CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 29 martie 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 37 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.148/23.03.2018 şi ordinea de zi a şedinţei
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către massmedia si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
In continuare vă propun completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protec ia Copilului Timiş (Lider de parteneriat Partener 1) şi UAT Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului
„Construirea a 2 case de tip familial şi reamenajare şi extindere Centru de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilităţi Lugoj” şi a documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI)
cu principalii indicatori tehnico-economici, în scopul accesării fondurilor nerambursabile
alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific
8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul
vulnerabil copii(depunerea proiectelor prin intermediul aplica iei MySMIS).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (Lider de parteneriat Partener 1) şi Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului
”Construirea a 2 case de tip familial şi înfiin area Centrului de zi pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă Găvojdia” şi a documentaţiei tehnico-economice faza
Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 –
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi
de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de
colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii
sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicaţia
My SMIS).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Muzeului Naţional al
Banatului a unui imobil situat în Comuna Parţa.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
i completării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.153/31.08.2016 privind aprobarea contractului - cadru de
administrare a bunurilor din domeniul public al Judeţului Timiş.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr.289/19.12.2017 privind aprobarea atribuirii contractului privind serviciile de
curăţenie pentru Palatul Administrativ şi complexul imobiliar ”Bastionul Theresia” Timişoara,
de către Judeţul Timiş în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE
CONS PREST S.R.L.
Daca sunt alte propuneri privind ordinea de zi?
Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 36 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu
Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
De asemenea, va propun sa fiţi de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre privind aprobarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Aviaţia
Utilitară Timişoara S.A., care va fi dezbătut in adunarea generala a Societăţii Aviatia Utilitara
S.A.
Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului menţionat.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin si un vot împotrivă din partea domnului
vicepreşedinte Stancu Traian.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările şi completările aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 37 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 20 martie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 37 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,

2

Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune
nr.5101/30.04.2014 încheiat de către Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu
Societatea New Tricot S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Buboi Ligius - Cosmin
Domnule preşedinte, la acest punct aş dori să primesc două clarificări. În primul rând,
referitor la expunerea de motive prin care solicitaţi încetarea contractului de concesiune, aş
vrea să ştiu cum rămâne cu recuperarea sumei de aproximativ 191 mii lei, iar pe de altă
parte aş vrea să ştiu dacă mai sunt şi alte societăţi cu astfel de debite şi doresc ca pentru
şedinţa următoare să ne prezentaţi o situaţie în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pentru a putea să răspundem la aceste două întrebări, rog pe domnul director Marcu
Marcel să ia cuvântul şi să vă dea mai multe informaţii cu privire la aceste situaţii.
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Generală Economică, Informatizare
Pentru debitul amintit avem două dosare în executare silită şi din câte ştiu lichidatorul
judiciar va scoate la licitaţie hala şi suntem şi noi cu drept de recuperare a acestei sume.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Bun, dar cu privire la a doua întrebare puteţi răspunde acum sau pregătiţi o informare
cu situaţia actuală pentru următoarea şedinţă?
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Generală Economică, Informatizare
Voi pregăti un material pentru următoare şedinţă întrucât în acest moment nu am
toate informaţiile necesare despre toate societăţile care au debite restante de recuperat.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Aş fi vrut să întreb acelaşi lucru dar mă interesează în mod special dacă aparatul de
specialitate a făcut o analiză financiară privind posibilitatea de recuperare a creanţelor în
sensul în care ştim în acest moment pe ce poziţie ne aflăm la masa credală. Există datorii la
stat care ar putea să fie mai mari şi noi să ajungem să nu mai putem recupera? Există
credite la bancă?
Am putea să fim pe poziţia a treia sau a patra când vine vorba de recuperarea
acestor creanţe. S-a făcut o analiză în acest sens? E uşor să spunem că va scoate
lichidatorul la licitaţie hala şi s-ar putea să păţim aşa cum am păţit cu service-ul de la PITT
în mandatul trecut.
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Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Generală Economică, Informatizare
Nu ştiu în acest moment pe ce loc suntem, însă am făcut toate demersurile necesare
pentru recuperarea sumelor. Am să vă prezint situaţia exactă într-un material ce va fi
prezentat la următoarea şedinţă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
O să pregătim materialul cu toate informaţiile necesare şi vom cere din partea
lichidatorului să ne prezinte toate informaţiile solicitate. După cum ştiţi înscrierea la masa
credală prioritate are bugetul de stat. Normal sunt nişte priorităţi conform legii şi sperăm să
fim înscrişi şi să ne recuperăm suma. Noi am făcut toate demersurile legale, astfel încât, să
recuperăm suma respectivă.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin şi o abţinere din partea domnului Cocean Liviu - Marius,
Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Actului Constitutiv al Societăţii SCHILIFT S.R.L. si demarării procedurilor de evaluare
a părţilor sociale deţinute de Judeţul Timis în vederea vânzării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 – 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 de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
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Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 4 - 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 de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Teatrului pentru
Copii şi Tineret “Merlin” Timişoara ca instituţie de spectacole sau concerte – instituţie
de repertoriu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Muzeului Naţional al Banatului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
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Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică
– Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul Cândea Dorin nu a votat.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii.
Comisia pentru Administraţie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre
cu următorul amendament: „Se solicită un calendar previzional al ocupării posturilor de
conducere vacante”
Rog preşedintele comisiei să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, amendamentul votat în comisie este următorul: „Se solicită un
calendar previzional al ocupării posturilor de conducere vacante”.
Ceea ce ne-a determinat să solicităm acest amendament este următoarea situaţie:
din 8 direcţii generale, 5 sunt vacante, fapt ce demonstrează că gradul de ocupare este de
37,5%; din 12 servicii doar 6 posturi de conducere sunt ocupate ceea ce înseamnă 50%,
din 7 birouri doar 2 sunt vacantate ceea ce înseamnă 71,5% ocupare, iar din numărul de
posturi – 247 doar 55 de posturi sunt vacante. Acest lucru înseamnă un grad de ocupare de
77,7%.
Prin amendamentul nostru am propus să ni se spună cam când se intenţionează să
se ocupe aceste posturi prin concurs sau prin altă formă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În primul rând, funcţiile de conducere sunt ocupate toate. Nu sunt ocupate definitiv ci
sunt ocupate temporar, respectiv pe perioadă determinată prin dispoziţie pentru
coordonarea activităţii. Sunt şi posturi vacante care prin aprobarea bugetului am alocat
resurse financiare pentru posturile ocupate. În momentul în care vom dispune de buget vom
ocupa şi posturile vacante. Am avut şi o rectificare data trecută pentru ocuparea anumitor
posturi.
Vă asigur că în, momentul în care demarăm procedurile pentru ocuparea unui post
vacant vă voi anunţa cu 30 de zile înainte aşa cum prevede legea.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Aş vrea să ştiu dacă, de exemplu, postul de administrator public este ocupat?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Cine este?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Lupuţ Adrian. Dacă vă referiţi la county manager atunci acest post nu e
ocupat. Cred că aţi încurcat posturile.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Nu, nu am încurcat. County managerul este în literatura anglo – xaxonă. În legea
românească privind administraţia publică locală se numeşte administrator public.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu, sunt două posturi diferite.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
County manager în ce lege găsim?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Avem post de administrator public care este ocupat şi avem post de manager public.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Acest lucru este altceva. Deci, domnul Lupuţ Adrian este manager public pentru că
atunci când am fost profesor la INA domnia sa a făcut cursuri de YPS. Administrator public
este cu totul altceva şi întrebarea mea era dacă acest post este ocupat şi mi-aţi răspuns că
este ocupat prin delegare de domnul Lupuţ Adrian.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am spus că funcţiile de conducere sunt ocupate prin delegare
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Deci să înţeleg că administratorul public nu este ocupat, nu?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Lupuţ Adrian este manager public, iar postul de administrator public este
liber. Sunt două posturi diferite.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Bun, în acest moment m-am lămurit cu această situaţie.
Pe de altă parte, o altă întrebare pe care aş vrea să o adresez este următoarea: de
exemplu, este o întreagă direcţie care se numeşte, nu ştiu exact dar este acea direcţie de
urmărire a proiectelor unde toate posturile sunt vacante. De ce? Pentru că acest lucru este
legat de organigramă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Asta este situaţia în acest moment. Categoric, situaţia este legată de organigramă.
V-am spus la întâlnirile anterioare că lucrăm la o nouă organigramă pe care o vom prezenta
tuturor în momentul în care va fi finalizată.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
În acest caz, întrebarea mea şi a comisiei rămâne aceeaşi, respectiv dacă se poate
face un calendar previzionar, fie că acesta este peste 6 luni, peste 60 de zile sau ceva în
acest sens.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Răspunsul meu este următorul: în momentul în care vom demara procedurile de
ocupare a unui post vă vom anunţa când postul va fi scos la concurs.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Acesta este un lucru normal.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, îmi fac datoria.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Să înţeleg că nu puteţi face un calendar previzionar în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Este destul de complicat în acest moment pentru că este legat şi de buget. Ca să
ocupăm toate posturile trebuie să dispunem de resurse financiare.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Care, bănuiesc că pot să apară la rectificarea din buget.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric da, sau pot să nu apară.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Acest lucru înseamnă că se poate întâmpla cam în a doua jumătate a anului, sau nu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Sau nu.
Domnul Bădina, aveţi cuvântul.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Mulţumesc domnule preşedinte!
Dacă îmi permiteţi, doresc să adresez o întrebare domnului consilier Viorel Coifan.
În primul rând, vreau să declar că am spus-o la o discuţie cu domnia sa că-i port un
respect deosebit în ce priveşte experienţa sa în administraţia locală. Astăzi, ca o primă
întrebare, aş vrea să ştiu, ca şi preşedinte al comisiei de administraţie, dacă acest
amendament este introdus în proiectul de hotărâre sau în subsolul statului de funcţii? Sau
aţi făcut doar o intervenţie pentru a fi consemnată în procesul verbal.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Nu este introdus în proiectul de hotărâre. Noi am dorit să facem un amendament.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Unde?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Aici.
Doar că pentru a face un amendament ar fi trebuit să schimbăm articolul 3 sau 4.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Dacă e nevoie, poate să vă ajute şi domnul Liviu Cocean.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Nu este un amendament formulat în sensul strict al cuvântului.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Deci, domnule coleg este un amendament pe care-l introducem la art. 2, 3 sau 4?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Îl putem formula ca amendament care ar putea avea următorul conţinut: „ în decurs
de un număr de zile se propune un calendar previzionar”.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Vă mulţumesc domnule Viorel Coifan pentru răspuns şi rog pe domnul preşedinte sămi permită să fac câteva observaţii faţă de acest proiect.
Pentru început aş face trimitere la titlu „ Aprobarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş”. În preambul avem câteva acte normative,
respectiv Legea 188 a funcţionarilor publici, HG nr. 611 privind organizarea şi dezvoltarea
funcţiei publice şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizat.
Pentru a intra în dezbatere un proiect de hotărâre, pentru a fi luat în discuţie în
comisiile de specialitate şi pentru a fi luat în dezbatere şi aprobare în plenul consiliului
judeţean, orice proiect de hotărâre trebuie să aibă ataşată o documentaţie. Dacă privim
documentaţia anexă la acest proiect de hotărâre avem statul de funcţii şi, domnule
preşedinte, expunerea de motive pe care aţi făcut-o dumneavoastră, în care la paragraful 2
se spune aşa : „ de la data punerii în aplicare a Hotărârii 191/2016 au intervenit o serie de
modificări a statului de funcţii al aparatului de specialitate al consiliului judeţean după cum
urmează, iar în continuare am să dau citire din raportul Direcţiei de Organizare şi Control,
respectiv Serviciul Resurse Umane cu privire la acest stat de funcţii în care se spune că în
urma unor promovări şi numiri în funcţie a funcţionarilor publici ca urmare a transformării
unor posturi de funcţii publice, a mutării funcţionarilor publici, ca urmare a promovării
personalului contractual, a transformării posturilor funcţiilor contractuale, au apărut
modificări în statul de funcţii ca şi mod de lucru.
Faţă de cele prezentate mai sus şi în vedere optimizării activităţii aparatului de
specialitate al consiliului judeţean supune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş cu
toate modificările făcute în urma HCJT 191/30.09.2016.
Cu permisiunea dumneavoastră domnule preşedinte aş vrea să fac referire la HG
186/2011 în forma modificată cu privire la aprobarea regulamentului cadru.
Astfel, la art. 3 – în aplicarea prezentei hotărâri ordonatorii principali de credite pot
emite note interne. În cadrul regulamentului aprobat prin această hotărâre, la art. 1 avem –
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale se face
prin concurs sau examen în limita posturile vacante sau temporar vacante prevăzute în
statul de funcţii. Acest lucru este completat, din punctul meu de vedere cu art. 5 în care se
spune – în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant structurile din cadrul
instituţiilor transmit compartimentului resurse umane propunerea privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor. Deci, până aici în toate actele normative enumerate nu am
întâlnit competenţa consiliului judeţean ca autoritate deliberativă să intervină în atribuţiile de
organizare a concursurilor în structurile din subordinea consiliului judeţean, a direcţiei de
organizare şi control, a compartimentului de resurse umane, şi bineînţeles prin atribuţiile şi
competenţa angajatorilor, ordonatorilor principali de credite. Din acest motiv vă întrebam
unde introducem amendamentul în proiectul de hotărâre de astăzi, în subsolul statului de
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funcţii ca un punct de vedere care să fie luat în seamă de angajator la organizarea
concursurile prin propunerile structurile subordonate instituţiei sau stimate coleg, să
susţinem un proiect de hotărâre, pe care îl susţin si eu, care să facă trimitere la acest
calendar previzionar despre care aminteaţi dumneavoastră pentru optimizarea activităţii
consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să mă adresez colegului meu, căruia îi
port aceleaşi respect, şi să-i spun că amendamentele se pot face şi în plenul consiliului
judeţean.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Am spus acest lucru, dar unde îl introduceţi?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Cocean vă rog să nu-l încurcaţi pe domnul Coifan. Aşteptaţi să vă dau
cuvântul şi dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
În al doilea rând, consiliul judeţean este responsabil pentru că el aprobă bugetul cu
care se vor susţine aceste posturi. Deci, iată gradul de implicare al consiliului judeţean în
ceea ce priveşte organigrama pentru că aceasta se votează de către consiliu şi este
atributul domnului preşedinte. Prin urmare, nu am făcut decât să solicit un calendar
previzionar care înseamnă să ni se spună că în a doua jumătate a anului când se va vota
organigrama să se ocupe şi posturile. Aceasta a fost întrebarea şi nu a avut nimic maliţios.
Eu am făcut un calcul ca să arât că suntem în situaţia în care o serie de posturi de
conducere sunt ocupate prin delegare de competenţe. Delegarea de competenţe îşi are
limitele ei. În mod normal un şef trebuie să fie pus ca şef ca acesta să se simtă responsabil
de ceea ce conduce.
În acest sens am făcut amendamentul şi m-am referit doar la posturile de conducere.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Domnule preşedinte, nu cred că are rost să ne contrazicem pe legi, pe obligaţii, pe
drepturile consiliului judeţean. În comisie am sesizat că sunt multe posturi libere ocupate
prin delegare. Sigur că nu se pune problema de amendament. Ceea ce a spus domnul
Coifan este corect. Noi am solicitat doar o clarificare cu privire la posibilitatea de
suplimentare a unor fonduri, dar cred că pentru acest lucru trebuie să avem răbdare să
vedem dacă se întâmplă.
Cred că şi domnul Coifan este de acord cu observaţia mea şi nu trebuie să
introducem un amendament. Noi am înţeles că se discută după rectificare când vom primi şi
un răspuns în acest sens. Acesta nu este un amendament pentru că nu putem aproba statul
de funcţii cu amendament. Este corectă solicitarea noastră de a afla un răspuns la fel cum
este corectă şi observaţia domnului Bădina. Solicitarea noastră nu a fost scrisă şi nici nu
poate fi introdusă în hotărârea cu privire la aprobarea statului de funcţii. Aşteptam un
răspuns pentru ca să ştim că în momentul când se va face rectificarea de buget pe linia
fondurilor de salarii, ţinând cont şi de sporurile ce se vor introduce suplimentar la salariu de
bază.
Deci, putem trece la procedura de vot pentru acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Stimaţi colegi, plenul consiliului judeţean este un for deliberativ şi strategic.
Bineînţeles că ce spune domnul Coifan are sens, indiferent dacă vrem să credem acest
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lucru sau nu. Mă refer la aspectul temporar. Chiar astăzi avem pe ordinea de zi demararea
procedurilor unor evaluări pentru acţiunile Schilift. Acest lucru nu implică aspectul temporar?
Deci, tot la fel am fi putut, la propunerea domnului Coifan să facem un amendament pentru
demararea, de exemplu, a procedurilor de ocupare a acestor funcţii pe toate palierele şi a
tuturor posturilor vacante, puteam să luăm o astfel de hotărâre şi să ne referim inclusiv la
previziunea temporară pentru ocupare.
Pe de altă parte, eu personal cred, pentru respectul nostru al tuturor, că nu mai
trebuie să nu mai lecturăm proiectele de hotărâre în plen pentru că le-am primit cu toţii pe
tablete. Cred că toţi ştim să citim pentru că altfel nu ştiu cum ne-am completa declaraţiile de
interese şi avere, iar în plus mulţi dintre noi ştim şi administraţie.
Rugămintea mea este ca de-acum înainte să nu mai lecturăm proiectele în plen, să
nu mai avem discuţii sterile doar de dragul de a ne pierde timpul în şedinţă. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă înţeleg, dar eu nu pot să întrerup dreptul la cuvânt al unui coleg.
Domnule Coifan, susţineţi propunerea dumneavoastră ca şi amendament sau doar
ca sugestie pentru a prezenta un calendar.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Având în vedere toate discuţiile şi argumentele prezentate susţin doar ca propunere
nu ca şi amendament.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Întrucât nu avem un amendament supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea de Vest
din Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa
Domnule preşedinte vreau să fac precizarea că la acest proiect nu voi vota.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
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Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colegiului
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat
intre Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş si
Universitatea de Vest din Timisoara referitor la participarea in proiectul “Now What?:
Preparing and Empowering Youth Leaving Care” – proiect finantat prin programul
Erasmus +.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
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Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea editării publicaţiei
„Agenda CJT” a Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, ca şi o propunere, aş dori ca până la finalul acestui mandat, pe
Agenda Consiliului Judeţean Timiş care se va edita lunar în aproximativ 10 mii de
exemplare să aibă ocazia ca fiecare coleg, consilier judeţean, să se regăsească cel puţin o
dată, până în anul 2020, pe ediţiile agendei consiliului judeţean, pentru a-şi transmite
proiectele şi cu tot ce s-a implicat în perioada mandatului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Observaţia şi propunerea dumneavoastră este corectă şi voi transmite echipei de
redacţie să ţină cont de solicitarea dumneavoastră.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
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Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei
Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Timiş în Adunările Generale si în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi
comerciale la care judeţul Timiş este acţionar.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii sau propuneri?
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Din partea grupului de consilieri judeţeni PSD propunem pe domnul Andrei Lucaci ca
membru reprezentant în Consiliul de Administraţie la SC Inter Center SA.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Pentru Adunarea Generală propun pe domnul consilier Matei Viorel. Se poate
domnule secretar?
Dacă domnul Matei este incompatibil atunci propun pe altcineva.
Domnul Dănuţ Ardelean – secretar al judeţului Timiş
În calitate de consilier judeţean nu cred că este compatibil. Nu am în acest moment
legea în faţă şi nu ştiu ce să vă spun. În acest moment eu nu pot să vă spun cu certitudine
că în lege este interdicţie dar nici nu puteţi face doua propuneri şi să alegem una.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Bun, în aceste condiţii propun pe domnul Cristea Alexandru ca membru în AGA.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
O solicitare către domnul secretar, vă rog frumos, cred că avem 6-10 situaţii de
incompatibilitate de care ne lovim la fiecare şedinţă. Vă rugăm să ni le scrieţi să ştim fiecare
cum stăm.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre cu
propunerile înaintate de grupurile politice.
Vot pentru proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
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Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de
Inserţie Socioprofesională pentru perioada 2018-2020.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul Borha Liviu nu a votat.
Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cu privire la această situaţie, astăzi am văzut că
toate asociaţiile din care consiliul judeţean face parte au solicitat unele sume ca şi cotizaţie
din partea consiliului judeţean şi aş dori ca domnul director economic Marcu Marcel să ne
spună cât plăteşte consiliul judeţean ca şi cotizaţie la toate asociaţiile din care face parte şi
dacă suma respectivă a fost prinsă în buget. Aceasta ar fi una din întrebări.
Pe de altă parte, am să încep o discuţie cu privire la denumirea acestei asociaţii.
Asociaţia Intercomunitară de Deşeuri Timiş. Deci, din titulatură, noi nu dezvoltăm deşeurile
pentru că din titulatura asociaţiei acest lucru reiese. Asociaţia a fost constitutită în scopul
gestionării serviciilor de salubrizare de pe raza unităţilor administrativ teritoriale şi nu cred
că pentru acest lucru depozitul de deşeuri de la Ghizela, deşi zăpada s-a topit şi mirosul a
revenit. Oricum titulatura acestei asociaţii ar trebui schimbată. Vă rog să mergeţi pe analiza
textului titulaturii acestei asociaţii şi să vedeţi că aşa este. Noi nu dezvoltăm deşeurile ci
dezvoltăm serviciile şi colectarea deşeurile, eventual managementul deşeurilor.
O a doua chestiune la care am rugămintea să mi se răspundă dacă se răspundă,
respectiv aş dori să mi se spună de ce cuantumul cotizaţiei este de 500 mii lei din partea
consiliului judeţean? De ce nu este mai mare sau mai mic decât această sumă pentru că
din raportul prezentat nu am înţeles. De ce este 500 mii lei şi cât reprezintă procentual
acest cuantum al cotizaţiei din partea consiliului şi cât reprezintă procentual cuantumul
membrilor care fac parte din această asociaţie? Cei care plătesc 1,5 lei pe an/membru.
Nu în ultimul rând vreau să vă spun, că cei care sunt susceptibili de a fi incompatibili
cu această aprobare să se abţină de la vot şi să comunice acest lucru în conformitate cu
Legea 215.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog să ia cuvântul domnul vicepreşedinte Stancu Traian – preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş – asociaţie constituită prin lege ca şi denumire
şi obiect de activitate. Domnia sa este în măsură să vă dea răspunsurile necesare.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian4
Bună ziua,
Nu voi mai răspunde în ce priveşte – de dezvoltare – pentru că deja a spus domnul
preşedinte că acest lucru este în baza legii.
Cu privire la sume, spre surprinderea dumneavoastră domnule Lelescu, veţi afla că
aduc mulţumiri Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru că plăteşte mai mult decât
noi cotizaţia la ADID şi chiar a onorat prezenţa în această asociaţie. Cotizaţia consiliului
judeţean raportată la cotizaţia in ADID este sub 50% - şi aici mă refer la cotizaţiile primăriilor
din judeţ şi a consiliului local.
Referitor la miros, deşi a spus că nu veţi mai aduce în discuţie acest lucru în plen,
dar se pare că v-aţi răzgândit, vă reamintesc că v-am mai spus că am fost şi am văzut acele
filtre de mirosuri şi în acest an este prins în buget, se lucrează la caietul de sarcini pentru
achiziţionarea acelui filtru special care poate întrerupe emanaţia de gaze în urma cărora se
degajă mirosurile la deponeul Ghizela.
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Domnule preşedinte, nu sunt mulţumit de răspunsul primit de la domnul
vicepreşedinte Stancu Traian şi preşedinte al ADID care vine şi face propuneri pentru o
sumă exactă.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Văd că pe această temă sunteţi nelămurit, dar să ştiţi că acel buget a fost aprobat şi
prezentat în AGA. Dacă dumneavoastră nu sunteţi membru în AGA nu aveţi cum să ştiţi
acest lucru. Îmi pare rău, dar data viitoare vă invit în AGA să vedeţi că acolo consiliul
judeţean, consiliul local sunt cu drept pentru un singur vot aşa cum au toate comunele din
judeţul Timiş. De ce au votat ei aşa, nu ştiu, vă rog să-i întrebaţi dumneavoastră dacă au
fost de acord cu bugetul.
Dacă doriţi, revin cu invitaţia de a veni la mine în birou unde pot să vă explic bugetul
votat de AGA pe care eu trebuie să-l pun obligatoriu în execuţie.
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Domnule vicepreşedinte constat că în calitate de preşedinte al acestei asociaţii
dumneavoastră propuneţi şi tot dumneavoastră aprobaţi. Nu este corect acest lucru.
Domnul Marcu Marcel – director Direcţia Generală Economică, Informatizare
Sumele au fost aprobate în buget la începutul anului pentru fiecare asociaţie în parte.
Toate asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au sumele aprobate în buget. Sunt foarte
multe asociaţii şi dacă doriţi voi veni cu un calcul exact al sumelor pe care le plătim tuturor
asociaţiilor. Acum pot să vă spun doar o sumă aproximativă, respectiv 2 milioane lei.
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Nu mai am nimic de adăugat, doar vreau să vă mulţumesc pentru observaţia ironică
domnule fost preşedinte Titu Bojin
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Titu Bojin nu a fost ironic. Domnia sa a propus să ne fie transmisă o situaţie
detaliată pentru fiecare asociaţie. Sumele le aprobăm acum. Avem cotizaţiile la aceste
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asociaţii de dezvoltare intercomunitară, la turism, la ADR şi la birourile de cooperare
transfrontalieră. Sunt cotizaţii pe care le-am aprobat şi pe care ni le-am asumat în cadrul
acestor asociaţii.
În plus, aş vrea să vă spun că această Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară de
Deşeuri Timiş, constituită prin lege pentru implementarea sistemului integrat de
management al deşeurilor în care au obligativitatea de a participa toate UAT-urile din
judeţul Timiş. Pentru a putea implementa proiectul obligativitatea este ca toate cele 100 de
UAT-uri din judeţul Timiş să fie membre. În cadrul AGA s-a stabilit ca şi cotizaţie să fie 1,5
lei /locuitor/an. Este cotizaţia pe care o suportă fiecare UAT din judeţul Timiş şi în baza
acesteia îşi poate desfăşura asociaţia activitatea.
Aceste UAT-uri, tot prin lege, trebuie să desemneze şi au mandat de reprezentare în
cadrul asociaţiei, primari, viceprimari, consilieri locali, iar noi l-am desemnat prin vot pe
domnul vicepreşedinte Stancu Traian să ne reprezinte în cadru asociaţiei şi să coordoneze
activitatea.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Mai am o chestiune nelămurită şi aş vrea să ştiu dacă sunt situaţii de conflict de
interese în cazul în care votăm aceste sume.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Despre ce conflicte vorbiţi dumneavoastră? La ce vă referiţi ca să pot să vă răspund.
Eu vă spun la modul general şi anume cei care au un interes în a vota trebuie să se
abţină. Acest lucru trebuie să-l ştie fiecare consilier judeţean. Toţi trebuie să cunoască
legea şi trebuie să ştie că dacă e beneficiar al unei sume sau are un interes atunci să se
abţină conform art. 47 din Legea nr. 215.
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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, 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, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin. Domnul vicepreşedinte Stancu Traian nu a votat.
Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Şi la acest proiect aduc în discuţie problema cu privire la cuantumul cotizaţiei.
Domnul Marcel Mihoc – director executiv Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitare Apă – Canal Timiş
Mulţumesc pentru că îmi daţi permisiunea să aduc lămuriri în acest sens.
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Asociaţia Intercomunitară Apă – Canal a fost înfiinţată în anul 2008 conform HG nr.
855 din care au făcut parte la acel moment 47 de unităţi administrativ teritoriale. Astăzi sunt
74 UAT-uri. Vă pot spune că rolul acestei asociaţii, care de fapt a fost recomandat de către
Comisia Europeană să se înfiinţeze prin această hotărâre de guvern, este de urmărire a
implementării fondurilor europene în tot ce înseamnă infrastructură apă-canal. Acest lucru
înseamnă că dacă până în 2018 şi 2019 nu ne conformăm cu memorandumul şi cu
înţelegerile pe care le-am avut cu Comunitatea Europeană intrăm în procedură de
infrigement. Adică, un UAT din judeţul Timiş poate plăti amenzi zilnice cuprinse între 1000
de euro şi 1 miliard de euro pe an până în momentul în care se conformează.
Prin urmare, asociaţia de dezvoltare intercomunitară până acest moment a derulat
118 milioane de euro, urmând ca în continuare să derulăm 180 milioane de euro în
conformitate cu master planul de apă canal pe care dumneavoastră l-aţi aprobat,
dumneavoastră fiind beneficiarul acestui master plan de apă canal.
Cuantumul cotizaţiei este de 400 mii lei, aceşti bani merg pentru salarii,
perfecţionare, cursuri ş.a.m.d. Modul de calcul al acestei cotizaţii este aprobat de adunarea
generală şi vă pot da orice fel de alte explicaţii dacă doriţi.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Nota de fundamentare nu am găsit-o aici şi vă întreb de ce cuantumul sumei nu este
405 mii sau 350 mii lei ci exact 400 mii lei.
Domnul Marcel Mihoc – director executiv Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitare Apă – Canal Timiş
Deşi volumul investiţiilor este mult mai mare decât în ultimii 4 ani cotizaţia a fost
aceeaşi şi nu s-a schimbat faţă de acum 4 ani tocmai pentru că personalul este pregătit,
pentru că nu am acordat majorări de salarii, pentru că un angajat de la asociaţie are un
salariu mai mic decât salariu unui angajat din consiliul judeţean. Altă întrebare, vă rog?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Pentru că suma este rotundă dă sentimentul că este calculată arbitrar.
Domnul Marcel Mihoc – director executiv Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitare Apă – Canal Timiş
Nu, nu este calculată arbitrar. Există o notă de fundamentare pe care am să o pun la
dispoziţie dacă dumneavoastră nu aţi avut curiozitatea să întrebaţi în comisie acolo unde
am fost şi eu cu nota de fundamentare.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Dumneavoastră domnule director nu aţi fost în comisii.
Domnul Marcel Mihoc – director executiv Asociaţia
Intercomunitare Apă – Canal Timiş
Au fost colegii mei pentru că eu nu pot participa în toate comisiile.
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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 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
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Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş
Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în
Judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Aşa cum am solicitat în şedinţa extraordinară a plenului consiliului judeţean, revin cu
aceeaşi solicitare pentru că este aici şi domnul Ritivoiu Mihai – preşedinte al asociaţie, pe
care aş vrea să îl rog să promovăm Cetatea Medievală de la Jdioara într-un mod mult mai
vizibil la nivelul judeţului Timiş pentru că sunt nenumărate solicitări în acest sens, cei drept,
acestea sunt verbale, din partea cetăţenilor comunei Criciova. Cred că Cetatea de la
Jdioara nu trebuie să fie uitată sau marginalizată din punct de vedere al promovării turistice
la nivelul judeţului nostru.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Domnule consilier vă promit că în luna aprilie ne vom deplasa la faţa locului pentru a
discuta cu autorităţile locale. Este vitală dorinţa lor de implicare.
Vă informez că în luna martie ne-am deplasat la Şag şi la Ciacova pentru a vedea în
ce măsură putem să promovăm iniţiativele lor turistice de la nivel local. Personal vă voi ţine
la curent cu toate aceste informaţii.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
În completare, chiar şi colegul nostru domnul Cutu Dorin care cunoaşte foarte bine
comuna cred că nu ar avea nimic împotrivă din acest punct de vedere.
Domnul consilier judeţean Cutu Dorin
Domnule consilier judeţean Bitea, înţeleg că dumneavoastră aveţi o problemă cu
consiliul local şi primăria de acolo.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Da, ei ar trebui să aibă mai multă deschidere în acest sens.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Revin cu rugămintea către asociaţia de turism pentru a normaliza actele necesare
pentru preluarea pistei de biciclete. Vreau să vă spun că am amenajat-o în toamnă, a fost
inclusiv presa acolo şi în acest moment iarăşi sunt furate obiectele care au fost instalate pe
piste( stîlpişori, scăunele, plăcuţe luminoase) şi am vrea să le predăm pe inventar pentru că
nu fac obiectul Apelor Banat. Nu avem niciun motiv să nu discutăm pentru următorii 5 ani
dar cred că ea nu este făcută pentru 5 ani cât noi cei de la Apele Române avem obligaţia de
păstrare a pistei.
Din acest motiv îl rog pe domnul Ritivoiu , am discutat şi cu doamna director Barbu,
să găsească soluţia legală pentru a putea oficializa preluarea pistei de biciclete de către
Asociaţia de turism ca obiect de activitate clară în această zonă.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu am preluat solicitarea dumneavoastră. M-am interesat, recunosc nu oficial prin
corespondenţă, dar toate răspunsurile primite conduc spre următoarea idee. Atâta timp cât
proiectul este în perioada de monitorizare post implementare – cei 3-5 ani cât este în cadrul
acestui proiect nu se poate transfera administrarea unor investiţii datorită faptului că sunt
nişte indicatori de atins şi de monitorizat.
Deci, dacă dumneavoastră cedaţi administrarea nu se poate transfera spre asociaţie
nu pot să atingă acei indicatori. Vom face adresă oficială spre Biroul de Cooperare
Transfrontalieră România – Serbia prin care s-a finanţat acest proiect să ne răspundă în
mod oficial acest demers.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
O scurtă precizare cu privire la ce s-a discutat mai devreme. Asociaţia de dezvoltare
şi promovare turistică nu are statut de asociaţie de utilitate publică aşa cum au ADI-urile
pentru a gestiona proiectele cu finanţare europeană. Din acest motiv trebuie să avem grijă.
În altă ordine de idei, domnule preşedinte, stimaţi colegi, remarc faptul că suma pe
care o oferim ca şi cotizaţie acestei asociaţii este semnificativă şi comparabilă cu ADI-urile
pe utilitate publică pe deşeuri şi apă canal.
Ca atare, aş dori să ştiu, dacă dumneavoastră domnule preşedinte Călin Dobra sau
domnul preşedinte al asociaţiei Ritivoiu Mihai puteţi să îmi spuneţi care este stadiul
elaborării strategiei judeţene pentru dezvoltarea turismului şi totodată, doresc să fac un apel
să fim informaţi periodic despre evoluţiile pozitive ale acestei asociaţii.
De asemenea, aş vrea să vă reamintesc despre proiectul pe care l-am depus, şi
anume, pentru completarea şi îmbunătăţirea indicatoarelor rutiere de-a lungul drumurilor
judeţene, vizând obiectivele majore care pot fi vizitate în judeţul Timiş. Nu mă refer în
special la cele turistice dar, în principal, sunt primele vizate.
De aceea, cu privire la acest proiect eu am înţeles că va fi implicată şi asociaţia de
Dezvoltare şi Promovare Turistică şi sper să ne spuneţi câteva cuvinte în sensul asumării
ca să putem face ceva pentru că se aproprie anul 2021 şi cu siguranţă turiştii şi afluxul de
turişti care vin în Timişoara vor dori să viziteze şi să acceseze obiectivele majore din judeţul
nostru cu efecte socio-economice importante.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Referitor la Strategia turistică a judeţului Timiş la care aţi făcut referire sunt în măsură
să vă comunic că contractul pentru întocmirea acestei strategii a fost semnat anul trecut, că
am avut o conferinţă de presă acum două săptămâni în care am anunţat paşii următori, iar
primul pas va fi mâine, 30 martie 2018 când va avea loc o dezbatere la care ne aşteptăm
să participe câţi mai mulţi actori din toate domeniile, de la simpli cetăţeni la agenţi
economici şi autorităţi locale, societăţi de turism, la ONG-uri implicate, pentru că în
întocmirea acestei strategii turistice ne bazăm, printre altele, pe două dezbateri publice, una
care va fi mâine şi alta care va fi în luna iunie pentru că va trebui să consultăm o sferă cât
mai largă de actori implicaţi.
Referitor la restul activităţilor asociaţiei de promovare a turismului, vreau să vă spun
din nou că suntem deschişi oricărei sugestii şi dăm curs oricărei invitaţii de a ne implica, de
a ajuta cu ceea ce putem.
Sper că la finalul lunii să pot să fac o informare clară şi să vă invit pe teren cu privire
la proiectele cu fonduri europene pe care le-am câştigat şi care implică atragerea unei sume
de peste 200 mii de euro pentru ecologizarea malurilor râului Bega. Vă pot spune că în
acest moment mai lucrăm pe două proiecte transfrontaliere pe care vrem să le depunem.
Că am participat în premieră în acest an la un târg la Bruxelles unde am avut un mare
succes, că avem o discuţie la Parlamentul European ca într-o zi să promovăm judeţul Timiş
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printr-o acţiune specifică, facem tot ce putem pentru a cheltui cât mai bine şi eficient banii
pe care îi primim.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Încă o intervenţie cu permisiunea dumneavoastră pentru că vreau să-l rog pe domnul
Ritivoiu să fim anunţaţi, noi consilierii judeţeni, din timp cu privire la aceste dezbateri. Nu
îmi amintesc să fi primit un sms sau o un email pentru a participa la o dezbatere importantă
pentru judeţul nostru. Întâmplător, mâine sunt plecat din judeţ dar aş fi participat la
dezbatere, însă altă dată dacă voi fi informat voi participa cu drag la dezbatere.
Totuşi nu am înţeles răspunsul cu privire la asumarea părţii conceptuale pentru
proiectul privind completarea şi îmbunătăţirea indicatoarelor rutiere. Este adevărat că
trebuie ca cineva să facă această parte conceptuală, ulterior fiind predată la Direcţia
Tehnică astfel încât să fie implementată. Cineva trebuie să o realizeze. Am înţeles de la
domnul preşedinte Călin Dobra că asociaţia îşi va asuma acest lucru. Este adevărat sau
nu?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Realizarea strategiei.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Nu mă refer la conceptul şi poziţiile efective pe hartă pentru amplasarea acestor
indicatoare rutiere şi de informare în judeţul Timiş. Eu, personal am dus la Direcţia tehnică o
hartă cu unele dintre obiectivele turistice majore din judeţul nostru elaborate de ADR Vest.
Mai există şi alte informări şi inputuri astfel încât cineva să gândească strategic şi
etapizat montarea acestor indicatoare.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Promit că voi reveni în cel mai scurt timp pe acest subiect. Nu ştiu în ce măsură
trebuie să luăm legătura şi cu poliţia rutieră pentru a amplasa aceste indicatoare, dar în
următoarea lună, respectiv în luna aprilie, revin cu informaţii către dumneavoastră pe acest
subiect.
Pe de altă parte, vreau să vă comunic că am depus actele pentru obţinerea statutului
pentru asociaţie de utilitate publică. Actele sunt la Guvern şi sperăm că într-un timp relativ
scurt vom putea obţine acest statut. Era vorba de îndeplinirea criteriului privind vechimea
asociaţiei care în acest moment a fost rezolvat. Deci, din punctul meu de vedere suntem pe
linie dreaptă.
O ultimă precizare, având funcţia de preşedinte al acestei asociaţii, mie tot nu îmi e
clar dacă am sau nu interes patrimonial sau daca trebuie sau nu să votez în acest caz. De
această data mă voi abţine de la vot dar vă promit că voi conspecta şi data viitoare vă voi
putea acorda asistenţă cu privire la situaţia de incompatibilitate.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Discuţia este foarte utilă şi felicit colegul meu, domnul coleg Ritivoiu cât şi pe ceilalţi
pentru interesul acordat în dezvoltarea turistică, dar aş dori să adresez o întrebare, şi
anume, când vii de la Deva – Făget spre Timişoara intri în Margina. Bietul primar de la
Margina, îi spun bietul fără nici un fel de ironie, este tot timpul admonestat de către cetăţenii
care nu cunosc realitatea că e responsabil de stadiul în care se află fosta fabrică de oţet.
Ştim cu toţii că este privatizată, dar totuşi ar trebui luată o măsură şi de aceea vă
solicit dumneavoastră să vă gândiţi la o posibilitate ca ei să-şi pună măcar o tablă
inscripţionată cu ce vor face acolo. E ruşinos să treci pe lângă o serie de monumente care
sunt în stare bună de conservare şi să găseşti acest lucru care arătă o neglijenţă sau nişte
interese imobiliare care ne sunt nouă străine. Prin urmare, este o solicitare de a reglementa
printr-o tablă ceea ce se va întâmpla pe amplasamentul actualei fabrici.

21

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Este o proprietate privată şi e greu să reglementezi ce va face privatul cu acea
proprietate.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Noi suntem autoritate publică judeţeană ceea ce înseamnă că ne manifestăm
autoritatea şi spunem privatului că poate face ce vrea dar trebuie să anunţe printr-o tablă
pentru că prin dezinteresul lui periclitează aspectul turistic al judeţului.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Marian Vasile doar cu o singură
clarificare, şi anume discutăm de indicatoare rutiere sau indicatoare de informare turistică?
Fac din nou apel la competenţe atât pe baza financiară cât şi organizatorică a unei
agenţii de turism. Dacă nu noi am clarificat această situaţie, ne vom trezi ca de la Nădlag
până la Coşava pe autostradă sunt puse indicatoare de agenţia de turism.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră doresc să-i spun domnului
Bădina că nu m-a urmărit cu atenţie pentru că eu am vorbit de partea conceptuală care să
fie elaborată de asociaţie, urmând ca implementarea efectivă să fie de către Direcţia tehnică
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.
Mă refer, pentru că aşa este proiectul şi această menţiune am făcut-o prima oară, dealungul drumurilor judeţene unde consiliul judeţean prin direcţia tehnică are competenţa şi,
are şi buget de ani de zile să facă acest lucru. Totodată, vă mai spus, dacă nu ştiaţi, că
indicatoarele rutiere sunt de 4 tipuri conform legii, printre care un tip este cel de informare,
nu doar turistică ci de orice tip de informare.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Când ne referim la circulaţia rutieră, celelalte indicatoare fac trimiterea la informarea
turistică şi nu la informarea rutieră.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule Bădina, vă rog frumos să nu mă întrerupeţi să mă lăsaţi să termin pentru că
eu nu v-am întrerupt.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Bădina vă rog să-l lăsaţi pe domnul consilier Marian Vasile să termine ce are
de spus. Dacă mai aveţi ceva de spus vă dau cuvântul după domnul Marian Vasile.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Ca să fim eficienţi, adică să vorbim concret şi nu să lecturăm, pentru că eu am vorbit
concret despre buget, competenţă, legislaţie ş.a.m.d, închei intervenţia mea prin a spune că
turiştii cu siguranţă circulă ori cu maşina, ori cu bicicleta şi e normal să fie indicatoare, chiar
şi de informare sau de indicare a direcţiei, acestea sunt pentru turiştii care se află pe
drumurile judeţene.
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Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Mulţumesc domnului coleg pentru clarificări, nu am să fac trimitere la competenţă
pentru că am spus mai devreme, şi mă opresc aici pentru că mă tem să nu se supere şi să
scoată parul.
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 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST
pentru anul 2018
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
(Lider de parteneriat - Partener 1) şi UAT Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în
vederea promovării proiectului „Construirea a 2 case de tip familial şi reamenajare şi
extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Lugoj” şi a
documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente din
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) cu principalii indicatori
tehnico-economici, în scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR
2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul
vulnerabil copii(depunerea proiectelor prin intermediul aplicaţiei MySMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
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Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
(Lider de parteneriat - Partener 1) şi Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea
promovării proiectului ”Construirea a 2 case de tip familial şi înfiinţarea Centrului de
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă Găvojdia” şi a
documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori
tehnico-economici, în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile
prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii
(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea
Muzeului Naţional al Banatului a unui imobil situat în Comuna Parţa.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan –
Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin
Punctul nr. 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.153/31.08.2016 privind aprobarea contractului cadru de administrare a bunurilor din domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.289/19.12.2017 privind aprobarea atribuirii contractului
privind serviciile de curăţenie pentru Palatul Administrativ şi complexul imobiliar
”Bastionul Theresia” Timişoara, de către Judeţul Timiş în calitate de autoritate
contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş
Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin
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Punctul nr. 25 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele
informări:
1. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliului Judetean Timis in anul 2017.
2. Raport privind situaţia bunurilor Consiliului Judetean Timis si a unităţilor subordonate
ca urmare a inventarierii pe anul 2017.
3. Informare privind cheltuielile de capital efectuate pentru obiective de investiţii, având
ca amplasament terenul de la Covaci(60 ha) aflat in domeniul public al Judetului
Timis.
4. Informare privind îndeplinirea indicatorilor de performanta in efectuarea serviciilor de
transport persoane prin curse regulate pentru anul 2017.
5. Raport de activitate al Preşedintelui UNCJR pe anul 2017.
6. Raport privind deplasarea in Republica Moldova in perioada 03.03.-05.03.2018.
În continuare, înainte de a vă da cuvântul, îl rog pe domnul Radosav Dan –
manager Muzeul Satului Bănăţean să ne facă o scurtă informare.
Domnul Radosav Dan – manager Muzeul Satului Bănăţean
Bună ziua doamnelor şi domnilor,
Vă mulţumesc pentru că îmi acordaţi câteva minute de atenţie din timpul
dumneavoastră preţios şi vă mulţumesc nu într-o mai mică măsură pentru ajutorul acordat
în plen pentru Agenda Culturală a Muzeului Satului Bănăţean în ultimii ani. Ca urmare a
finanţării pe care am avut-o anul trecut, o parte mică din această finanţare am venit cu
două proiecte mici la dumneavoastră să vi le prezentăm pentru că vrem să ieşim în lume şi
prima data vrem să ieşim la consiliul judeţean, la ordonatorul principal de credite, la cel care
ne oferă aceste sume. Cele două lucruri cu care am venit astăzi înaintea dumneavoastră
sunt o expoziţie foto pe care am realizat-o în anul 2016 intitulată după conceptul artistic al
colegului PR Muzeul Satului Bănăţean Borco Ilin, după conceptul moral al unui grup de
colegi de la Muzeul Satului, - „Al cincilea anotimp” , un album pe care l-am realizat cu
sprijinul financiar al consiliului judeţean, album care pentru noi este cartea de identitate al
Muzeul Satului Bănăţean cu care ne putem prezenta în toată Europa.
Tot graţie finanţării Agendei Culturale de către consiliul judeţean, sperăm că anul
acesta vom reuşi să realizăm un catalog cu toate colecţiile pe care le avem şi pe care îl
putem intitula încă de pe acum paşaportul nostru pentru a ne putea prezenta fără ruşine şi
cu mândrie originile, tradiţia nu doar în Europa ci în întreaga lume.
Pentru toate aceste lucruri vă mulţumesc şi vă invit să răsfoiţi acest catalog pentru că
el în mod cert vă va duce pe firul istoriei undeva în urmă unde ne vom vedea rădăcinile
noastre, unde vom vedea de unde venim pentru a şti unde suntem şi unde vrem să
ajungem.
În acelaşi timp, pe hol la ieşire, aveţi posibilitatea să vizionaţi expoziţia noastră. Parte
din această expoziţie am prezentat-o pentru dumneavoastră pentru a putea vedea pe ce
anume se dau banii pe Agenda Culturală. Vă mulţumesc şi sper că este un lucru benefic, o
surpriză plăcută pentru dumneavoastră ca noi să ieşim din spaţiile în care ne desfăşurăm
activitatea, să ieşim în lume, pentru că în final acesta este unul dintre punctele importante
din strategia de marketing, şi anume de aceea de a ieşi în lume şi nu de a aştepta ca
oamenii să vină la noi la muzeu.
Vă mulţumesc!
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc domnule director! În continuare, vă rog să luaţi cuvântul dacă mai sunt
alte întrebări sau interpelări. Domnul Lelescu, aveţi cuvântul!
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am avut ocazia să particip în această lună la mai
multe şedinţe de consiliu local din judeţul Timiş şi am constat cu surprindere că aceste
şedinţe de consiliu local nu se desfăşoară în conformitate cu legea. Din acest motiv, vin
către domnul secretar al judeţului Timiş, şi îl rog, dacă se poate, să se comunice un ghid
orientativ privind modul de desfăşurare al şedinţelor de consiliu local din cadrul unităţilor
administrativ teritoriale cu respectarea autonomiei acestora. Consider că ar trebui să existe
un cadru legal al modului de desfăşurare al acestor şedinţe al consiliilor locale.
Este posibil domnule secretar să facem acest ghid şi să-l comunicăm unităţilor
administrativ teritoriale?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş să răspundă la această
întrebare.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Mulţumesc domnule preşedinte!
Domnule consilier judeţean Tiberiu Lelescu, problema este în felul următor: după
cum ştiţi între noi nu există o relaţie de subordonare. Fiecare consiliu local are autonomie
locală. De câte ori ne-am întâlnit cu secretarii din teritoriu am discutat aspectele legate de
desfăşurare a şedinţelor, de redactare a hotărârilor ş.a.m,d. Toţi cei care ne-au solicitat
ajutorul au găsit sprijin prin serviciul juridic şi i-am ajutat cu tot ce am putut. Ei îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea prefecturii.
Secretarul general al prefecturii, din câte am înţeles, va urma să fie reînfiinţat ca
funcţie în noul Cod Administrativ al României. Această activitate se desfăşura sub
coordonarea acestui secretar general şi erau scoşi de sub autoritatea primarului localităţii
respective pentru că, după cum ştim, în multe situaţii există animozităţi şi tot felul de
probleme. Fac parte din comisia de disciplină de la nivelul judeţului în care mulţi dintre
primari îşi trimit secretarii pentru neîndeplinirea anumitor atribuţii pe care le au. Este foarte
greu la comune pentru că mulţi dintre ei nu au experienţă. Sunt peste 30 de seecretari care
nu sunt numiţi pe funcţie ci doar interimari şi din această cauză există aceste probleme. Am
înţeles că în unele cazuri nu se trimit hotărârile, iar în alte cazuri nici nu se redactează.
Dacă ei o să ne asculte atunci va fi bine. Eu am fost în teritoriu, la Făget, Pietroasa, Beba
Veche şi la toate primăriile m-am oprit şi voi face în continuare acest lucru atât cât îmi
permite timpul, însă legislaţia este aceeaşi pentru toată lumea şi ar trebui să fie respectată.
Cu privire la solicitarea dumneavoastră de a redacta un ghid orientativ nu ştiu cât ar
ajuta pentru că există o lege şi trebuie respectată. Atribuţiile secretarului sunt specific
prevăzute în lege, atât în Legea 215 cât şi în Legea 35 dar probabil unii dintre ei nu le
respectă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu ştiu cât ajută acest ghid pentru că există, aşa cum spunea şi domnul secretar, o
lege în acest sens şi ea trebuie respectată. Instituţia prefectului are obligaţia să verifice
respectarea acestei legi.
Domnul consilier judeţean Tibeiu Lelescu
Domnule preşedinte, pentru că suntem în preajma celei mai mari sărbători creştine şi
doresc să vă urez sărbători fericite şi să aveţi parte de sănătate, bucurie şi belşug.
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În plus, aş dori să mulţumesc doamnei director Emilia Milutinovici pentru că ne-a
oferit această minunată felicitare prin care ne transmite sărbători binecuvântate tuturor
consilierilor. Sigur că astfel de felicitări vom mai primi şi din alte părţi.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Mă bucur că domnul Lelescu ne-a transmit aceste urări în finalul intervenţiei şi doresc
să vă transmit şi eu din partea Mitropoliei Banatului, respectiv din partea Mitropolitului
Banatului Ioan Sălăjean şi a Presfinţitului Paisie mulţumiri pentru ajutorul acordat Mitropoliei
Banatului şi cultelor religioase din judeţul Timiş.
Din partea mea vă transmit tuturor sărbători pascale fericite şi binecuvântate!
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Antichitatea romană la care ne raportăm prin cultură şi tradiţie este plină de exemple
care mai sunt valabile şi astăzi. Acolo era un personaj Cator Cenzorul care de fiecare dată
în senat punea întrebarea: „şi totuşi Cartagina trebuie distrusă?”.
Astăzi voi juca eu rolul acestui personaj şi vă întreb din nou despre regulamentul de
organizare şi funcţionare al consiliului judeţean. Fac aici referire la două articole din actualul
regulament şi mă refer la art. 61 în care se spune că dreptul de iniţiativă pentru proiectele
de hotărâri aparţine preşedintelui şi consilierilor judeţeni. Iniţiatorul va înregistra solicitarea
însoţită de expunerea de motive la registratura generală a consiliului judeţean.
Noi am depus în numele grupului PNL în luna noiembrie o solicitare de a stabili o
comisie specială pentru regulament, iar în data de 6 martie anul curent, sub nr. 3869 am
depus amendamente explicative la ceea ce am dorit să fie inserat în regulament.
Articolul 62 spune următorul lucru: „ solicitarea privind adoptarea unei hotărâri
însoţită de expunerea de motive se va prezenta compartimentelor de resort din aparatul de
specialitate care vor redacta pe baza de studiu şi documentare rapoarte de specialitate în
termen de cel mult 20 de zile de la solicitarea iniţiatorului”.
În acest caz vă întreb: ce se întâmplă cu amendamentele depuse şi cu solicitarea de
a face o comisie specială pentru regulament?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aţi făcut o solicitare de constituire a unei comisii speciale de modificare a
regulamentului. Vom pregăti împreună cu aparatul de specialitate proiectul de hotărâre
pentru constituirea acestei comisii.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Şi am depus amendamente.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
După ce vom avea comisia se vor lua în calcul amendamentele dumneavoastră cu
respectarea procedurii.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Sper că veţi respecta art. 62 alin.a în care este dat un termen de 20 de zile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Doamna consilier Sorina Ciurlea aveţi cuvântul!
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
După câteva zile de iarnă avem drumurile judeţene destul de găurite şi aş dori să-mi
spuneţi dacă avem o strategie, un plan de urgenţă pentru a remedia aceste probleme. Eu
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aş vrea să mă refer la un anume drum judeţean dar aş vrea să ştiu şi dacă există un plan
general pentru remedierea drumurilor judeţene.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Sunt făcute toate demersurile necesare pentru semnarea contractelor privind
intervenţia pe drumurile judeţene. Unele chiar sunt încheiate însă vremea nu ne-a permis
să intervenim. În acest moment vom interveni pe drumurile care trebuie remediate.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Când spuneţi în acest moment la ce vă referiţi? Concret, când va fi momentul?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Săptămâna viitoare.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Pe DJ 691, intrarea de pe autostradă în judeţ, un drum foarte circulat care poate
fi o carte de vizită a judeţului nostru, după părerea mea, puteţi să-mi spuneţi
dumneavoastră sau aparatul de specialitate când interveniţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă vremea ne permite, săptămâna viitoare vom interveni.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Deci, stăm două săptămâni cu vreme frumoasă ca să intervenim.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
De unde sunt două săptămâni?
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Păi săptămâna asta şi săptămâna viitoare
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Săptămâna aceasta nu a fost vreme frumoasă şi dacă sunt noaptea temperaturi cu
minus atunci nu se poate interveni
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Probabil pentru că eu sunt mai optimistă mi s-a părut că vremea e mai frumoasă.
Pe de altă parte, un alt aspect, săptămânile trecute aţi făcut o postare publică
referitor la poziţia PNL în legătură cu construirea sălii polivalente. Eu v-am cerut să lămuriţi
această poziţie şi nu aţi făcut-o în mediul on line şi de aceea vă solicit să o faceţi acum,
dacă Călin Dobra este pagina dumneavoastră
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Este un subiect foarte important şi vă răspund chiar dacă pe face book mi-aţi scris
ironic şi din acest motiv nu v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă spun
că este foarte important acest proiect privind sala polivalentă şi de aceea am participat la
dezbaterea publică solicitată de societatea civilă unde mi-am expus toate punctele de
vedere din partea consiliului judeţean.
Repet, sala polivalentă în acest moment este un proiect pe lista sinteză de investiţii
finanţat de Guvernul României, Ministerul Dezvoltării şi Compania Naţională de Investiţii.
Cei care finanţează această investiţie analizează cea mai bună poziţie şi analizează
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legalitatea actelor puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Timiş şi de către Primăria
Timişoara.
Vă spun pentru ultima oară că noi, Consiliul Judeţean Timiş ne-am făcut temele,
documentaţia este depusă la Compania Naţională de Investiţii şi aşteptăm ca în perioada
următoare să ne vină aprobarea pentru această investiţie.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Mulţumesc pentru răspuns dar nu ştiu dacă aţi înţeles sau nu, dar întrebarea mea nu
era aceasta. Eu v-am solicitat să ne spuneţi şi să ne lămuriţi referitor la poziţia
dumneavoastră publică cu privire la poziţia PNL în ce priveşte poziţionarea sălii polivalente.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
La faptul că nu vreţi să votaţi?
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Nu vă amintiţi ce aţi postat? Vă recitesc din nou e publică. Dacă nu vreţi să
răspundeţi nu e nici o problemă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pentru că preşedintele PNL a transmis foarte clar că acest proiect nu se va vota dacă
acest proiect va fi finanţat cu CNI şi pus în practică cu Consiliul Judeţean Timiş
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Bun, rămâne aşa, şi anume că dumneavoastră aţi făcut o afirmaţie neadevărată în
acea postare publică.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu am făcut nicio afirmaţie neadevărată. Se pare că nu pricepeţi ce vorbesc eu.
Concret, dumneavoastră ce vreţi de fapt? Interveniţi domnule Coifan să o ajutaţi pe
doamna!
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Nu, lăsaţi, ii daţi cuvântul după aceea.
Doresc să mă lămuriţi în ce maniera PNL va avea o poziţie sau nu. Cine v-a spus
dumneavoastră că PNL va avea o poziţie într-o anume poziţie faţă de această situaţie.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Preşedintele dumneavoastră de partid.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Unde domnule preşedinte Călin Dobra?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În declaraţiile publice din dezbaterea publică şi în conferinţa de presă.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Domnule Dobra dacă nu aţi fost la dezbatere, vă rog să o urmăriţi din nou. Am
urmărit până la final această dezbatere.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu chiar am participat la dezbatere.
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Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Ştiu domnule Dobra. Aici chiar eram ironică.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc pentru ironie dar nu cred că are rost să fiţi ironică pentru că discutăm de
un proiect foarte important în valoare de 65 milioane de euro. Dacă dumneavoastră în
continuare vreţi să fiţi ironică pentru un astfel de proiect şi vreţi să faceţi precum
preşedintele dumneavoastră de partid care face ameninţări către specialiştii Companiei
Naţionale de Investiţii cu justiţia că dacă se va face acest proiect de către consiliul judeţean
pe locaţia pusă la dispoziţie de acesta, atunci cred că glumiţi şi chiar vă bateţi joc de
cetăţenii judeţului pentru că vom pierde o astfel de investiţie şi vi-o asumaţi.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Eu nu îmi bat joc de cetăţenii judeţului.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte vă rog să –mi permiteţi să iau cuvântul pentru că raportat la
intervenţia colegei mele şi la răspunsurile dumneavoastră vreau să vă spun că nimeni nu îşi
bate joc de cetăţenii judeţului Timiş în ceea ce priveşte obiectivele de interes judeţean şi
regional.
Domnul preşedinte al PNL Timiş niciodată nu a spus că nu este de acord cu
construcţia sălii polivalente. A spus că este pentru construcţia sălii polivalenta într-un
parteneriat comun cu consiliul judeţean, a spus că este pentru şi este de acord cu
construcţia sălii polivalente şi chiar dacă consiliul judeţean doreşte să fie administrator
100% al acestei săli polivalente după finalizarea construcţiei. E adevărat că primarul
Municipiului Timişoara, preşedintele PNL Timiş şi grupul consilierilor judeţeni din cadrul
PNL, aşa cum am făcut anul trecut, revenim din nou şi vă spunem că ne dorim ca această
sală polivalentă să fie construită pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara din
considerentele pe care vi le-am expus în trecut şi vi le putem reaminti din nou dar le
cunoaşteţi foarte bine din spaţiul public şi din şedinţele în care am dezbătut acest subiect, şi
aşa cum este normal o sală polivalentă este construită în judeţul Cluj pe raza municipiului
Cluj Napoca, aşa cum la Craiova sau în alte municipii reşedinţă de judeţ sunt în cadrul
municipiilor reşedinţă de judeţ aşa vrem şi la Timişoara.
Ca să nu ducem lucrurile în alte discuţii, noi suntem pentru construirea sălii
polivalente, suntem pentru comunicare dar să existe această comunicare şi transparenţă şi
dorinţă de a ajunge la un punct de comun acord din ambele părţi.
Raport la ceea ce doream să vă spun, domnule preşedinte, este următorul aspect pe
care l-am discutat şi l-am analizat împreună, l-am discutat şi în plenul consiliului judeţean
atunci când am votat bugetul, respectiv cu privire la podul de la Găvojdia pentru care am
insistat şi vă anunţ că voi insista, dacă este nevoie, în fiecare şedinţă de plen a consiliului
judeţean pe tema acestui subiect. Podul de la Găvojdia este un obiectiv de interes judeţean
major care se află într-o stare de degradare continuă şi acum, vorba colegei mele Sorina
Ciurlea, dacă tot a venit vremea bună, vă rog domnule preşedinte ca împreună cu aparatul
de specialitate să urgentaţi procedurile privind demararea lucrărilor de reabilitare la podul
de la Găvojdia.
Ca ultimă intervenţie, având în vedere şedinţele reunite, vă rog domnule preşedinte
şi stimaţi colegi, dacă sunteţi de acord, să avem proiectele pe care le dezbatem în şedinţele
reunite să le avem la şedinţă în format scris pentru că multe dintre ele nu sunt puse şi pe
tablete.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Bitea Nicolae, îmi permiteţi să vă adresez o întrebare?
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Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Evident domnule preşedinte.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În calitate de lider politic şi liderul grupului al consilierilor judeţeni PNL, dacă
Compania Naţională de Investiţii va aproba realizarea investiţiei sală polivalentă pe terenul
pus la dispoziţie de consiliul judeţean, iar aparatul de specialitatea va pregăti proiectul de
hotărâre pentru demararea investiţiei pe locaţia aprobată de CNI, votaţi acest proiect?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, în calitatea dumneavoastră de lider politic de top al partidului de
guvernământ din România cred că aveţi obligativitatea şi datoria morală ca să aveţi discuţii
cu omologul dumneavoastră din opoziţie la nivel judeţean astfel încât să ajungeţi la o soluţie
de comun acord şi vă asigur că noi consilierii judeţeni, vom vota în secunda doi acest
proiect.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Revin, să vă spun un lucru pe care l-am spus şi la dezbaterea publică. Specialiştii de
la CNI care finanţează această investiţie, în momentul în care vor decide locaţia şi
documentaţia este din toate punctele de vedere juridică pusă la dispoziţie corect şi toate
proprietăţile sunt proprietăţile primăriei Timişoara sau ale Consiliului Judeţean Timiş, eu în
calitate de lider politic voi solicita grupului PSD din consiliul local să susţină investiţia, dar aş
vrea, şi vă spun foarte clar, că voi solicita şi voi susţine realizarea investiţiei acolo unde CNI
hotărăşte. Dumneavoastră susţineţi acest lucru?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, nu mă forţaţi să vă dau un răspuns pe care dumneavoastră
doriţi să-l auziţi. Eu v-am dat răspunsul foarte clar mai devreme.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Deci, nu susţineţi?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Niciodată nu am spus că nu voi susţine.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Deci, susţineţi?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte acest lucru s-a văzut foarte clar în tot ce am susţinut.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamna Sorina Ciurlea de ce plecaţi din sală? Dumneavoastră aţi deschis subiectul
cu sala polivalentă.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Eu v-am întrebat altceva. Dacă dumneavoastră nu înţelegeţi întrebările, asta este.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Îmi e greu să înţeleg interesul dumneavoastră.

32

Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Această discuţie şi dezbatere cred că ar fi trebuit să o aveţi acolo unde e locul să se
întâmple.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
La Compania Naţională de Investiţii.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Nu, eu mă refer la partea de decizie administrativă pentru binele tuturor la nivelul
judeţului nostru.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Dacă îmi permiteţi, aş dori să fac două solicitări pe care doresc să le fac aici în plen
pentru că-i priveşte şi pe colegii consilieri judeţeni. Prima solicitare o adresez domnului
director Neuman – Muzeul de Artă , dacă este prezent în sală, să ne pregătească o
informare de îndată şi când spun de îndată mă raportez la 48 de ore, către consilierii
judeţeni şi conducerea consiliului judeţean, cu privire la situaţia litigioasă în care sunteţi cu
Muzeul Naţional, mai exact colecţia Baba. Din ultimele informaţii pe care le am, tablourile,
cele 27 de tablouri, trebuiau transportate şi returnate Muzeului Naţional în data de 23. Vrem
să ştim cu toţii care este exact situaţia pe acest contract reziliat unilateral de către Muzeul
Naţional. A doua solicitare este către domnul Claudiu Ilaş – director la Muzeul Naţional al
Banatului să ne pregătească, la fel, o informare în scris către toţi consilierii judeţeni şi
conducerea consiliului judeţean cu privire la situaţia în care se află expertiza contractată
anul trecut în vară şi transmisă la sfârşitul anului trecut şi începutul anul 2018 de către cei
care au realizat expertiza.
Doamna consilier judeţean Romaniţa Jumanca
Domnule preşedinte, aş vrea să trag un semnal de alarmă şi în acest sens mă
adresez în special domnilor colegi din PNL, cu privire la ceea ce s-a întâmplat duminică,
25.03.2018 zi de sărbătoare deosebit de mare – Buna Vestire şi Floriile la catolici.
În acea zi a avut loc un cros, oraşul a fost paralizat, mai cu seamă centrul oraşului.
Sunt de acord că sportul înseamnă sănătate, însă nu se poate bloca nici centru şi nici Piaţa
Unirii, în plus este o jignire la adresa Bisericii Romano – Catolice. La Domul din Piaţa Unirii
nu s-a putut desfăşura procesiunea cu ocazia Floriilor şi este pentru prima dată când se
întâmplă acest lucru. Mai mult decât atât au fost amplasate toalete ecologice în faţa intrării
în Dom. Prin urmare, rog colegii liberali să discute cu primăria, respectiv cu domnul primar
şi să găsească o soluţie pentru a muta aceste crosuri în locuri special amenajate în acest
sens, cum ar fi stadion, Pădurea Verde ş.a.m.d. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii?
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timis.
Vă doresc sărbători fericite!
PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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