CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 18 iulie 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 32 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipseşte domnul vicepreşedinte Stancu Traian, şi domnii consilieri judeţeni Cândea Dorin,
Borha Liviu şi Lelescu Tiberiu.
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.324/12.07.2018 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
În continuare, voi da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării contractului de
închiriere încheiat intre Judeţul Timiş prin Consiliul Judetean Timiş şi Societatea
DTA CORPORATION S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv al
Societăţii SCHILIFT S.R.L.
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.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui bun mobil aflat în
patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”Banat” al Judeţului Timiş.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniului public al Judeţului Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.125/27.06.2018, privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Comunei Nădrag, în domeniul public al Judeţului Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeţei de teren din Timişoara,
Str. Torontalului km.3, identificată prin C.F. nr.411557, nr.top. 25066/1-7/1/1/a,
aflată în domeniul public al Judeţului Timiş şi exprimarea acordului de înscriere a
noii suprafeţe măsurate în Cartea Funciară Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.55/2016 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean “Lărgirea la
4 benzi de circulaţie a DJ592 Timişoara - Moşniţa Nouă”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al Comunei Moşniţa Nouă, în domeniul public al Judeţului Timiş şi declararea
acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean Timis
nr.223/28.10.2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, a unui teren către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii unor unităţi locative.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Timiş nr.24/2018 privind aprobarea Ghidului privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Timiş nr.25/2018 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2018 în
judeţul Timiş.
14. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de management al domnului Ilaş
Claudiu la Muzeul Naţional al Banatului.
15. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ilaş Claudiu în funcţia de manager al
Muzeului Naţional al Banatului.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Timis prin Consiliul
Judetean Timis cu Unităţi administrativ teritoriale din judeţul Timis in vederea
cofinanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin
POIM.
18. Întrebări, interpelări.
De asemenea, va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de închiriere pentru unele
spaţii aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”
Timişoara.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil din domeniul public
al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş, înscris în CF
nr.412750 Giroc, nr.cad. 412750.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării propuse prin PLANUL
URBANISTIC ZONAL – ”ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE, SERVICII ŞI LOCUINŢE, în
intravilan GIROC”, C.F. 412822, 412750, 412821 şi 401165, nr. cad 412822,
412750, 412821, respectiv 401165, cu suprafaţa de 201,577 mp, aprobat cu HCL
Giroc nr. 56/2018.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului ”Cunoaşterea Banatului
în tabăra Poieni Strâmbu, judeţul Timiş” propus de către Raionul Nisporeni –
Republica Moldova.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor cadastrale privind
suprafeţele de teren aferente drumului judeţean DJ 684, pe sectorul corespunzător
proiectului de ”Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava)
- Tomeşti - Luncanii de Jos - lim. Jud. CS - DN 68 (Vioslova), (L=36,8 km din care
necesar de modernizat 36,8 km)”, suprafeţe aflate în domeniul public al Judeţului
Timiş, şi exprimarea acordului de înscriere a datelor actualizate în Cartea Funciară.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului
Judeţean Timiş nr.5/28.01.2015 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui
teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii unor unităţi
locative.
25. Alegerea Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.
Dacă mai sunt şi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi? Dacă nu, supun la
vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 30 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
În continuare, supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările
aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi modificată şi completată cu 31 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,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 12 iulie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare cu 29
de voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea
Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Buboi Ligius – Cosmin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
contractului de închiriere încheiat intre Judeţul Timiş prin Consiliul Judetean Timis
si Societatea DTA CORPORATION S.R.L.
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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Actului Constitutiv al Societăţii SCHILIFT S.R.L.
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, 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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui
bun mobil aflat în patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului 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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.125/27.06.2018, privind solicitarea trecerii unui imobil
din domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
La ultima şedinţă de plen am solicitat din partea doamnei director Milutinovici să
ne prezinte o strategie de dezvoltare a acestor lucruri, de altfel, foarte lăudabile, ca să
putem disemina informaţia către toate primăriile din judeţ. Întrebarea mea este dacă s-a
făcut acest lucru.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pe tablete aveţi o informare în acest sens
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

din partea Direcţiei Generale de

Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
În aceeaşi ordine de idei şi aşa cum am discutat în şedinţa trecută a plenului în
care am întrebat dacă DGASPC a consultat şi alte unităţi administrativ teritoriale care au
în patrimoniu anumite clădiri ce pot fi date în administrare consiliului judeţean care, la
rândul său, să demareze proiecte pentru construirea unor case de tip familial.
Aşa cum la Nădrag, fosta creşă v-a deveni casă de tip familial dorim să ştim dacă
sunt şi alte localităţi intenţia de a pune la dispoziţia consiliului judeţean locaţii unde putem
face astfel de imobile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe doamna Tru că Monica să vă răspundă la întrebare.
Doamna Tru că Monica – director general adjunct DGASPC Timiş
Bună ziua,
Domnule preşedinte, da, pot să spun că au fost consultate mai multe unităţi
administrativ teritoriale în acest sens. Am găsit înţelegere la Variaş, Găvojdia şi în
perioada următoare Giulvăz şi altele pentru că după şedinţa de Guvern de ieri, doamna
ministru a demarat un proiect pe partea de adulţi având în vedere necesitatea închiderii
centrului de la Găvojdia, există nevoia de locuinţe protejate şi case de tip familial.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Mulţumesc pentru răspunsul primit şi aş vrea să vă fac o propunere, în sensul că ar
trebui să facem o adresă generală către toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ să
ne răspundă dacă sunt sau nu dispuse.
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Doamna Tru că Monica – director general adjunct DGASPC Timiş
Cu permisiunea dumneavoastră aş dori să intervin pentru că doresc să vă spun că
pe două dintre proiecte, respectiv pe cel pentru adulţi, este necesar să existe un centru de
zi. Prin urmare, doar unde există centru de zi se pot face case de tip familial.
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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeţei de
teren din Timişoara, Str. Torontalului, km.3, identificată prin C.F. nr.411557, nr.top.
25066/1-7/1/1/a, aflată în domeniul public al Judeţului Timiş şi exprimarea acordului
de înscriere a noii suprafeţe măsurate în Cartea Funciară Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Stimaţi colegi, este un lucru important care s-a făcut pentru că de doi ani ne
străduim să delimităm suprafaţa de teren care aparţine consiliului judeţean. Dacă
reprezentantul firmei este prezent aş dori să-i adresez câteva întrebări.
Întrebarea nr. 1: Pista de decolare-aterizare este în acest moment în integralitatea
ei a consiliului judeţean sau există suprafeţe suprapuse care pot afecta lungimea sau
lăţimea pistei?
Domnul Dan Aurelian Stratu – administrator SC Topocad SRL
Bună ziua,
Pista în integralitatea ei este cea care a avut-o aeroportul civil Cioca. Deci, este în
integralitatea ei a consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Acest lucru înseamnă că se pot demara procedurile pentru recertificarea ei fără nici
un fel de problemă.
A doua întrebare – a înţeles că aceste erori fizice provin din faptul că aplicarea
Legii fondului funciară s-a făcut pe extras de carte funciară care a fost completată mai
mult sau mai puţin riguros, iar măsurătorile actuale au fost făcute pe numere topo şi din
această cauză apare o diferenţă.
Domnul Dan Aurelian Stratu – administrator SC Topocad SRL
Diferenţa este dată de faptul că Legea nr. 18 s-a aplicat pe planuri cadastrale, iar
intabularea s-a făcut pe numere topografice. Din păcate atunci când s-au făcut
propunerile pe hotărârea de guvern nu s-au corelat cu planurile cadastrale de aplicare a
Legii 18. Din această cauza există acea diferenţă.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Şi care este această diferenţă?
Domnul Dan Aurelian Stratu – administrator SC Topocad SRL
Diferenţa este de 2 ha.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Vă mulţumesc! Am înţeles că art. 3 spune în mod explicit că noi, consiliul judeţean,
vom continua activitatea de identificare a istoricului acestor suprafeţe de teren pe care
unele, deja, au fost date în proprietate.
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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.55/2016 privind aprobarea declanşării procedurii de
expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de
interes judeţean “Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ592 Timişoara - Moşniţa
Nouă”.
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 31 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile din domeniul public al Comunei Moşniţa Nouă, în domeniul public al
Judeţului Timiş şi declararea acestora ca fiind bunuri de interes public judeţean.
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 32 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, Ciurlea Sorina,
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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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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 modificării Hotărârii
Consiliului Judetean Timis nr.223/28.10.2016 privind aprobarea dării în folosinţă
gratuită, a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii
unor unităţi locative.
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 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 11 - 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 31 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.24/2018 privind aprobarea Ghidului privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
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Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.25/2018 privind aprobarea Ghidului de
eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
culturale pe anul 2018 în judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 14 – Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de
management al domnului Ilaş Claudiu la Muzeul Naţional al Banatului.
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 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 15 – Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ilaş Claudiu în
funcţia de manager al Muzeului Naţional al Banatului.
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 32 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, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin -
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Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului
Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Unităţi administrativ teritoriale din judeţul
Timis in vederea cofinanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020.
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 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM.
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 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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.18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de
închiriere pentru unele spaţii aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, Ciurlea Sorina,
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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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui
imobil din domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean
Timiş, înscris în CF nr.412750 Giroc, nr.cad. 412750.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării propuse
prin PLANUL URBANISTIC ZONAL – ”ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE, SERVICII ŞI
LOCUINŢE, în intravilan GIROC”, C.F. 412822, 412750, 412821 şi 401165, nr. cad
412822, 412750, 412821, respectiv 401165, cu suprafaţa de 201,577 mp, aprobat cu
HCL Giroc nr. 56/2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului
”Cunoaşterea Banatului în tabăra Poieni Strâmbu, judeţul Timiş” propus de către
Raionul Nisporeni – Republica Moldova.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor
cadastrale privind suprafeţele de teren aferente drumului judeţean DJ 684, pe
sectorul corespunzător proiectului de ”Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe
traseul DN 68A (Coşava) - Tomeşti - Luncanii de Jos - lim. Jud. CS - DN 68
(Vioslova), (L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km)”, suprafeţe aflate în
domeniul public al Judeţului Timiş, şi exprimarea acordului de înscriere a datelor
actualizate în Cartea Funciară.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si
completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.5/28.01.2015 privind aprobarea
dării în folosinţă gratuită a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în
vederea construirii unor unităţi locative.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 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, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, 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. 24 – Alegerea Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dau cuvântul secretarului judeţului să ne prezinte procedurile de votare pentru
alegerea Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Conform art.101 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt aleşi dintre membrii săi prin votul secret al
majorităţii consilierilor în funcţie, respectiv 19 voturi. Alegerea vicepreşedinţilor se
realizează pe bază de buletine de vot, care vor fi stampilate si semnate de preşedintele
ales. In buletinele de vot vor fi trecute propunerile făcute de către dvs. pentru funcţia de
vicepreşedinte al consiliului judeţean, iar in dreptul fiecărui nume se afla o căsuţa in care
fiecare dintre dumneavoastră veţi face semnul X (însemnând vot pentru) ceea ce

12

înseamnă că aţi votat persoanele dorite. Precizăm ca buletinele de vot vor fi anulate daca
se fac alte menţiuni pe buletinul de vot sau daca semnul X nu se afla strict intr-una dintre
căsuţe. Buletinul care nu conţine nicio opţiune este nul.
Votarea se va face in cabinele special amenajate aflate in hol. După vot buletinele
vor fi depuse in urna.
Rog preşedintele consiliului judeţean să supună la vot procedura de vot (care se
va aproba cu votul majorităţii consilierilor în funcţie).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă supun la vot procedura de alegere a vicepreşedintelui consiliului judeţean.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procedura de alegere a vicepreşedintelui
consiliului judeţean cu 30 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, 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.
Dau cuvântul in continuare domnului secretar pentru a face alte precizări necesare
in vederea votării.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Fiecare dintre dumneavoastră aveţi dreptul legal de a candida la funcţia de
vicepreşedinte al consiliului judeţean. Prin urmare, propunerile de candidaţi se fac de
către dumneavoastră, ca reprezentanţi ai partidelor prezente în consiliul judeţean sau pot
exista autopropuneri. Indiferent de situaţie, candidaţii trebuie să îşi prezinte un scurt
Curriculum Vitae. Toţi candidaţii propuşi trebuie să accepte candidatura şi să specifice
acest lucru în faţa consiliului judeţean.
De asemenea, indiferent că sunt propuşi sau se autopropun, candidaţii se înscriu
pe buletinul de vot în ordinea formulării propunerii. În momentul în care se sistează
propunerile, împreună cu colegii ne vom retrage şi vom multiplica buletinele de vot.
Aşa cum a fost stabilit în şedinţa de constituire a consiliului judeţean comisia de
validare va fi cea care va număra voturile împreună cu secretarul judeţului.
Dacă unul din candidaţii înscrişi pe buletinul de vot este membru al Comisiei de
Validare, acesta nu va participa la numărarea voturilor.
După închiderea votării, preşedintele Comisiei de validare, va proceda la
deschiderea urnei şi va citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele şi
prenumele candidaţilor care au fost votaţi, iar secretarul Comisiei de validare va înscrie în
dreptul respectivilor candidaţi voturile înregistrate.
Va fi declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin voturile majorităţii consilierilor
în funcţie, respectiv 19 voturi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Solicit consilierilor să facă propuneri de candidaturi pentru funcţia de vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean, în vederea înscrierii acestora în buletinul de vot.
Domnul consilier judeţean Bojin Titu
Eu aş vrea, în primul rând, să vă rog să încercăm să depăşim partea politică a
constituirii consiliului judeţean în încercarea de a reuşi împreună să ducem la capăt
proiectele pe care le supunem dezbaterii şi aprobării voturilor fie că sunt acestea sunt mai
multe sau mai puţine.
E corect ce a spus domnul secretar şi anume oricare dintre noi pot candida sau pot
fi vicepreşedinte, având calitatea de consilier judeţean în cadrul consiliului judeţean.
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Trebuie să recunoaştem că în ultimul an datorită mişcărilor politice, mai ales din
zona PMP, lucrurile nu au stat foarte clar, începând cu aprobarea bugetului când
reprezentantul PMP în calitate de vicepreşedinte nu a votat bugetul. Nu fac un reproş
doamnei Roxana Iliescu dar nici nu poţi să fii în echipa de guvernare, în conducerea
executivă a consiliului judeţean şi să nu votezi bugetul pe care îl asumi prin votul dat ca
să-l execuţi în calitate de vicepreşedinte.
Nu considerăm că este neapărat un drept sau un merit al UNPR-ului să aibă un
vicepreşedinte, dar ştiţi că încă de la constituirea consiliului judeţean UNPR a fost în
discuţii pentru realizarea majorităţii în condiţiile în care eu, personal mă simt ca făcând
parte din toate partidele pentru tot ce se întâmplă în consiliul judeţean şi sunt convins că
şi dumneavoastră vă simţiţi la fel când e vorba de interesul judeţului.
În aceste condiţii, pot spune că suntem cei mai apropriaţi, fără ca să ne ascundem
după corcoduş, în ce priveşte majoritatea din consiliul judeţean care, într-un fel sau altul
este constituită din 16 consilieri, colegi din PSD. Vreau să fiţi convinşi că ne vom strădui
ca împreună cu cele 3 voturi pe care le avem, indiferent din partea cui vin proiectele, să
fim corecţi. Vă rog să nu consideraţia acest lucru ca o îngâmfare din partea noastră sau
că ne arogăm un drept pentru că putea fi oricare dintre noi.
Ţinând cont de afinităţile ce vin din partea PSD îl propun în funcţia de
vicepreşedinte pe domnul Nicolae Oprea. Toţi dintre dumneavoastră îl cunoaşteţi foarte
bine de foarte mult timp. Domnia sa a lucrat în consiliul judeţean timp de 11 ani şi în acest
moment este încadrat la Asociaţia de Apă - Canal. Eu personal îl consider un om serios şi
am convingerea că poate face lucruri bune din această funcţie. După cum ştiţi nu avem în
acest moment niciun vicepreşedinte şi aş vrea să-i transmit cu această ocazie multă
sănătate domnului vicepreşedinte Stancu Traian şi sperăm să revină cât mai curând în
activitate astfel încât împreună să realizăm tot ce ne-am propus. Trebuie să recunoaştem
că nu s-au realizat lucruri extraordinare dar, chiar şi aşa, multe dintre proiecte s-au
aprobat şi dacă ele vor intra în lucru acum înseamnă că toţi ne-am făcut treaba. Dacă nu
vom fi în stare să ducem la bun sfârşit proiecte demarate, cheltuielile stabilite în anumite
domenii, să păstrăm modul de salarizare pentru salariaţii consiliului judeţean şi unităţilor
subordonate pentru că suntem un consiliu bogat cu banii, iar dacă reuşim să obţinem
aprobarea pe PNDL vor veni şi banii pentru drumuri atunci trebuie să fim foarte serioşi
când e vorba de cheltuirea banilor în următoarea perioadă.
Din aceste motive şi nu numai îl propun pe domnul consilier judeţean Nicolae
Oprea pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Domnia sa are o vârstă şi
nu îşi mai permite să fie îngâmfat. Sunt convins că se va purta frumos cu toată lumea şi
uşa biroului său va fi deschisă pentru toţi cei care vin să-i ceară sfatul şi ajutorul. Cred că
toţi îl cunoaşteţi pe domnul Oprea şi rog toţi colegii consilieri judeţeni să-i acordaţi votul
dumneavoastră. Sigur, puteţi face acest lucru dacă nu aveţi o propunere proprie, alta
decât cea făcută de mine. Rugămintea mea vine către consilierii judeţeni PNL şi PSD.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Nu doresc să fac o propunere ci doar să aduc o completare, şi anume, e adevărat
că domnul Oprea Nicolae este o persoană cu state vechi în această meserie, dar eu
personal voi cere domnilor parlamentari şi deputaţi să schimbe Legea alegerilor locale în
sensul că este imoral să nu se ţină cont de ordinea descrescătoare a voturilor. Adică,
electoratul îţi încredinţează un mandat şi nu poţi să-l duci la bun sfârşit pentru că se fac
diverse aranjamente care nu au nimic în legătură cu politica.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Daca sunt mai alte propuneri? Dacă nu, rog candidatul propus să ne spună dacă
acceptă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş pentru a-l putea înscrie pe
buletinul de vot.
Deci, domnule consilier judeţean Oprea Nicolae acceptaţi funcţia de
vicepreşedinte?
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Domnul consilier judeţean Oprea Nicolae
Dragi colegi doresc să vă mulţumesc pentru propunerea făcută. Despre mine ce
pot să vă spun? Majoritatea dintre dumneavoastră mă cunosc foarte bine. Pentru cei care
nu mă cunosc pot să spun că lucrez de foarte mulţi ani în administraţia publică locală, dar
şi în domeniul administrării agriculturii. Lucrez de 11 ani în consiliul judeţean şi sunt la al
patrulea mandat ca şi consilier judeţean al Consiliului Judeţean Timiş. Am lucrat la
Direcţia Agricolă de la postul cel mai mic până la postul de director general.
Eu consider că sunt om de echipă, un om cu sufletul larg deschis şi vreau să fiu în
continuare un bun coleg şi cu siguranţă voi lăsa uşa deschisă pentru oricine doreşte să
vină către mine. Suntem într-o perioadă în care supărarile şi înţepăturile nu îşi mai au
locul.
Din punct de vedere politic am fost la PDAR 2 mandate din 1990 -1999 când am
fuzionat cu PSD, iar de la PSD am trecut, în condiţiile pe care majoritatea le ştiţi, la UNPR
în primăvara anului 2016. Sunt un om de stânga şi aşa voi râmâne până la finalul
activităţii mele administrative şi politice.
Deşi nu am vrut totuşi trebuie să spun că viaţa e cu bune şi cu rele şi recunosc că
de-a lungul activităţii mele am mai avut mici ieşiri în sensul că am avut vocea mai aspră
care i-a deranjat pe unii. Vreau să mulţumesc domnului Viorel Matei, domnul Bojin Titu şi
nu în ultimul rând domnului Poenaru Dan care m-au ajutat foarte mult, iar dacă aveţi
încredere în mine vă rog să mă votaţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog consilierii judeţeni sa se prezinte in ordine alfabetica pentru ridicarea buletinelor
de vot si sa voteze.
Se ia pauză pentru vot.
Procedura de vot s-a încheiat, dau cuvântul preşedintelui comisiei de numărare a
voturilor pentru a prezenta rezultatele votării.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Mulţumesc domnule preşedinte,
Voi da citire procesului verbal privind voturile exprimate de consilierii judeţeni
pentru alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş astfel:
Comisia pentru numărarea voturilor, în componenţa ei cu un număr de 5 membri,
prezenţi astăzi 4, procedând la verificarea opţiunii exprimate prin buletinul de vot pentru
alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş a constatat următoarele:
- nr. consilieri judeţeni prezenţi la şedinţă – 32
- nr. consilieri judeţeni care au votat – 32 din care total voturi valabile – 32
Şi-a depus candidatura domnul Oprea Nicolae care a obţinut 20 voturi pentru şi 12
voturi împotrivă.
În consecinţă, având în vedere voturile exprimate şi faptul că pentru alegerea
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş este nevoie de votul majorităţii consilierilor
judeţeni în funcţie, comisia constată următoarele: domnul Oprea Nicolae a fost ales în
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timi .
Felicitări domnule Oprea Nicolae!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În continuare invit pe domnul vicepreşedinte ales să depună jurământul şi vă rog
domnilor colegi să ne ridicăm în picioare pentru depunerea jurământului.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
„Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţă tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu.”
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Îl felicit pe domnul vicepreşedinte Oprea Nicolae şi îl invit să ia loc lângă mine şi
pot să spun că din acest moment domnia sa va face tot ce e posibil pentru susţinerea
proiectelor pentru dezvoltarea judeţului Timiş atât din poziţia de vicepreşedinte cât şi din
poziţia de consilier judeţean.
Punctul nr. 25 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele
informări:
1. Informare privind proiectele depuse in vederea accesării fondurilor externe
nerambursabile de către Consiliul Judetean Timis ca solicitant individual si/sau in
parteneriat cu alte instituţii publice începând cu anul 2016.
2. 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.
3. Informare privind situaţia rezolvării corespondentei înregistrate la CJ Timis in
perioada 02.04. – 29.06.2018.
4. Informare privind Strategia de dezvoltare a DGASPC Timis pentru înfiinţarea de
centre pentru protecţia copilului in UAT-urile din Judeţul Timis.
5. Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Timis in
perioada 01.01. – 30.06.2018.
6. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului in semestrul I al anului
2018.
7. Situaţia repartizării unui ajutor financiar unităţilor de cult din judeţul Timis in anul
2018.
8. Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese si
incompatibilităţi in care se pot afla consilierii judeţeni.
Înainte de a vă invita să luaţi cuvântul, stimaţi colegi, vă informez că mai mult ca
sigur săptămâna viitoare vom convoca o şedinţă extraordinară pentru aprobarea
proiectului de modernizare a drumului judeţean Coşava – Tomeşti - Valea lui Liman şi
trecerea în judeţul Caraş Severin, proiect pe care îl depunem pe POR pentru atragerea
fondurilor europene.
În acelaşi timp, vă invit în data de 28 iulie să sărbătorim împreună Ziua Judeţului
Timiş la Bastion. Programul îl veţi primi de la aparatul de specialitate pe invitaţie şi pe
tablete. Invitaţia am făcut-o din timp ca să vă puteţi include acest lucru în programul
dumneavoastră
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Vreau să mulţumesc tuturor colegilor pentru votul de încredere acordat astăzi.
Mulţumesc şi celor care astăzi au votat împotrivă sau s-au abţinut. Ei rămân în continuare
prietenii şi colaboratorii noştri.
Aşa cum v-am anunţat mai devreme, îmi doresc să fiu un om de echipă şi chiar
dacă majoritatea dintre noi am fost aleşi politic în anul 2016, alegătorii aşteaptă de la noi
acte şi activităţi administrative. Din această cauză trebuie să satisfacem interesele
oamenilor, sperăm să fim mereu alături de ei, iar în final vreau să spun tuturor
colaboratorilor, prietenilor, amicilor, chiar şi duşmanilor deşi nu cred ca am că eu, Nicolae
Oprea rămân acelaşi Lae Oprea.
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Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule preşedinte vorbeaţi despre infrastructură în informările prezentate şi aş
dori să vă aduc în atenţia dumneavoastră şi rog Direcţia Tehnică să ia măsuri imediate
pentru tăierea ierbii de pe drumurile judeţene. Având în vedere că în ultima perioadă au
fost foarte multe ploi, iarba a crescut şi vizibilitatea este îngreunată şi redusă din acest
punct de vedere.
De asemenea, există pericolul ca animalele sălbatice care pot traversa drumurilor
şi din lipsa vizibilităţii pot produce alte neplăceri din acest punct de vedere.
Din acest motiv, doresc ca Direcţia Tehnică să ia măsuri urgente în acest sens.
Cred că şi dumneavoastră aţi observat că de la Albina la Buziaş iarba depăşeşte un
metru.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă asigur că Direcţia Tehnică a luat act de solicitarea dumneavoastră.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Referitor la Aeroportul Cioca doresc să vă adresez o întrebare şi anume, suntem în
situaţia în care ştim care este terenul nostru şi doresc să ştiu când se demarează din
partea consiliului judeţean procedurile de recertificare a pistei de aterizare / decolare
pentru că de la această recertificare porneşte construcţia ulterioară?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Acest lucru se va face în perioada imediat următoare. După cum ştiţi Consiliul de
Administraţie are obligaţia să vină cu un plan de dezvoltare. Îl aşteptăm şi apoi vom
discuta ce vom face în continuare.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Atât eu cât şi colegii consilieri judeţeni din partea PNL avem rugămintea ca tot ce
înseamnă proiecte suplimentare să faceţi demersurile necesare ca acestea să fie postate
pe tabletele noastre cât mai repede cu putinţă pentru a ne putea informa şi pentru a putea
vota în cunoştinţă de cauză. Spre exemplu, pentru plenul de astăzi proiectele
suplimentare au fost postate ieri. Deci, destul de târziu pentru a ne putea informa. Acesta
este sfatul şi rugămintea noastră.
De asemenea, am solicitat şi încă solicităm ca la ordinea de zi să fie ataşată o listă
cu proiectele suplimentare ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării.
Am avut o cerere către compartimentul de dezvoltare cu privire la terenul de la
Covaci şi tot ce s-a implementat ca studii de fezabilitate, toate cheltuielile realizate acolo
şi nu ştiu în ce stadiu este această informare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă eraţi puţin mai atent aţi fi aflat că am spus că informarea este transmisă pe
tabletele tuturor consilierilor judeţeni.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Pentru a termina şedinţa pe un ton, la fel cum l-am început, aş vrea să vă spun că
ascultând prezentarea domnului Titu Bojin şi cunoscându-l pe domnul Oprea aţi riscat
foarte mult pentru că biroul respectiv este o trambulină către funcţia de preşedinte. Aşa că
ori vă asumaţi mai departe riscul ori îi daţi domnului Oprea un alt birou .
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc domnule Bojin Mihăiţă pentru constatarea dumneavoastră, voi analiza
cu mare atenţie acest lucru şi voi analiza cu maximă atenţie.
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Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cu permisiunea dumneavoastră vreau să-l felicit
pe domnul Oprea şi îi doresc să rămână acelaşi om bun şi să fie sănătos să poată duce
la îndeplinire tot ce şi-a propus. Domnule Oprea să vă dea Dumnezeu numai bine!
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.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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