la finanțarea lor.
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Doamna consilier județean Cornelia Micicoi
În regulament era prevăzut faptul că ne rezervăm dreptul de a amenda ultimul proiect cu
privire la sumă. Cred că putem să propunem celor de pe locul 3,4 sau 5 o sumă amendată și
dacă nu o doresc să o folosească, probabil că nu vor putea să implementeze proiectul, atunci
primul proiect ce se poate implementa cu suma rămasă ar trebui să-l luăm în considerare.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Rog aparatul de specialitate să ia în calcul, în măsura în care Regulamentul permite
acest lucru, ca în următorul plen să aprobăm mutarea acestor bani pe unul din proiectele
menționate. Trebuie să vedem exact despre ce este vorba, pentru că e posibil să apară
probleme dacă nu finanțăm pe cei de pe locul 3,4,5 și finanțăm pe cei de pe locul 6.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Poate își dau acordul. Merită să avem o discuție cu aceștia, așa cum a subliniat și colega
noastră, doamna consilier județean Cornelia Micicoi. Merită să avem o discuție pentru că
suntem aici pentru cetățeni și nu pentru Regulamente rigide.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Desigur. Din acest motiv rog aparatul de specialitate să ia în calcul aceste propuneri și
dacă se poate în plenul din luna iulie venim cu un proiect de hotărâre.
Domnul Marcel Marcu – director executiv Direcția de buget-finanțe
Sigur așa vom face. Aș vrea să-mi permiteți să fac o mică precizare. S-a spus că vom
pierde acești bani, dar ei nu se vor pierde. Dacă nu sunt cheltuiți pe bugetul participativ ei vor
rămâne pe celelalte investiții ale consiliului județean.
Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Eu mă refeream la faptul că ei că se vor pierde pe acest buget participativ.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Domnule consilier județean Olajos, vă propun să vă gândiți la câteva amendamente prin
care să amendăm respectivul Regulament. Dacă vreți putem să discutăm și să lucrăm împreună
la aceste amendamente.

rapid.

Domnul consilier județean Raul-Jani Olajos
Da, și împreună cu colegii din aparatul de specialitate ca să fie de impact și mult mai

Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 26 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Boldovici LauraCarmen, Cadar Cosmin Alexandru, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa CosminLăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idolu IulianDaniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș
Petre, Moruș Vașile, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Sorincău Ioan, Șendroiu Vlad-Ioan, Tămaș Dănuț-Petrișor, Țecu
Alexandra-Viviana.
Nu au votat Blaga Lucian, Calescu Mihaela-Maria, Trocan Ciprian și Moș Cristian-Alin.

20

Punctul nr. 21 - Întrebări, interpelări.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă sunt intervenții din partea colegiilor la acest punct?
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Aș vrea să vă mulțumesc pentru legitimațiile pe care le-am primit astăzi. Însă, privind cu
atenție, constat că stema țării este total greșită. Lipsește coroana pe acvilă, capul de bour și
acvila din câmpurile 3 și 4 trebuiau să fie negre. O să trimit tuturor să vedeți cum arată exact
stema țării.
Deci, stema țării e total greșită. Nu putem să spunem că suntem o instituție atât de mare,
că suntem consiliul județean și să punem pe legitimație o stemă care nu are nicio legătură cu
stema corectă.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Observația dumneavoastră este corectă. Pe documente avem stema bună, pe legitimații
stema, într-adevăr este greșită. Probabil este o eroare din partea firmei care a făcut legitimațiile.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Da, dar aceeași greșeală am observat-o și la primele legitimații. Înțeleg că prima dată poți
să greșești dar să persiști și a doua oară în greșeală e chiar prostie.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Prima dată, ați transmis colegilor că legitimațiile sunt greșite?
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Da. Am transmis.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Rog colegii din aparatul de specialitate care s-au ocupat de aceste materiale să le refacă.
Dacă mai sunt alte intervenții?
Domnul consilier județean Popoviciu Alin-Augustin-Florin
Da, eu aș vrea să le spun colegilor că am aflat numele firmei despre care vorbea domnul
consilier județean Călin-Ionel Dobra.
Firma se numește Consult Lorena și din informațiile pe care le-am primit acum se pare că
dumneavoastră știți foarte bine această firmă. Deci, nu văd de ce trebuie să vă ascundeți.
Nimeni nu vă acuză de nimic. Nu acuz că s-au făcut ilegalități dar dacă cunoașteți această firmă
trebuia să ne spuneți că o știți. Nu e nicio problemă dacă ați avut contract cu această firmă.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Domnule consilier județean Alin Popoviciu cunosc toate firmele.
Domnul consilier județean Popoviciu Alin-Augustin-Florin
Vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Acum vorbesc eu și după aceea vorbiți dumneavoastră
pentru că așa este civilizat.
Deci, dacă cunoașteți această firmă și un consilier județean vă întreabă e bine să spuneți
că o știți. Asta nu înseamnă că ați făcut o ilegalitate sau că firma respectivă are un contract cu
consiliul județean și este în ilegalitate. Ne-ați lăsat să ne punem niște semne de întrebare care
nu își au rostul. Acesta a fost singurul lucru pe care am vrut să-l spun.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Domnule consilier Alin Popoviciu cu siguranță nu ați înțeles ce a spus domnul Călin-Ionel
Dobra. Domnul Dobra a întrebat cine a făcut raportul de evaluare la acel teren și am răspuns că

21

nu știu cine pentru că s-a lucrat cu 3 firme de când s-a preluat mandatul. Da, cunosc toate cele
3 societăți comerciale care au făcut rapoarte de evaluare pentru consiliul județean în ultimul
timp. Țin să menționez că avem rapoarte de evaluare făcute la Bastion, la terenurile de la
Bastion, la spațiile pe care, chiar azi am votat că le vom scoate la licitație, avem rapoarte de
evaluare la P.P. Neveanu, la Cioca, la PITT și s-a lucrat cu mai multe firme. Drept pentru care
nu știu, din memorie, fiecare firmă de care evaluare s-a ocupat.
Venind din domeniul privat în care am activat timp de 12 ani și chiar am activat bine și
intens, nu am stat degeaba, să nu fac nimic în carieră până acum. Ba mai mult am lucrat cu sute
de societăți comerciale. Ar fi absurd acum să vin să spun, din memorie, în ce an și cu cine am
lucrat. Să discutăm despre un contract de un contract de 600-1000 lei nu cred că este o miză ci
mai degrabă o răutate. Deci, nu cred că are rost să dezbatem aceste nimicuri acum.
Dacă mai sunt alte întrebări?
Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Aș vrea să intervin pentru a spune că nu mi se pare a fi nimicuri. Cred că sunt lucruri
importante și trebuie să avem grijă la ceea ce se întâmplă. Eu vreau să specific foarte clar că nu
am făcut niciun fel de acuzații. Nu am spus că este un contract ilegal ci doar am întrebat dacă ați
avut relații contractuale. Mi-aș dori să nu fie o întâmplare prezența acestei firme la consiliului
județean chiar acum când dumneavoastră aveți o funcție în consiliul județean.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte întrebări?
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Eu aș vrea să vă reamintesc că trebuie să verificați și corectați Regulamentul de
organizare și funcționare al aparatului de specialitate. Aveți un compartiment care nu face parte
din aparatul de specialitate al consiliului judedean. Bănuiesc că Instituția Prefectului o să-l
trimită înapoi pentru că nu o să-l vizeze.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă informez că ședința ordinară a plenului
consiliului județean pe luna iulie va fi în data de 21 iulie 2021. Încercăm ca până atunci să nu
mai avem nicio ședință extraordinară. În 14-15 iulie vor fi comisiile de specialitate.
Tot pentru următorul plen ne propunem împreună cu colegii din aparatul de specialitate
să venim cu niște propuneri la Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean
întrucât după cum vedeți putem ține ședințe cu prezență fizică dar sunt situații în care consilierii
județeni pot vota on line sau pot participa în sistem on line la ședințe. Din acest motiv trebuie să
introducem explicit în regulament faptul că ședințele se pot ține în sistem mixt. Cine dorește să
fie prezent fizic, cine nu, poate fi prezent și on line, mai ales că urmează perioada concediilor de
odihnă. După cum vedeți și astăzi sunt absenți colegii consilieri județeni, majoritatea dintre ei
fiind în concediu de odihnă.
De asemenea, în ideea digitalizării instituției, documentele să fie semnate on line cu
semnătură electronică pentru a nu fi nevoiți să vă deplasați la sediul consiliului județean pentru a
semna diferite documente. Dacă restricțiile se ridică treptat nu înseamnă că trebuie să revenim
la ceea ce a fost în trecut, ci trebuie să facem eforturi constructive și bine dirijate înspre
digitalizarea instituției și modul de organizare și funcționare a consiliului județean, a plenului
consiliului județean și a aparatului de specialitate.
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Așteptăm un răspuns de la domnul director Radu Șerban în legătură cu unitatea
administrativ teritorială trecută greșit. Aș vrea să știu dacă ați descoperit-o.
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Domnul Radu Șerban – director executiv Direcția de administrare a patrimoniului
După cum ați văzut, domnule consilier, eroarea materială a fost îndepărtată și la referatul
respectiv a fost trecută unitatea administrativ teritorială corectă. Vă mulțumesc!
Domnul consilier județean Ioan Sorincău
Deci, ați salvat Periam.
Aș vrea, totuși, să propun conducerii consiliului județeni să dispună măsuri astfel încât
comanda „copy paste” să dispară de pe calculatoare pentru că se copiază aiurea. Era un referat
legat de comuna Dudeștii Noi și a apărut propunerea domnului vicepreședinte să preluăm ceva
de la comuna Periam.
Domnul vicepreședinte Alexandru-Constantin Proteasa
Mulțumim domnului consilier județean Ioan Sorincău pentru observațiile făcute. Dacă nu
mai sunt alte discuții, aș dori să fac, în final, câteva informări foarte scurte.
Prin urmare, vă aduc la cunoștință faptul că aveți la dispoziție in format electronic
următoarele documente:
Informare privind situația unor terenuri aflate în patrimoniul Județului Timiș,
Informare privind întâlnirea de lucru al Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare
Vest din data de 15.06.2021, ora 13:00, desfășurată la Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”
Timișoara,
Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și
incompatibilități în care se pot afla consilierii județeni.
Totodată, având în vedere că este perioada concediilor de odihnă, vă propun că ședința
de plen din 21 iulie să se desfășoare în sistem on line. Astfel colegii consilieri județeni au
posibilitate să participe la ședință în număr cât mai mare.
Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a plenului
Consiliului Județean Timiș.
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