ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 20 martie 2017
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că
sunt prezenţi un număr de 35 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în
funcţie.
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. 128/17.03.2017 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş pe
anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2017 în judeţul
Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de Întreţinere, Înlocuire
şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii
Europene.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr. 188/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţii locuinţe pentru tineri
destinate închirierii”, comuna Giroc, Calea Timişoarei, nr.top 412750, judeţul
Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul
public al Judeţului Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării actului adiţional nr.
1441/08.02.2016 la contractul de închiriere nr. A2465/18.06.2009 încheiat intre
Consiliul Judeţean Timiş şi Cabinetul dr. Rădoi Nicolae.
Daca sunt discuţii sau alte propuneri, dacă nu, supun la vot ordinea de zi a şedinţei.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 34 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea
Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.

Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 07 februarie 2016.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 35 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă
Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
Judeţului Timiş pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.
Comisia de Cultura, Învăţământ, Tineret si Sport a formulat următorul
amendament:“sa fie cuprins in mod distinct in cadrul bugetului propriu acţiunile prioritare si
a fondului de 2-8% privind nevoile culturale de urgenta”
Rog preşedintele comisiei sa prezinte punctul de vedere.
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă
Amendamentul constă în defalcarea sumei totale – 5800 în două subcapitole, deci
nu se modifică suma în sine, pentru proiecte prioritare conform legislaţiei să alocăm suma
de 130 mii lei, iar pentru proiecte de urgenţă conform legii să alocăm suma de 120 mii lei.
Proiecte prioritare pentru anul 2017 ne referim la olimpiadele specifice Ministerului
Învăţământului şi Inspectoratului Şcolar când în judeţul Timiş se vor desfăşura două
olimpiade naţionale, respectiv cea de matematică şi cea de arte pentru care încercăm să
alocăm 70 mii lei pentru olimpiada de matematică şi 20 mii lei pentru olimpiada de arte.
De asemenea anul acesta aniversăm 25 ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean
Timiş propun să alocăm suma de 40 mii lei.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt discuţii legate de amendament? Dacă nu, supun la vot amendamentul
domnului Adrian Negoiţă.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 35 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Negoiţă
Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
În continuare, legat de proiectul de buget vă informez că a fost supus dezbaterii
timp de 15 zile atât pe site-ul instituţiei cât şi afişat în cadrul instituţiei. A fost discutat în
detaliu în cadrul comisiilor reunite. Bugetul centralizat al judeţului Timiş este în valoare de
6.777245 mii lei, pentru capitolul funcţionare – 449 milioane, pentru capitolul dezvoltare
226 milioane, fapt ce înseamnă o creştere faţă de anul 2016.
Pentru capitolele sport, cultură, asistenţă socială am susţinut, cel puţin la nivelul
anului 2016 continuarea acestor programe, dar foarte important, pe domeniul sănătăţii

avem o creştere de aproximativ 30% în mod special pe lista de investiţii din cadrul
consiliului judeţean.
Este un buget şi o listă de investiţii despre care pot spune că este o provocare cu
foarte multe proiecte şi sper că după şedinţa de astăzi în care va primi votul consiliului
judeţean, tot aparatul de specialitate să se concentreze pentru punerea în aplicare a
proiectelor de pe lista de investiţii. Vă mulţumesc!
Dacă sunt alte discuţii legate de proiectul de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Domnule preşedinte, am văzut lista de investiţii a bugetului propriu al Judeţului
Timiş şi am considerat că e nevoie să adresez câteva întrebări cu permisiunea colegilor.
În primul rând, vreau să întreb o chestiune legată de ceea ce consider că este de
importanţă capitală pentru judeţul Timiş şi anume, este în programul de investiţii Centrul
de colectare legume fructe în judeţul Timiş – proiect pilot, studiu de fezabilitate, proiect
tehnic şi realizare. Nu ştiu şi aş vrea să întreb care sunt locaţiile care au fost alese şi cam
cât este valoarea proiectului pentru fiecare locaţie în parte. Dacă se poate aş dori să ne
răspundeţi pentru că la comisia de agricultură nu a ajuns acest proiect pentru a ne putea
exprima părerea cu privire la aceste staţii de achiziţionare legume – fructe.
Pe de altă parte, mai am câteva întrebări şi anume, am văzut că este prevăzut un
studiu în vederea elaborării planului de menţinere a calităţii aerului în judeţului Timiş. Am
rugămintea ca acest studiu să se facă şi la Deponeul Ghizela pentru că aşa cum ştiţi
acolo calitatea aerului este destul de delicată.
De asemenea, am văzut că pentru
asigurarea sustenabilităţii şi durabilităţii proiectelor pe POR sunt implementate DJ 592 şi
DJ 682 şi am rugămintea dacă se mai poate face ceva – poziţia 21 – pentru ca si
coborârea de pe autostradă la deponeu să se poată face prin acest program. Este o
lucrare importantă pentru judeţ şi autostrada cuprinde o parte din judeţ, iar mulţi dintre cei
care ajung la deponeu trec pe acest traseu.
O altă întrebare se referă la documentaţii privind realizarea unei săli polivalente cu
16 000 locuri. Aş vrea să-mi spuneţi dacă ştiţi care este locaţia acestei săli polivalente
pentru că aici scrie că va fi în Timişoara.
Tot în listă există cumpărarea a 3 autoturisme aş vrea să ştiu pentru care instituţii
se cumpără aceste autoturisme. De asemenea, am văzut că la obiective de investiţii noi
extinderea capacităţii, depozitarea deşeurilor nepericuloase la Depozitul Ghizela – Celula
2. Eu ştiu că acest depozit – Celula 1 trebuie închisă până în iunie şi aş vrea să ştiu dacă
există documentaţie pentru construirea Celulei 2. O altă întrebare este legată de piste de
biciclete pe drumuri judeţene – studiu de fezabilitate şi proiecte. Care sunt aceste drumuri
judeţene care au paralel pistele de biciclete?
Deci, acestea sunt câteva întrebări la care aş dori să-mi răspundeţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu să vă răspundă la prima întrebare
cu privire la centrul de colectare legume – fructe.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Cu privire la Centrul de colectare legume – fructe vă anunţ că am avut o primă
discuţie cu domnul rector al Universităţii de Agronomie din Timişoara. Studiul va fi realizat
de specialişti cu experienţă în domeniul din cadrul acestei universităţi. Este un studiu în
lucru. Această documentaţie ne va oferi răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Ei vor
veni şi ne vor spune exact în funcţie de specificul zonelor din Judeţul Timiş numărul de
centre de colectare şi de depozitare a legumelor şi fructelor şi, bineînţeles, specificul
acestora. Cu aproximaţie, cred că va fi vorba de 8 -10 locaţii dar vă vom prezenta toată
documentaţia când ea va fi finalizată. Vă mulţumesc!

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În legătură cu planul calităţii aerului, vă asigur că este important să se facă acest
plan la nivelul judeţului Timiş care va cuprinde inclusiv zona Deponeului de la Ghizela.
Cunosc situaţia, este o problemă delicată şi fiţi convinşi că realizarea acestei documentaţii
va prinde şi deponeul sau zona aferentă deponeului de la Ghizela.
În legătură cu drumurile care sunt aprobate spre a fi finanţate din fonduri europene
prin POR sunt drumuri agreate în cadrul Consiliului director regional de către toate cele
patru consilii judeţene Timiş, Caraş Severin Hunedoara şi Arad. Sunt drumuri care au fost
deja transmise spre Autoritatea de Management şi spre ADR care gestionează acest
program ADR Vest. Deocamdată, acea descărcare la deponeul de la Ghizela nu a fost
prinsă şi nu este prioritară pentru a fi prinsă în cadrul acestor programe pe fonduri
europene, dar vreau să vă spun că putem include pe lista de investiţii a consiliului
judeţean să luăm în calcul acest proiect, să analizăm necesitatea şi oportunitatea lui, să
discutăm în viitor şi o astfel de investiţie.
În legătură cu documentaţia pentru sala polivalentă, ştiţi că au fost foarte multe
discuţii pentru că a fost depusă o solicitarea din partea consiliului judeţan pentru
realizarea sălii polivalente dar şi de primăria Timişoara pentru realizarea acestei investiţii.
Fiecare instituţie având locaţie separată. Eu nu cred că este important cine realizează
sala polivalentă, ci important este ca acest proiect să fie realizat pentru că el se
demarează prin Compania Naţională de Investiţii. Locaţia consiliului judeţean este pe
Calea Girocului, unde a fost unitatea militară şi unde este teren suficient pentru realizarea
unei astfel de investiţii care necesită aproximativ 6,5 ha de teren. Au fost reprezentanţii
Companiei Naţionale de Investiţii, au vizitat locaţia consiliului judeţean şi a primăriei, iar
specialiştii de la companie vor da acordul care locaţie se pretează cel mai bine pentru
astfel de investiţii. Cred că o astfel de investiţie este pentru tot judeţul Timiş.
În legătură cu autoturisme, după cum aţi văzut în lista de investiţii, achiziţionarea de
autoturisme este prinsă la instituţiile din subordine. Acolo scrie foarte clar că vor fi pentru
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Prestări Servicii şi Direcţia de Asistenţă
Sociale. Fiecare instituţie a făcut fundamentarea şi în urma analizei acesteia s-a dat
aprobarea pentru achiziţionarea de autoturisme.
Rog pe domnul Mugurel Borlea să confirme unde sunt prinse cele trei autoturisme
pe lista de investiţii.
Domnul Mugurel Borlea – Director executiv Direcţia Generală de Dezvoltare
Doamnelor şi domnilor, din cele 3 autoturisme repartizate pe anul 2017 unul se află
la Direcţia de Prestări Servicii, altul la Direcţia de Evidenţă a Populaţiei Timiş şi al treilea
este la Direcţia de Asistenţă Socială.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În legătură cu Celula 2 pot să vă spun că aceasta este o obligaţie conformă
Sistemului Integrat de Sistemul de a realiza programul în continuare, şi anume Celula 2 cu
subcelula 2.1 şi subcelula 2.2. Termenul de valabilitate al celulei 1 a fost de 5 ani. Încă nu
este închisă celula 1, se va merge în paralel cu aceasta. Avem obligaţia din acest fond de
dezvoltare care a fost constituit din redevenţa primită de la operatorii care gestionează
activitatea în cadrul sistemului integrat să asigurăm sursele de finanţarea pentru
realizarea proiectului.
În legătură cu pistele de biciclete, în lista de investiţii este prinsă doar
documentaţia. Nu vom decide doar noi unde vor fi amplasate aceste piste de biciclete,
doresc să am o dezbatere publică în mod special cu asociaţiile şi ONG-urile care au o
activitate intensă în acest domeniu şi doresc un punct de vedere din parte lor pentru a
susţine o astfel de investiţie.
Dacă mai sunt discuţii?

Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Bună ziua,
Doresc să fac trei discuţii pe acest proiect şi totodată doresc să propun trei
amendamente concrete. Îmi doresc să găsim împreună soluţii pentru finanţarea acestor
propuneri. Într-un fel mă bucur că a vorbit primul domnul Lelescu despre două proiecte pe
care le-am aplicat chiar eu, dar voi începe cu un al treilea, şi anume finanţarea brandului
economic al judeţului Timiş. Ştiţi foarte bine că în cadrul comisiilor reunite de săptămâna
trecută am ridicat această problemă. Proiectul l-am depus în toamna anului 2015 şi a fost
aprobat de către plenul consiliului judeţean în martie 2016 şi atât eu cât şi specialiştii în
domeniul economic şi universitar consideră că este un proiect util care implică costuri mici
şi beneficii mari.
Totul începe cu un studiu sociologic şi aş dori să-mi propuneţi dumneavoastră,
dacă nu voi găsi eu o sursă de finanţare, alocarea sumei 50 mii lei din alte surse astfel
încât acest proiect aprobat în martie anul trecut şi cu promisiuni că se va prinde în două
rectificări ceea ce nu s-a mai întâmplat, să fie începutul anul acesta. Măcar să facem
studiul sociologic dacă nu şi implementarea propriu zisă pentru că după studiu trebuie
conceput brandul apoi urmează perioada de promovare în ţară şi străinătate.
Acesta este primul subiect. Dacă vreţi discutăm acum pe acesta sau mergem mai
departe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă rog să faceţi amendamentul.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Propunerea mea era să alocaţi suma de 50 mii lei şi, dacă vreţi vă spun şi sursa din
care se pot lua aceşti bani. Eu mi-aş dori să îmi spuneţi dumneavoastră care este sursa
pentru că ştiţi care sunt flexibilităţile. De asemenea, vă rog să nu uităm stimaţi colegi că
totuşi noi lucrăm cu un credit bugetar de 44,6 milioane lei pe care trebuie să-l plătim şi că
excedentul pe anul trecut a fost de 180 milioane lei. Deci, eu cred că atunci când lucrăm
cu banii publici trebuie să avem o mare cumpătare şi să ne dăm seama, mai ales pentru
proiectele cu costuri mici şi impact mare, cum se face.
Prin urmare, vă întreb dacă putem să luăm 50 mii lei din altă parte şi vă rog să
propuneţi care este sursa de finanţare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, la următoarea rectificare.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
În acest caz vă propun eu şi vă spun foarte sincer că în condiţiile în care acest
proiect este depus de un an şi jumătate şi aprobat de un an, personal m-am săturat de
propuneri şi promisiuni spunându-mi „la următoarea rectificare”. Este vorba de o
propunere mai discutabilă pentru că priveşte unitatea administrativ teritorială Fârdea care
este condusă de un liberal, dar totuşi cred că balansarea şi echilibrarea judeţului trebuie
făcută.
Eu cred pista de canotaj care se doreşte a fi implemantată cu 9 milioane lei este un
proiect important. Sincer, nu ştiu ce analiză cost-beneficiu comparativă s-a făcut între
această pistă de canotaj şi celelalte proiecte ale consiliului judeţean. Sunt convins că şi în
cazul în care sunt necesare 9 milioane lei, este vorba de o investiţie mare care se poate
eşalona în timp, iar la următoarea rectificare, despre care spuneţi dumneavoastră şi
pentru care aş primi promisiuni că se va prinde brandul economic, sunt convins că din
sumele rămase necheltuite se pot suplimenta banii pentru pista de canotaj.
În acest caz cred că din cei 9 milioane lei, şi aici este propunerea mea – dacă vreţi
vă spun şi articolul, capitolul din lista de investiţii din buget – să alocăm suma 50 mii lei
pentru proiectul privind crearea brandului economic al judeţului Timiş aşa cum este

normal, având în vedere că este un proiect deja votat. Eu zic că trebuie să-l prindem şi
apoi vedem ce facem cu acest proiect. Acesta este primul meu amendament.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
La amendamentul dumneavoastră voi aduce câteva completări după care îl supun
la vot. Aveţi dreptate, în 30.03.2016 aţi iniţiat un proiect de hotărâre în care scrie foarte
clar că ADETIM trebuie să demareze metodologia de lucru, să coordoneze întregul proces
privind crearea şi implementarea promovării brandului economic la nivelul judeţului Timiş.
Tot în respectiva hotărâre este specificat faptul că sumele necesare creării
implementării şi promovării brandului vor face obiectul unei noi hotărâri a consiliului
judeţean. În acest moment, din păcate, ADETIM-ul nu mai există dar nici cât a existat nu a
făcut nici un demers astfel încât să avem o minimă documentaţie pentru a pregăti un
astfel de proiect de hotărâre. Sper ca cei care au preluat responsabilitatea ADETIM-ului –
respectiv Direcţia de Dezvoltare să preia această problemă. Din acest motiv am spus că
la viitoarea rectificare bugetară putem discuta de prinderea pe lista de investiţii a unui
astfel de proiect. Nu este o promisiune ci este o obligaţie de a duce hotărârea consiliului
judeţean la bun sfârşit dar putem face acest lucru doar când avem documentaţia
necesară.
Pe de altă parte, iniţiativa a fost propusă şi la nivelul primăriei Timişoara şi nu s-a
concretizat în nici un fel.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Vă rog să-mi permiteţi să fac o precizare. În momentul în care în luna septembrie
am votat, cu excepţia mea, desfiinţarea ADETIM-ului s-a spus foarte clar că atribuţiile
acestei instituţii vor fi preluate de către Direcţia Generală de Dezvoltare inclusiv şi atunci
ridicam un semn de întrebare pentru proiectele cu fonduri europene implementate chiar
de către ADETIM astfel încât să nu avem probleme la Comisia Europeană. Deci, mă
aşteptam ca într-un aparat funcţional aceste atribuţii să fi fost luate şi având în vedere că
eu nu cred sunt foarte multe proiecte restante aprobate în consiliul judeţean care să facă
obiectul unei analize astfel încât să se ştie ce să ştie ce să se finanţeze. Adică, trebuia să
se ia lista proiectelor restante din ultimii ani se constata de către Direcţia de Dezvoltare
această lipsă şi se putea prevedea. În ceea ce priveşte alocarea unei sume de bani cred
că ştim foarte bine, domnule preşedinte, că la nivel executiv trebuie să se prevadă astfel
încât să se poată cheltui şi e mai sănătos aşa şi chiar am făcut ani de zile, iar
dumneavoastră ştiţi foarte bine, să se prevadă măcar o poziţie chiar şi cu 10 mii lei pentru
că este mult mai trainic să se procedeze în acest fel. Dacă vreţi, uitaţi, las de la mine şi
accept să fie 10 mii lei prinderea unei poziţii ca să facă obiectul viitoarei rectificări şi un
studiu, un alt proiect de fapt care să prevadă exact suma de bani, dar prinderea unei
poziţii cred că este foarte necesară.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Cred că m-am făcut foarte bine înţeles şi dacă nu mai sunt alte discuţii supun la vot
amendamentul domnului consilier judeţean Marian Vasile.
Consiliul Judeţean Timiş respins amendamentul cu 2 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Cândea Dorin, Vasile Marian Constantin, 22 voturi „împotrivă” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Buboi Ligius – Cosmin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, , Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana şi 11 abţineri din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Cocean Liviu
- Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Lelescu Tiberiu Procopie,
Păşcuţă Adrian, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian

Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Punctul 2 este cel cu privire la pistele de biciclete. După cum ştiţi în toamna anului
2015 am depus un proiect în acest sens. Am discutat şi cu domnul Gheorghe Tătar la
acea vreme, s-au demarat nişte demersuri, studii dar din câte îmi amintesc se făcuse şi
un caiet de sarcini, o temă de proiectare şi vreau să precizez faptul că mi se pare efectiv
inacceptabil cum se derulează acest proiect. Dacă veţi întreba, aşa cum aţi spus, şi foarte
bine aţi spus, ONG-urile sau reprezentanţii acestui grup ţintă veţi vedea care sunt
problemele şi totodată veţi putea să vă informaţi care sunt şi avantajele acestor piste de
biciclete pentru că ele sunt multiple, de la protecţia mediului şi dezvoltarea economică
directă şi indirectă până la efecte sociale legate de sănătate şi turism, mai ales că vom
avea o Capitală Culturală Europeană. Din acest motiv cred că în jurul Timişoarei, pe cele
trei drumuri judeţene pe care le avem, chiar patru, am putea să alocăm o sumă mai mare
de bani şi amendamentul meu sună în felul următor: propun ca tot de la această pistă de
canotaj, care eu o consider că se poate să se resuplimenteze ca bani pentru că este o
investiţie mare, să luăm suma de 500 mii lei pentru pistele de biciclete, dar adăugând la
articolul bugetar respectiv şi realizarea lor pentru că eu sunt convins că dacă ştim ce să
facem putem începe chiar şi realizarea acestor cu tot ce înseamnă, poate şi câteva
exproprieri, implementare efectivă etc. Sunt convins că suma de 100 mii lei este
inacceptabilă şi de aceea am propus ca măcar 500 mii lei să-i luăm şi să-i adăugăm
pentru descongestionarea Timişoarei, protecţia mediului şi efectele sociale vizate. Acesta
este cel de-al doilea amendament al meu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aşa cum am spus şi domnului Lelescu, acest proiect propus de către Direcţia
Tehnică prinde sumele necesare pentru realizarea documentaţiei care se va face în urma
unei dezbateri publice, cu care aţi fost de acord şi dumneavoastră, cu cei care vor
beneficia de pe urma unei astfel de investiţii.
În continuare supun la vot amendamentul domnului Marian Vasile .
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 1 vot „pentru” din partea domnului
Vasile Marian Constantin, 22 voturi împotrivă din partea doamnelor/domnilor Avram
Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Cândea Dorin, Cocean Liviu Marius, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Matei Viorel, Negoiţă Adrian,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian,
Târpe Manasia Roxana şi 10 abţineri din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Costa Cosmin - Lăscuţ, Lelescu
Tiberiu Procopie, Păşcuţă Adrian, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
În ceea ce priveşte centrele de legume fructe, ştiţi foarte bine că m-am ocupat de
implementarea şi chiar iniţierea acestui proiect. L-am negociat pe Programul
Transfrontalier România – Ungaria timp de 2 ani de zile. Din păcate proiectul
transfrontalier a fost pierdut imediat după începerea acestui mandat, dacă îmi amintesc în
iunie sau septembrie anul trecut. Mă bucur să văd că există un proiect continuator al
acestui proiect cu fonduri europene dar suma mi se pare insuficientă având în vedere
faptul că vorbim de 8-10 centre şi acest fapt mă bucură. Aceste centre probabil că vor
avea camere de frig, centre administrative, echipamente şi utilaje, poate chiar şi o bursă
electronică, poate chiar se va prevedea şi un modul de transport marfă etc. Deci, investiţia
este mare, în articolul bugetar am văzut că este scris inclusiv cuvântul realizare şi dacă ne
dorim să începem în forţă, mai ales că ştim care este potenţialul agricol al judeţului Timiş
şi problemele fermierilor noştri şi chiar acea oportunitate legată de supermarket - urile
care trebuie să cumpere 51% din producţia autohtonă, deşi a fost dată în judecată de
Comisia Europeană dar tot este o oportunitate, eu cred că suntem datori să alocăm o
sumă mai mare şi să accelerăm implementarea acestor centre. În proiectul transfrontalier

s-au prevăzut 3-4 centre, exista şi un pre - studiu. Mă bucur să aflu că vor fi mai multe.
Vor fi centre distribuite ceea ce înseamnă şi costuri mai mari pentru că asta înseamnă
distribuirea pe module a unui asemenea proiect. În acest caz, având în vedere efectele
multiple şi subliniez acest aspect, directe şi indirecte, economice, sociale şi teritoriale întrun judeţ cu pământul negru foarte bun în judeţul Timiş cred că este oportun să alocăm
încă 2 milioane de lei din acelaşi proiect – pistă de canotaj. Cred că suma de 9 milioane
de lei poate fi eşalonată în timp şi atunci în comparaţie cu cei 4,5 milioane de lei pentru
centrele de legume fructe cred că se poate face o echilibrare mai bune.
Deci, prin amendamentul meu propun să alocăm de la proiectul pista de canotaj
suma de 2 milioane lei pentru centrele de legume fructe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Înainte de a-i da cuvântul doamnei vicepreşedinte Roxana Iliescu care se ocupă de
acest proiect şi pe care o să vă edifice cu anumite amânunte, eu vă rog să nu
dezinformaţi pentru că nu am pierdut niciun fel de proiect pe România – Ungaria. Pentru
2014 -2020 un astfel de proiect nu este eligibil, nu se încadrează. În primul apel care a
fost deschis în decembrie 2016 sunt două tipuri, în mod special este îmbunătăţirea
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiale la reţeaua TNT, iar
celelalte sunt legate de conservarea, protejarea patrimoniului natural, riscuri specifice,
intervenţie în caz de dezastre. Deci, nu am pierdut nici un astfel de proiect. Mai mult am
susţinut în continuare un astfel de proiect pentru că este important pentru judeţul Timiş.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte vă rog să mai studiaţi programul puţin şi veţi vedea că nu
dezinformez.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Marian Vasile vă rog să daţi dovadă de respect. Am dat cuvântul doamnei
vicepreşedinte. Aşteptaţi să termine domnia sa după care puteţi reveni cu completări. Vă
mulţumesc!
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Domnule consilier judeţean, Marian Vasile, vreau să vă spun că am fost numită
reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş în programul România – Ungaria. Personal
cunosc proiectul iniţiat şi susţinut de vechea administraţie prin ADETIM spre a fi
implementat pe programul Inter Regional România – Ungaria. Personal am fost prezentă
la mai multe întâlniri care au avut loc în Ungaria şi în Bucureşti la Ministerul Dezvoltării şi
vă pot spune cu maximă responsabilitate că ne-am luptat ca acest proiect să-l ducem la
bun sfârşit. Însă, aşa cum a spus şi domnul preşedinte, nu este un proiect eligibil şi nu ştiu
cum de nu s-a înţeles acest lucru până la momentul anului 2016, pentru că în decurs de
doi ani de zile s-a susţinut şi ni s-a transmis că nu e eligibil întrucât majoritatea activităţilor
care urmau a fi desfăşurate în acest proiect intrau sub incidenţa anumitor norme care
reglementează ajutorul social. Consiliul Concurenţei s-a opus susţinut privind acordarea
unor beneficii pe acest proiect şi prin urmare am fost nevoiţi să avem alte iniţiative pentru
a putea beneficia de banii pe care i-am putea atrage pe programul inter regional România
– Ungaria. Deci, nu am pierdut proiectul. Am înţeles că inclusiv domnul Sergiu Bălaşa
cunoştea foarte bine situaţia şi nu am făcut altceva decât să avem o altă propunere care
să nu intre sub incidenţa acestor norme pentru a beneficia de procentul oferit pe acest
program de 85% şi pentru a nu fi necesar să ni se acorde ajutor de stat pentru că altfel,
după cum ştiţi, nu mai puteam beneficia de procentul de 85%. Cât priveşte proiectul iniţiat,
vă pot spune că este un concept uşor diferit faţă de cel pe care dumneavoastră l-aţi avut
în vedere până în acest moment. Mă bucur că susţineţi acest proiect şi vă invit alături de
noi să-l ducem la bun sfârşit. Suma prevăzută este o sumă care vizează teoretic spun eu,

şi practic până la sfârşitul anului ridicarea unui astfel de centru. Cele 8-10 care urmează a
fi edificate în judeţul Timiş urmează pe parcursul acestui mandat.
Deci, nu cred că s-a gândit cineva că vom fi capabili sau că este realist un proiect
care să vizeze edificarea 8-10 centre într-un singur an de zile. Noi sperăm că vom avea
un proiect pilot realizat până la sfârşit de an şi aşa se explică suma prevăzută în lista de
investiţii.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
În primul rând cred că trebuie să avem grijă mai mult la termenii folosiţi. Este vorba
de Program Transfrontalier şi nu Program Inter Regio care e puţin diferit. Trebuie, de
asemenea, să distingem pentru că s-au spus doi termeni – ajutor social şi ajutor de stat.
Da, era vorba de ajutor de stat şi vă rog să-i întrebaţi pe colegii din judeţul partener
Csongrad cum de au găsit soluţii pentru a evita ajutorul sau intrarea sub incidenţa
ajutorului de stat. Deci, se puteau găsi soluţii pentru evitarea acestei incidenţe.
Închei prin a spune că dacă chiar vrem să accelerăm şi să ajutăm agricultura din
judeţul Timiş putem în mod distribuit în paralel să începem cu proiectele nu numai cu un
proiect pilot ci cu mai multe proiect în acelaşi timp şi trebuie să alocăm pentru acest caz
mai mulţi bani. Eu îmi menţin amendamentul şi vă rog să-l supuneţi la vot.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Supun la vot amendamentul domnului consilier judeţean Marian Vasile.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 2 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Vasile Marian Constantin, Borha Liviu, 23 voturi împotrivă din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie,
Matei Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana şi 10 abţineri din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihai, Buboi Ligius – Cosmin,
Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Păşcuţă Adrian,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian.
Întrucât amendamentul a fost respins, doresc să ştiu dacă sunt alte discuţii la acest
proiect de hotărâre.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Vă mulţumesc domnilor colegi că nu aţi ciuntit acest proiect pentru zona de est a
judeţului. Cei care aţi mai fost consilieri judeţeni ştiţi că toţi am promis în campania
electorală că încercăm să dezvoltăm această zonă. Ţin minte că am mai avut un acest
gen de intervenţie atunci când am susţinut descărcarea de pe autostradă la Traian Vuia şi
iată că acum a început să dea roade. În urma acelei descărcări avem o investiţie şi o
posibilitate economică de a folosi Lacul Surduc. Eu vă mulţumesc şi vă rog în continuare,
în special pe domnul director Titu Bojin – Apele Române să sprijine acest proiect pentru
că nu o să-l acuz niciodată că e din zona lui aşa cum m-au acuzat unii pe mine că mi-am
tras descărcare la cabană. Vă mulţumesc!
Domnule preşedinte, cred că ar trebui să găsim o soluţie pentru că am observat la
vot şi nu e o critică pentru colegul nostru Marian Vasile, că anumite amendamente să fie
susţinute şi de un grup de consilieri pentru că ne trezim în situaţia în care unul dintre noi
vrea ceva şi toţi ceilalţi votează împotrivă, iar acest lucru poate fi penibil pentru cel care
susţine amendamentul.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vreau să vă spun că este dreptul fiecărui consilier judeţean de a-şi susţine punctul
de vedere la un proiect şi are dreptul de a propune amendamente.

Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Exact acest lucru am vrut să spun şi eu, cu atât mai mult cu cât sunt proiecte în
care am crezut şi pentru care am aplicat şi nu mi se pare deloc o situaţie supăratoare
dacă toţi votează împotrivă pentru că în faţa comunităţii eu îmi fac datoria susţin astfel de
proiecte chiar dacă am adus şi eu nişte voturi pentru PNL, iar într-un final cetăţenii îşi vor
spune cuvântul. Sunt curios ce se va menţiona la dezbaterea publică respectivă şi eu vă
rog să faceţi chiar o dezbatere publică şi în privinţa centrelor de colectare legume fructe.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Pentru că am omis când am avut intervenţia aş vrea să-i adresez domnului Marcel
Marcu o întrebare şi aş vrea să-mi spună dacă s-a apelat la creditul de deficit pentru
echilibrarea bugetului.
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Generală Economică
Sigur că da, principala sursă de finanţare a listei de investiţii este excedentul anului
precedent, asta dacă vă referiţi la excedent. Dacă vă referiţi la credit, atunci creditul
aprobat a fi atras până la sfârşitul anul 2017 este cuprins la capitolul transporturi pentru
drumurile care au fost aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean anul trecut.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Cu privire la dezvoltarea comunei Fârdea aş dori să nu fie asumată de nicio forţă
politică. Dezvoltarea comunei este asumată de consiliul judeţean, toţi suntem de acord cu
dezvoltarea zonei respective.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea o părere de ansamblu referitor la
bugetul judeţului Timiş pe anul 2017. Am avut discuţii foarte profunde şi ample cu domnul
preşedinte, împreună cu colegii mei referitor la bugetul Consiliului Judeţean Timiş pe anul
2017. Aşa cum am spus şi în spaţiu public zilele trecute, noi grupul consilierilor judeţeni
PNL Timiş suntem relativ mulţumiţi de ceea ce se regăseşte în bugetul consiliului judeţean
pe anul 2017, însă aş dori, domnule preşedinte şi stimaţi membri ai conducerii consiliului
judeţean să fim foarte atenţi pe parcursul anului 2017 ca execuţia obiectivelor noi care
sunt pe lista de investiţii să se şi pună în aplicare, să se şi implementeze aceste proiecte
şi intr-adevăr ceea ce se regăseşte pe lista de investiţii, la sfârşit de an, la raportul
activităţii să putem spune cetăţenilor că ceea ce ne-am angajat la început anului prin
buget se finalizează la final de an 2017. Vă mulţumesc şi să dăm drumul la treabă!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulţumesc pentru votul de încredere dat
consiliului judeţean pentru lista de investiţii şi pentru ceea ce înseamnă funcţionalitatea
aparatului de specialitate şi a instituţiilor din subordine.

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul
2017 în judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Adrian Negoiţă
Este vorba de o chestiune tehnică dar trebuie evidenţiată şi anume la acţiunile
prioritare contractul trebuie să prevadă sigla consiliului judeţean şi nu a Centrului de
cultură. Deci, eram obligat să fac acest amendament care este pur tehnic. Am să-i
înmânez domnului secretar amendamentul care are următorul conţinut: acţiunile prioritare
se desfăşoară prin Consiliul Judeţean Timiş, conform legii ele se distribuie direct fără
comisia de selecţie. Din acest motiv şi contractul aferent trebuie să prevadă sigla
consiliului judeţean şi nu a centrului de cultură. Este o chestiune tehnică ce trebuie
prevăzută în anexa propriu zisă.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Supun la vot amendamentul domnului Adrian Negoiţă
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul domnului Adrian Negoiţă cu 35
voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae,
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei
Viorel, Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
În continuare supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu

Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din
partea Uniunii Europene.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr. 188/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, comuna Giroc, Calea Timişoarei, nr. top
412750, judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?

Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării actului adiţional
nr. 1441/08.02.2016 la contractul de închiriere nr. A2465/18.06.2009 încheiat intre
Consiliul Judeţean Timiş şi Cabinetul dr. Rădoi Nicolae.
Domnul preşedinte Călin - Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel,
Negoiţă Adrian, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul „INTREBARI – INTERPELARI” nu a fost inclus pe ordinea de zi întrucât,
potrivit art. 105 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean
Timis, se pot adresa întrebări si interpelări doar in şedinţele ordinare.
Înainte de a declara închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi vreau să vă
anunţ doar că domnul vicepreşedinte Stancu Traian a obţinut la nivel naţional funcţia de
vicepreşedinte în cadrul ANATOP România. Îi dorim mult succes în activitatea sa.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timis.
Drept pentru care s-a încheiat procesul – verbal.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA
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