CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 31 iulie 2018
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că
sunt prezenţi un număr de 23 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în
funcţie. Lipsesc: Bădina Nicu, Cutu Dorin, Dolecek Cristian, Lupuţ Florica, Tîrpe Manasia
Roxana – Andreea, Cândea Dorin, Bojin Titu, Borha Liviu, Ciurlea Sorina- Alexandra,
Cocean Liviu – Marius, Grigoroiu Eugeniu, Sarmeş Dan şi Vasile Marian – Constantin.
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.362/30.07.2018 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.
Dau citire ordinii de zi:
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr. 188/30.08.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.
139/27.06.2018 privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea, consolidarea,
modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic
Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin
gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod
proiect 116274, precum şi a documentaţiei tehnico-economice la faza D.A.L.I cu
principalii indicatori tehnico-economici în vederea accesării fondurilor
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri
Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr.
POR/97/3/1)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr. 138/27.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, consolidarea,
modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic
Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin
gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod
SMIS 116274 şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea accesării fondurilor
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri
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Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr.
POR/97/3/1)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.I) pentru investiţia proiectului „Modernizare drum interjudeţean
DJ 684 pe traseul DN68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Jos – limită judeţ CS –
DN 68 (Voislova) (L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km”- Cod SMIS
125051 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între UAT
Judeţul Timiş şi UAT Judeţul Caraş Severin în vedere modernizării traseului
interjudeţean al drumului DJ 684 prin proiectul UAT Judeţul Timiş intitulat „
Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti –
Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar
de modernizat 36,8 km” şi prin proiectul UAT Judeţul Caraş – Severin intitulat
„Modernizare DJ 684 Ruşchiţa – Voislova, limită judeţ Timiş, conexiune cu Judeţ
Hunedoara”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Judeţul
Timiş – Lider de proiect, UAT Comuna Curtea – Partener 2 şi UAT Comuna Tomeşti
– Partener 3, în vederea implementării proiectului „ Modernizare drum interjudeţean
DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS –
DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km” – Cod SMIS
125051
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Judeţul
Timiş şi Administraţia Bazinală de Apă Banat, în vederea implementării proiectului „
Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti –
Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar
de modernizat 36,8 km” – Cod SMIS 125051
7. 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.
Daca sunt discuţii sau alte propuneri privind ordinea de zi?
Dacă nu, supun la vot ordinea de zi prezentată.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 22 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin,
Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Jumanca
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr. 188/30.08.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Timiş nr. 139/27.06.2018 privind aprobarea promovării proiectului
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale
din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a
eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din
surse regenerabile”, cod proiect 116274, precum şi a documentaţiei tehnicoeconomice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico-economici în vederea
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
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scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod
apel proiecte nr. POR/97/3/1)
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr. 138/27.06.2018 privind aprobarea
proiectului
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale
din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a
eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din
surse regenerabile”, cod SMIS 116274 şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod
apel proiecte nr. POR/97/3/1)
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 21 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Buboi Ligius –
Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Jumanca
Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I) pentru investiţia proiectului
„Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN68A (Coşava) – Tomeşti –
Luncanii de Jos – limită judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L=36,8 km din care necesar de
modernizat 36,8 km”- Cod SMIS 125051 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
investiţiei.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
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Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Cu toţii ştim foarte bine importanţa acestui drum din zona Făgetului, din Comuna
Tomeşti care face legătura cu localitatea Voislova din judeţul Caraş Severin. Este un
proiect care s-a dorit pus în aplicare cu ceva timp în urmă şi ne bucurăm că se iniţiază
acum acest proiect privind accesarea de fonduri europene pentru modernizarea drumului
interjudeţean. Este foarte relevant pentru tot ce înseamnă cetăţenii din zona Făgetului şi a
comunei Tomeşti. În plus, va avea o deschiderea foarte bună şi din punct de vedere
turistic.
Însă, ca şi orizont de timp, domnule preşedinte, când consideraţi că acest drum
poate fi finalizat? Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În primul rând, ca şi procedură după aprobare, termenul limită de depunere a
proiectului este 2 august. După aceea totul va depinde de specialiştii din cadrul ADR-ului
care vor evalua eligibilitatea financiară, administrativă, tehnică. După semnarea
contractului de finanţare şi demararea proiectului vom şti un termen exact de realizare a
acestei investiţii.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu.

Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de
Cooperare între UAT Judeţul Timiş şi UAT Judeţul Caraş Severin în vedere
modernizării traseului interjudeţean al drumului DJ 684 prin proiectul UAT Judeţul
Timiş intitulat „ Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava)
– Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din
care necesar de modernizat 36,8 km” şi prin proiectul UAT Judeţul Caraş – Severin
intitulat „Modernizare DJ 684 Ruşchiţa – Voislova, limită judeţ Timiş, conexiune cu
Judeţ Hunedoara”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu.
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
între UAT Judeţul Timiş – Lider de proiect, UAT Comuna Curtea – Partener 2 şi UAT
Comuna Tomeşti – Partener 3, în vederea implementării proiectului „ Modernizare
drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus
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– limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar de modernizat
36,8 km” – Cod SMIS 125051
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, referitor la proiectele 3,4 şi 5 constat că regiunea se
reîntregeşte cu drumuri şi ne legăm prin drumuri cu judeţul Caraş Severin şi judeţul
Hunedoara, iar luna trecută am aprobat legături cu judeţul Arad. În aceste condiţii,
întrebarea către specialiştii în domeniu – în ce consta modernizarea acestui drum
interjudeţean?
Domnul Tudor Viluş – Direcţia Generală Tehnică
În acest moment drumul judeţean este asfaltat de la drumul naţional până la
localitatea Luncani de Jos după care este un drum pietruit, de fapt este un drum pe toată
lungimea traseului până la limita de judeţ. Este în zonă montană, în dreapta este Bega, iar
în partea stângă este zonă muntoasă. Se va asfalta şi se lărgeşte cât permite terenul. La
fel se face şi în judeţul Caraş Severin – se reabilitează vechea structură de la drumul
naţional şi până la Luncani de Jos.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Întrucât e vorba de trei modernizări de drumuri, respectiv cele de la punctele 4,5 şi
6 nu cred că e nevoie de mai multe detalii, dar precizările trebuiau făcute într-un fel. Cred
că este bine că se realizează aceste drumuri judeţene, mai ales că zona este de o
importanţă turistică foarte mare, iar în acest fel reîntregim Regiunea Banat. Dar, referitor
la turism o să revin cu câteva întrebări într-o altă şedinţă. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Trebuie să ştiţi că este vorba de un singur drum. Conform Strategiei de dezvoltare
regională este un drum care are conexiune cu colegii din Caraş Severin. Proiectul Caraş
are conexiune cu judeţul Hunedoara, deci va fi un drum care va lega toate cele trei judeţe.
În ce priveşte modernizarea acestui drum, acest lucru presupune pe anumite zone
lărgirea drumului acolo unde se permite la standarde drumului judeţean, iar pe anumite
zone unde nu există asfalt presupune asfaltarea astfel încât accesul să fie cât mai facil din
judeţul Timiş în judeţul Caraş. Acest drum deschide întreaga zonă din punct de vedere
turistic şi putem profita de realizarea acestui drum în acest sens.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Unde as putea să găsesc Strategia de dezvoltare a infrastructurii la nivel regional ?
Dumneavoastră aţi spus că există o astfel de strategie şi aş vrea să ştiu unde o
găsesc pentru că mă interesează.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În primul rând, Strategia la nivel regional este componentă integrală a strategiilor
celor patru judeţe. Fiecare judeţ are infrastructura rutieră inclusă în cadrul Strategiei de
dezvoltare a judeţului, iar în cadrul ADR-ului, în cadrul Consiliului Director al ADR-ului sau stabilit drumurile prioritare ca şi conexiune între cele patru judeţe.
Deci, Strategia de dezvoltare se găseşte la ADR.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Deci, dacă vorbesc cu domnul Maxim voi putea intra în posesia acestei strategii?
Mulţumesc!
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Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Bună ziua şi bine v-am regăsit,
Aş vrea să-i spun domnului consilier judeţean Coifan Viorel că această reabilitare,
modernizare a drumului de la Tomeşti apare pentru prima dată în discuţie, în consiliul
judeţean în anul când se face o strategie de dezvoltare a acestei zone.
De atunci, s-a început această discuţie, legată şi de modernizarea zonei Lacului
Surduc, Poieni Strâmbul, etc. Mulţumesc!
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 23 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihăiţă, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu.
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
între UAT Judeţul Timiş şi Administraţia Bazinală de Apă Banat, în vederea
implementării proiectului „ Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN
68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L =
36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km” – Cod SMIS 125051
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihăiţă, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu.
Punctul nr. 7 – 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 comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihăiţă, Buboi Ligius – Cosmin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea
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Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu.
Punctul „INTREBARI – INTERPELARI” nu a fost inclus pe ordinea de zi întrucât,
potrivit art. 105 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean
Timis, se pot adresa întrebări si interpelări doar în şedinţele ordinare.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

Pt. SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
ŞEF SERVICIU JURIDIC
Maria URSOIU

DACT. C.A
RED. C.A
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