CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 31 ianuarie 2018

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri judeţeni Borha Liviu, Ciurlea Sorina, Costa Cosmin, Poenaru
Dan, Sarmeş Dan, Străin Petru Claudiu şi Ritivoiu Mihai.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea
consiliului judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 26/25.01.2018 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media şi prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
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În continuare voi da citire ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei de Prestări
Servicii Timiş a unui spaţiu din imobilul situat în Lugoj, str. Timişorii, nr. 27-33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al Comunei Dumbrăviţa, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea
acestora ca fiind bunuri de interes judeţean.
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ”Centru
Comunitar de Învăţare Permanentă” pe un teren aflat în domeniul privat al
Judeţului Timiş.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr.207/28.09.2017 privind aprobarea concesionării unor parcele din Parcul
Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii suprafeţelor imobilelor situate în
localitatea Variaş şi aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul
public al Statului în domeniul public al Judeţului Timiş.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Normativului privind dotarea cu
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării negocierilor în vederea vânzării
acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Timiş la Societatea ”DRUMCO” S.A.
Timişoara.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a imobilelor cu destinaţie
de locuinţe, care intră sub incidenţa Legii 422/2001.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare
şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe anul 2017
executia bugetară.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul
familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Timiş, a Compartimentului Asistenţă Juridică Consilieri
Judeţeni, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei consilierilor judeţeni
începând cu data de 01 ianuarie 2018.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul
familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul aparatului propriu al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, al Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Timiş şi al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, servicii publice din
subordinea Consiliului Judeţean Timiş, începând cu data de 01.01.2018.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului strategic „Joint
Employment Driven Initiative” (”Iniţiativă comună privind ocuparea forţei de
muncă”) acronim JEDI, finanţat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIAUNGARIA 2014-2020 precum şi aprobarea alocării sumelor reprezentând bugetul
şi contribuţia proprie a Judeţului Timiş în vederea implementării Notei
Conceptuale a proiectului.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Timiş
– România şi Raionul Nisporeni – Republica Moldova.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2018 în judeţul
Timiş.
20. Întrebări, interpelări.
În continuare vă propun completarea ordinii de zi cu următorul proiect:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru alipirea unor terenuri
din localitatea Periam, aflate în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Dacă sunt alte propuneri?
Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul menţionat anterior.

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 29 de voturi
pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică –
Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completarea menţionată.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 29 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Cocean
Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 ianuarie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 28 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Plavoşin Deian, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea
Direcţiei de Prestări Servicii Timiş a unui spaţiu din imobilul situat în Lugoj, str.
Timişorii, nr. 27-33.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile din domeniul public al Comunei Dumbrăviţa, în domeniul public al
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes judeţean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului
de investiţii ”Centru Comunitar de Învăţare Permanentă” pe un teren aflat în
domeniul privat al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.207/28.09.2017 privind aprobarea concesionării
unor parcele din Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea
Torontalului km 6.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea

Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
suprafeţelor imobilelor situate în localitatea Variaş şi aflate în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6- Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor
imobile din domeniul public al Statului în domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Da domnule Bădina, vă rog!
Domnul consilier judeţean Nicu Bădina
Am avut nişte discuţii în cadrul comisiei economice şi este vorba de îndreptarea
unor erori materiale, astfel că în adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului este trecută suprafaţa de 1439 mp, de asemenea, în memoriul tehnic 1439
mp şi în cartea funciară, desigur apar 1439 mp, iar în anexa la proiectul de hotărâre la
date de identificare este înscrisă suprafaţă 1419 mp. Deci facem amendament pentru
modificare, ca în locul celor 1419 mp să se înscrie 1439 mp.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, mulţumesc.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre cu 29
de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel -

Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul, cu amendamentul care a trecut.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării negocierilor
în vederea vânzării acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Timiş la Societatea
”DRUMCO” S.A. Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnule Bitea, vă rog.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Referitor la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, aş vrea să vă fac o solicitare, nu
raportat la societatea Drumco, ci în general la toate, pe care noi, consiliul judeţean le
avem în subordine şi suntem acţionari în cadrul acestor societăţi. Ştim foarte bine
stimaţi colegi, cu toţii, că de o bună perioadă de timp, de ani şi ani de zile aceste
societăţi înregistrează pierderi în fiecare an. Aceste societăţi au cheltuieli mai mari

decât venituri şi automat situaţia lor financiară şi tot ce înseamnă activitatea, lasă de
dorit. Aş dori domnule preşedinte să solicităm aparatului de specialitate care se ocupă
de tot ce înseamnă supervizarea lunară, anuală, a acestor societăţi, să ne facă o
situaţie foarte clară a tot ceea ce priveşte procentele pe care noi le avem în cadrul
acestor societăţi, să vedem dacă există posibilitatea ca şi noi să influenţăm activitatea
lunară a acestor societăţi, dacă există un plan de redresare, sau o idee de a avea
atitudini în a continua mai departe sau a ne retrage din aceste societăţi, pentru că nu
cred că mai are rost să continuăm în condiţiile în care lucrurile nu merg deloc aşa cum
ar trebui să se întâmple, aşa cum se întâmplă şi la Drumco, despre proiectul pe care îl
vorbim astăzi. Lucrurile sunt mult sub ceea ce ar fi trebuit să fie şi ceea ce s-a dorit să
fie de la început. Aşadar, aş solicita ca luna viitoare, la plenul ordinar fiecare consilier
judeţean să aibă o informare despre tot ce înseamnă fiecare societate în care consiliul
judeţean este acţionar şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii.
Referitor la punctul nr. 8 grupul consilierilor judeţeni PNL din cadrul consiliului
judeţean îl propune ca membru în comisia de negociere pe domnul consilier judeţean
Viorel Coifan.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, vă mulţumesc!
Vă dau dreptate în ceea ce aţi spus de aceste societăţi comerciale unde consiliul
judeţean este acţionar. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că până la nivelul anului
2012, când plenul de atunci şi conducerea consilului judeţean din mandatul 2012-2016
a luat decizia de a nu mai face niciun fel de demers în ceea ce înseamnă aceste
societăţi, care an la rând au fost pe pierdere şi nu numai pe pierdere, s-a diminuat şi
ceea ce înseamnă capitalul şi aportul pe care l-a avut consiliul judeţean în aceste
societăţi. Drept exemplu şi această societate Drumco, care de ani de zile nu mai are
activitate şi unde în cadrul Adunării Generale s-a luat decizia de către acţionari, în speţă
consiliul judeţean şi Societatea Strabag de a închide activitatea acestei societăţi. În
urma acestei decizii s-au făcut si în mandatul trecut demersurile şi am ajuns din nou la
actualizarea acelui raport de evaluare, să avem o evaluare clară pentru comisia privind
negocierea cu partenerii din această societate şi anume Strabag.
Vreau să vă spun că tot în proiect este trecută o comisie de negociere, o comisie
care va fi coordonată de către domnul vicepreşedinte Stancu, ca şi responsabil de
Direcţia de Patrimoniu, iar pe lângă aparatul de specialitate am decis şi aştept din
partea dumneavostră o propunere din partea fiecărui grup politic din cadrul consiliului
judeţean.
Domnul Lelescu, vă rog!
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cu privire la societăţile în care consilul
judeţean este acţionar. La constituirea acestor societăţi consiliul judeţean a fost acţionar
majoritar. Între timp prin diferite inginerii s-a ajuns ca acesta să devină acţionar
minoritar. Trecând peste asta, vreau să vă spun că din ce ştiu eu, majoritatea lucrează
în pierdere. Nu ştiu câţi din cei care deţin societăţi private, de stat, îşi permit să lucreze
în pierdere ani de zile, în cadrul unor societăţi, în condiţiile în care nu se întreprinde
nimic. Cred că după ce vom avea situaţia acestor societăţi, ceea avem acum şi ceea ce

se propune pentru Drumco să se întâmple şi cu celelalte. Cred că ar trebui să venim cu
propunerea de vânzare a acestor acţiuni, pentru că nu putem să continuăm în pierdere
de ani de zile. Măsura cu Drumco este foarte bună, problema e ca procedura să se
desfăşoare în condiţii legale şi valoarea acţiunii să ajungă la cât mai mare preţ, pentru
că e important şi acest lucru, sau e cel mai important şi cred că celelalte societăţi de
care vorbeam şi vorbim aici de societatea Inter Center, s-a discutat de nenumărate ori
despre ea. Nu ştiu cum s-a ajuns ca aceste societăţi să devină, sau cum aceşti acţionari
majoritari să devină minoritari, în detrimentul consiliului judeţean. Deci asta ar fi
propunerea mea şi cred că ce au spus colegii mei vis-a-vis de această chestiune, că va
trebui să avem o situaţie cu ceea ce reprezintă aceste societăţi în care consiliul
judeţean este binevită.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc!
Domnul Coifan.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Nu voi insista asupra acestei saga care se referă la cum am ajuns noi din
acţionar majoritar în acţionar minoritar, a faptului că la Inter Center stă casa cum stă şi
am ajuns să cumpărăm pământul de acolo. Eu mă refer doar la Drumco şi aş solicita
punerea la dispoziţie a inventarului patrimonial al societăţii, pentru că în cadrul comisiei
de negociere va trebui să găsim o formulă care să fie cea mai avantajoasă pentru noi şi
care în condiţiile în care ne vom înceta activitatea în cazul Drumco, să ne alegem cu
ceea ce iese mai mult. Toată lumea ştie că valoarea financiară e una şi valoarea reală
este altceva. În acest sens, vă solicit respectuos să daţi dispoziţie să se pună la
îndemâna consilierilor şi a grupului de negociere această situaţie patrimonială.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc!
Domnule Vasile.
Domnul consilier judeţean Marian Constantin Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În cadrul Comisiei Economice am avut o discuţie pe care am iniţiat-o, cu privire la
clarificarea faptului dacă ne vom reîntâlni pentru acest proiect în această formulă în
plen, pentru a decide rezultatele stabilite de comisia paritară. Au fost anumite reticenţe,
dar până la urmă cred că concluzionăm cu toţii şi mai ales domnul secretar îmi dă
dreptate, că va exista un vot în plen în baza raportului şi propunerii venite de la comisia
respectivă. Unu la mână şi doi la mână, cred că ştim cu toţii ce înseamnă o firmă şi că
analiza economico-financiară a unei firme este cu mult mai complexă decât a ne uita la
profitul negativ. În felul în care noi am devenit acţionari minoritari, tot la fel, o firmă prin
inginerii de tot felul poate să fie cu profit negativ timp de ani de zile şi culmea, dăinuie.
Ba mai mult, îi convine să rămână pe piaţă, chiar dacă are acţionari străini, ceea ce
ridică din start un semn de întrebare. Este clar cum se pot face aceste lucruri. Este
binevenită propunerea domnului Coifan vis-a-vis de lista de inventar şi eu cred că în

anumite situaţii pentru societăţile comerciale în care suntem acţionari, să ne gândim
chiar la un audit extern, pe care să îl contractăm şi care să fie obiectiv şi să îşi asume
ce ne va spune, înainte să vindem acţiunile. Deşi aud peste masă unele comentarii,
totuşi s-ar putea ca acesta să fi fost planul iniţial al societăţilor, de la bun început, ca noi
chiar dacă am fost majoritari, devenim minoritari şi le vindem acţiunile. S-ar putea ca de
la început să fi fost acesta planul şi eu zic să fim atenţi. Pentru unele societăţi, chiar
dacă personal, mie nu mi se par prea atractive în momentul de faţă, cred că ar trebui să
ne aplecăm puţin mai atent şi să ne decidem dacă ne luptăm, dacă le repunem pe
picioare într-o formulă sau alta şi să avem într-adevăr venituri.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc!
Legat de procedura privind continuarea acestui proiect de hotărâre, după
constituirea comisiei de negociere vom invita partenerii din cadrul asociaţiei acestei
societăţi la discuţii. Bineînţeles că echipa care va fi stabilită astăzi prin vot, în cadrul
comisiei de negociere va avea la dispoziţie toate materialele care vor fi solicitate:
raportul de evaluare, inventarul, toate solicitările pe care le aveţi dumneavoastră, iar în
momentul în care se va ajunge, dacă se va ajunge la o înţelegere cu asociaţii din
această societate şi se va face un raport de către comisia de negociere, acel raport va fi
înaintat plenului consiliului judeţean, care va da votul final pentru vânzarea acelor
acţiuni.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul Bojin.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
În primul rând aş vrea să vă aduc aminte că noi ne străduim de cel puţin cinci
ani, mandatul trecut şi actual ca să clarificăm cu societăţile astea pe care le avem la ora
actuală, ca aşa zis acţionar consiliul judeţean şi cred eu că ar trebui reluată discuţia şi
foarte serios aprofundate toate societăţile pe care consiliul judeţean le are şi unde am
reuşit prin grija noastră, ca să nu spun în mod personal a cuiva, ca să fim în situaţia în
care suntem astăzi, minoritari, din proprietari. Nu vreau să mai intru în detalii, cel puţin
pe linia Drumco persistă o istorie care poate fi verificată şi poate fi consultată în ce au
însemnat negocierile până la acestă dată cu Drumco, pentru că am ajuns la anumite
concluzii, la anumite propuneri şi din partea noastră şi din partea lor şi sigur că există şi
varianta pe care mai înainte a spus-o şi Viorel Coifan şi pe care am discuta-o şi în
comisie, la propunerea lui Viorel Matei, vis-a-vis de posibilitatea de preluare în ultimă
instanţă a unor active care să ne satisfacă mai mult decât suma pe care o avem şi aici
sigur că ar fi modul de discuţie şi cât de mult vor ştii să negocieze cei care vor participa,
dar sigur nu putem discuta, cum zicea un coleg înainte, de un profit negativ. Un
asemena profit negativ nu există în vocabularul economic, dar noi trebuie să ne gândim
serios, pentru că am avut suficiente pierderi până la ora actuală şi că nu putem discuta
despre niciun beneficiu obţinut de la aceste societăţi, din contră, am reuşit ca în anii
care au trecut, cel puţin în care am fost preşedinte, împreună cu majoritatea dintre
dumneavoastră, să nu pierdem niciun procent, dar nici nu am caştigat nimic. Se
presupune că e obligatoriu să tragem linie în ceea ce priveşte modul în care ne
raportăm în continuare, pentru că sunt situaţii destul de delicate şi ar fi păcat să nu le

clarificăm şi mai ales să nu reintrăm în proprietate la Inter Center cel puţin, care ştim că
e o zonă bună, un imobil şi o o suprafaţă care ne-ar putea interesa din postura
consiliului judeţean şi dacă tot suntem planificaţi să cumpărăm şi alte imobile în alte
localităţi. Am citit şi eu în presă că la Buziaş, sau în altă parte, poate că ar fi cazul să ne
aplecăm puţin mai serios cel puţin pe ce însemnă Inter Center Service S.R.L şi să le
lichidăm pe celelalte. Şi eu propun din partea PSD pe domnul Matei pentru această
comisie. E consilier vechi, a trecut prin realizări de societăţi, reorganizări de societăţi şi
vânzări de acţiuni şi cred că poate să fie în comisie, măcar ei să tragă linie să încheiem
mandatul ăsta relaţia cu Drumco.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc!
Mai mult decât atât, domnul Bojin, vreau să vă spun că fiecare societate are
istoria ei şi poate fi studiată amănunţit la Direcţia de Patrimoniu şi nu numai. Legat de
ceea ce înseamnă participarea consilului judeţean, pierderea unui anumit procent în
cadrul acestor societăţi, dar mă bucur că istoria acestor societăţi s-a oprit la anul 2012,
aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, vreau să subliniez că din anul 2012 am reuşit să nu
mai avem pierderi în ceea ce înseamnă aportul de capital în aceste societăţi şi vă
asigur că din partea conducerii consiliului judeţean şi a aparatului de specialitate, vom
continua şi cu celelalte societăţi. Pe lângă informare o să primiţi şi detalii legate de
propuneri din partea conducerii cu privire la ce dorim cu privire la celelalte societăţi.
Doamna Jumanca.
Doamna consilier judeţean Adina Delia Jumanca
Domnule preşedinte, vis-a-vis de comisie propunem din partea grupului PSD pe
domnul consilier judeţean Mihai Ritivoiu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domna Iliescu.
Doamna vicepreşedinte Roxana Teodora Iliescu
Din partea Partidului Mişcarea Populară il propun pe domnul Cândea Dorin,
membru în respectiva comisie.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Stancu.
Domnul vicepreşedinte Traian Stancu
Aş vrea să informez colegii din consiliul judeţean legat de această chestiune,
pentru cei mai noi din consiliul judeţean aş vrea să le transmit realitatea de la Drumco
S.A.. Realitatea e aşa: Firma Strabag Austria, dorind să intre în România a apelat la
Drumco S.A., adică la Consiliul Judeţean Timiş. Atunci, eu cred că noi am făcut o mică
eroare. Dacă prin asociere le-am fi interzis să facă o altă firmă în România cu acelaşi
obiect de activitate, poate vă daţi seama ce ar fi însemnat acum 30% din firma Strabag
România. Pentru asta îi rog pe cei mai tineri, care vor continua, să fie foarte atenţi în
sensul ăsta. O frază în acel contract, acum ne-ar fi adus foarte mulţi bani. Vă explic

aceasta pentru că vreau să vă promit că voi fi foarte serios ca preşedinte al acestei
comisii şi voi încerca în aşa fel ca cei care vor să cumpere, să o facă la unpreţ real.
Chiar dacă va fi firma Strabag, poate să îşi mai spele unele păcate, dând un preţ corect
pe acţiuni.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9- Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a
imobilelor cu destinaţie de locuinţe, care intră sub incidenţa Legii 422/2001.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10- Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea

Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al
judeţului Timiş pe anul 2017 executia bugetară.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, a Compartimentului Asistenţă Juridică
Consilieri Judeţeni, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei consilierilor
judeţeni începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.

Punctul nr. 13- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Timiş, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş şi al Direcţiei de Prestări
Servicii Timiş, servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Timiş,
începând cu data de 01.01.2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14- Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
unor operatori de transport rutier.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Deian Plavoşin, Ştef Adrian, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 15- Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului
strategic „Joint Employment Driven Initiative” (”Iniţiativă comună privind
ocuparea forţei de muncă”) acronim JEDI, finanţat prin PROGRAMUL INTERREG
V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020 precum şi aprobarea alocării sumelor
reprezentând bugetul şi contribuţia proprie a Judeţului Timiş în vederea
implementării Notei Conceptuale a proiectului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.

Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Deian Plavoşin, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Da, oprim votul, îmi cer scuze. Domnul Lelescu.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Vis-a-vis de acest punct, am reţinut că Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş
îndeplineşte principalele atribuţii, coordonează şi controlează metodologia privind
activităţiile Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţa Persoanelor din
subordinea consiliilor locale, municipale, orăşeneşti, comunale şi ale Oficiilor de Stare
Civilă din cadrul primăriilor din cadrul unităţilor judeţului. La art. 4 la punctul i) asigură
spaţii şi amenajări corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime şi
de securitate a documentelor specifice activităţii desfăşurate. Vreau să vă spun că
întâmplător am cunoscut o situaţie oarecum neplăcută vis-a-vis de modul în care se
desfăşoară activitatea. Este vorba de spaţiul de la Lugoj, municipiu foarte important
pentru judeţul Timiş, tot al doilea consilier judeţean dacă nu este de la Lugoj este de la
fostul raion Lugoj şi cred că în ceea ce priveşte spaţiul de acolo, nu ştiu dacă de atunci
s-a mai întâmplat ceva, dar este un spaţiu care nu este corespunzător. Acum există şi
posibilitatea ca personalul să fie insuficient, pentru că sunt perioade din an când există
acolo nişte cozi care te trimit în stradă şi nu ai unde să stai. Este spaţiul unde este
locaţia Poliţiei Municipale şi este o cameră acolo care este insufiecientă şi cred că
Lugojul ar merita un spaţiu mai adecvat şi corespunzător. Dacă aveţi în vedere acest
lucru, vă rog să luaţi măsurile care se impun în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc.
Singura măsură care se impune în acest sens este de a solicita Primăriei
Municipiului Lugoj să pună la dispoziţie un spaţiu mai adecvat. Responsabilitatea este a
primăriei de a pune un spaţiu la dispoziţie şi de a-l dota pentru activitatea teritorială.
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul Bădina, vă rog.

Domnul consilier judeţean Nicu Bădina
Vreau să îl anunţ pe colegul, domnul Lelescu că aproape de doi ani de zile
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor s-a mutat într-o clădire nouă, cu etaj, cu
paisprezece încăperi, salon mare de aşteptare şi număr suficient de personal care să
satisfacă toate cerinţele.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă rog să reluăm procedura de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Deian Plavoşin, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 17- Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
cooperare între Judeţul Timiş – România şi Raionul Nisporeni – Republica
Moldova.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Comisia pentru Administraţie Publică Locală a votat favorabil proiectul cu un
amendament. Îl rog pe preşedintele comisiei să prezinte amendamentul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
E vorba doar de corectarea unei erori materiale, în sensul că în memoriul
justificativ apare cuvântul “înţelegere”, iar în textul proiectului de hotărâre apare
cuvântul „acord”. Prin urmare, amendamentul nostru se referă la armonizarea celor doi
termeni, în sensul de înlocuire a „aprobării acordului de cooperare” cu fraza: „aprobarea
înţelegerii de cooperare”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre cu 30
de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,Deian Plavoşin,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Deian Plavoşin, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 18- Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Comisia Economică a votat favorabil proiectul cu un amendament. Îl rog pe
preşedintele comisiei să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Nicu Bădina
La Ghidul de finanţare nerambursabilă, în Anexă la proiectu de hotărâre, la
pagina 6, cap. 2.2.1. Criterii de eligibilitate, alin. 1, litera a) este înscris: „Să fie o entitate
sportivă nonprofit, de drept public sau privat, recunoscută în condiţiile legii, sau cluburi
sportive de drept privat.” Două aspecte m-au îndemnat să fac acest amendament. În
primul rând cuvântul de “entitate” şi în al doilea rând sunt cuprinse numai cluburile
sportive de drept privat. Astfel că amendamentul sună în felul următor: “Să fie o
structură sportivă nonprofit, de drept public sau privat, recunoscută în condiţiile legii,
înfiinţate şi pe raza...” în continuare cum este în proiectul de hotărâre. Am făcut acest
amendament, pentru că în Legea 69/2000 Legea Educaţiei Fizice şi a Sportului la cap.
I, art. 21, alin. 1: „În sensul prezentei legi sunt considerate structuri sportive asociaţii
sportive, cluburi sportive private şi de drept public şi asociaţii judeţene, ligi profesioniste,
federaţii sportive şi Direcţia Judeţeană de Tineret, Inspectoratul Judeţean, Comitetul
Olimpic.” Toate care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre cu 29
de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Deian Plavoşin, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat la proiectul de hotărâre cu 30 de voturi
pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19- Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de
eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
culturale pe anul 2018 în judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 20- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru
alipirea unor terenuri situate în localitatea Periam aflate în domeniul public al
judeţului Timiş şi în administrarea Direcţiei Gnerale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.

Punctul nr. 21- Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă aduc la cunoştinţă faptul că aveţi la dispoziţie în format electronic următoarele
informări:
1. Raport anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale Consiliului
Judeţean Timiş pentru anul 2017;
2. Raport de activitate a Comisiei pentru Protecţia Copilului Timiş pe anul 2017;
3. Raport de activitate pe anul 2017 al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap Timiş;
4. Informare privind situaţia rezolvării corespondenţei înregistrate la Consiliul
Judeţean Timiş în anul 2017;
5. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017;
6. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017;
7. Referat privind propunerea de efectuare în anul 2018 a concediului de odihnă
neefectuat integral în anul 2017 de domnul Călin-Ionel Dobra, Preşedinte al
Consiliului Judeţean Timiş;
8. Referat privind propunerea de efectuare în anul 2018 a concediului de odihnă
neefectuat integral în anul 2017 de domnul Traian Stancu, Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Timiş;
9. Referat privind propunerea de efectuare în anul 2018 a concediului de odihnă
neefectuat integral în anul 2017 de doamna Roxana Teodora Iliescu,
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş;
Dacă sunt alte discuţii, întrebări?
Domnul Bitea.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Aş dori să revin în actualitate cu o problemă pe care tot am adus-o în discuţie în
cadrul plenului consiliului judeţean, de-a lungul timpului. Discutam şi cu dumneavoastră
anul trecut, din postura de vicepreşedinte, acest aspect cu care aţi fost de acord şi aţi
îmbrăţişat ideea aceasta. Domnule preşedinte, v-aş ruga foarte mult, în numele plenului
consiliului judeţean, haideţi să revenim la problema cu tabăra de la Bogda. Deci nu s-a
întâmplat nimic de câţiva ani de zile de când discutăm aici în cadrul plenului consiliului
judeţean.
Spre sfârşitul anului am mai făcut o deplasare până la Bogda să văd stadiul de
acolo. E mai rău decât era acum un an de zile. Nu cred că este în avantajul nimănui ca
acea tabără care a fost una dintre cele mai frumoase tabere din vestul României,
dumneavoastră cred că ştiţi, că aţi fost acolo de-a lungul timpului şi colegii consilieri
judeţeni. Eu o cunosc foarte bine, pentru că în copilăria mea mi-am petrecut multe
momente şi cred că ar fi de bun augur pentru noi, pentru că noi, consiliul judeţean neam putea permite să investim acolo şi bineînţeles să fie un protocol de colaborare între
noi şi Ministerul Tineretului, sau să ne dea în administrare, sau să găsească o variantă
legală, să găsim un proiect prin care să putem face ceva să putem investi bani acolo.
Să găsim un parteneriat, să găsim o deschidere în sensul acesta.

Mai sunt tabere în judeţul Timiş, tot în stadiul acesta, dar cred că cea de la
Bogda este de un interes major pentru judeţul Timiş, ca şi celelalte, dar cea de la Bogda
cred că ar trebui să ne aplecăm atenţia mai în detaliu spre ea. Cea de la Nădrag am
înţeles că e dată la un privat, am înţeles că funcţionează, cea de la Chevereşu Mare şi
de la Poieni sunt în regulă, funcţionează şi am înţeles că mai e una în zona Recaş pe la
Herneacova dacă nu mă înşel. Pentru cea de la Bogda haideţi domnule preşedinte să
facem o adresă oficială în numele consiliului judeţean şi să încercăm să găsim o soluţie.

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Ştiţi foarte bine că s-au făcut demersuri prin preluarea acestor tabere până la
urmă: Bogda, Herneacova şi Poieni Sat. Toate sunt cam în aceeaşi stare din punct de
vedere a construcţiei. Din păcate în 2017 aceste demersuri au fost blocate datorită
faptului că Guvernul României a demarat proiectul privind descentralizarea, iar în cadrul
descentralizării aceste tabere, împreună cu Direcţia de Tineret şi Sport erau trecute
spre autoritatea judeţeană, spre consiliul judeţean ca şi instituţie în subordine şi ca
patrimoniu la nivelul judeţului. Din toate discuţiile pe care le-am avut în ultima perioadă
am fost asigurat că în această sesiune parlamentară se va relua proiectul privind
descentralizarea, dar în acelşi timp vă asigur că voi face demersurile către Ministerul
Tineretului şi Sportului, în speţă Direcţiei pentru Tineret şi Sport pentru preluarea
acestei tabere.
Domnule Lelescu, vă rog.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Stimaţi colegi, dacă domnul Bitea a adus în actualitate chestiunea legată de
tabăra de la Bogda şi nu numai tabăra de la Bogda, eu revin cu privire la chestiunea
mirosului de la Deponeul de la Ghizela. Nu s-a rezolvat nimic până acum domnule
preşedinte şi cred că ar fi cazul ca cineva să ia măsurile care se impun, fiindcă am
participat la o întâlnire organizată de cei de la Garda de Mediu, întâlnire publică, unde
s-a adus în discuţie inclusiv gradul de poluare de lângă deponeu şi vreau să vă spun că
acolo am auzit cu stupoare că nu există aparatura necesară să se determine
concentraţia de poluare din aer. Am plecat de acolo dezamăgit că nu s-a dat nici o
soluţie pentru ceea ce există acum pe lângă deponeu. Vreau să vă spun că locuitorii a
patru comune din jur se mută de acolo, nu pot să îşi valorifice casele şi terenurile
acolo, pentru că e poluarea de care spuneam şi cred că ar fi cazul să se ia o măsură.
Tot timpul ni se spune că da, se întâmplă, se rezolvă şi până acum nu s-a rezolvat
nimic şi cred că dacă treceţi pe autostradă vă daţi seama că pe o porţiune de câţiva
kilometri vă intră în maşină un miros care vă deranjează. Eu am zis că poate ceva, ceva
se întâmplă, dar nu se întâmplă nimic şi nu ştiu ce este de făcut, pentru că eu nu pot să
mai intervin. E ultima dată când intervin pe această chestiune. Deci, reţineţi, mirosul de
la Deponeul de la Ghizela şi ceea ce se întâmplă cu locuitorii din zona respectivă. Aţi
văzut că a a apărut şi public că sunt mulţi locuitori care nu pot deschide geamul
dimineaţa pentru aerisire, pentru că intră miros de altă natură.

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Trebuie să vă spun, domnule Lelescu, că au fost realizate anumite lucruri la
Deponeul de la Ghizela, dar înainte de a vi le prezenta vreau să vă spun că
responsabilitatea gestionării deponeului este al operatorului, iar din punct de vedere al
controlului, al Gărzii de Mediu, aşa cum aţi specificat şi dumneavoastră. Cea mai mare
problemă cred că a găsit deja rezolvare şi după cum aţi văzut. Chiar săptămâna trecută
am inaugurat o subcelulă şi nu avem o problemă din punct de vedere al depozitării
deşeurilor de pe raza judeţului Timiş. Va fi în continuare într-un circuit de normalitate.
Tot în rezolvarea acestei probleme, s-a mărit staţia de levigat în cadrul deponeului,
pentru că acele mirosuri vin şi de la levigatul care este produs de deşeuri şi mai mult
decât atât, pe lista de investiţii în cadrul consiliului judeţean este prinsă modernizarea
acestei staţii cu dotarea unor filtre speciale pentru aer, tocmai în ideea de a rezolva
această situaţie. Sper că după încheierea acestei investiţii să nu mai avem probleme la
Deponeul de la Ghizela.
Domnul Coifan, vă rog.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Am depus o solicitare semnată de către consilierii liberali, referitoare la stabilirea
unei Comisii de Regulament care să amendeze actualul Regulament de Organizare şi
Funcţionare al consiliului judeţean în sens pozitiv, evident şi în această direcţie v-aş
întreba când aveţi de gând să daţi curs acestei solicitări?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am primit solicitarea dumneavoastră. Împreună cu domnul secretar vom analiza
şi vom face acea dispoziţie pentru actualizarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare, în luna februarie.
Vă mulţumesc!
Dacă sunt alte discuţii?
Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timiş.
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