CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 30 mai 2017
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 36 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipseşte domnul Sarmeş Dan.
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. 227/25.05.2017 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.
Înainte de a trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi vă rog să ne
ridicăm pentru a ţine un moment de reculegere în memoria domnului Dorin Birdean
primarul Comunei Checea.
În continuare dau citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Statului Român şi folosinţa Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al judeţului Timiş şi în
administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de interes
judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Normativului privind
dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificări Hotărârii Consiliului Judetean Timis
nr. 267/2016 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul
fiscal 2017.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judetean Timis nr.89/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de
Prestări Servicii Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Naţional al
Banatului.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Comitetul
Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate,
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1376/2016, componentă a Strategiei
Naţionale de Sănătate 2014-2020.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat pentru reprezentarea
intereselor Judeţului Timiş în adunările generale şi consiliile de administraţie şi
conducere ale societăţilor, instituţiilor de cultură şi ale altor entităţi la care Judeţul
Timiş deţine acţiuni, are interese de natură patrimonială sau este membru cu drepturi
depline.
11. Întrebări, interpelări.
De asemenea, vă propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
1. Proiect de hotărâre aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Agendei principalelor manifestări culturalartistice” pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat la nivelul Judeţului
Timiş privind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, revizia 5.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei „Diploma de Excelenţă” a Judeţului
Timiş domnului Academician Profesor Păun Ion Otiman, Doctor Honoris Causa.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în
domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul
public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare realizării
investiţiei ”Construire Sală Polivalentă cu 16.000 de locuri, comuna Giroc, judeţul
Timiş” de către Compania Naţională de Investiţii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor active fixe corporale din domeniul
public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor construcţii aflate în domeniul
privat al judeţului Timiş.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile
aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiş către unele instituţii publice din
Judeţul Timiş.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 122 din 27.09.2011 a Consiliului
Judeţean Timiş.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 5 din 19.01.2010 a Consiliului
Judeţean Timiş.
13. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare realizării obiectivului de
investiţii „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu”
Timişoara ”.
14. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare realizării obiectivului de
investiţii „Clinica de Obstretică Ginecologie, str. Liviu Rebreanu nr. 156 Timişoara”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului din imobilul situat în
localitatea Giroc, Calea Timişoarei nr.55, identificat prin CF nr.409173,
nr.top.409173-C2
Daca sunt discuţii sau alte propuneri? Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi
cu proiectele menţionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 32 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
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Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian,
Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin, un vot împotrivă din partea domnului
Borha Liviu şi 2 abţineri din partea domnilor Cocean Liviu şi Coifan Viorel
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completările menţionate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 34 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Cocean Liviu Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi un
vot împotrivă din partea domnului Borha Liviu.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei ordinare din data de 26 aprilie 2017.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 35 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Cocean
Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al Statului Român şi folosinţa Ministerului Afacerilor Interne prin
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al
judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii
In Comisia pentru Administraţie Publica Locala a avizat proiectul de hotărâre cu
următorul amendament: “Se solicită din partea comisiei o discutie cu primarul comunei
Dudestii Noi si specificarea destinatiei imobilului”.
Rog Presedintele comisiei sa sustina amendamentul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Ideea era ca atunci când este vorba despre o problemă de natură patrimonială a
unei comune este bine să existe în prealabil o discuţie cu primarul acelei comune. Am
înţeles că în acest caz a existat o discuţie cu primarul comunei Dudeştii Noi.
Pe de altă parte, al doilea punct se referă la o procedură şi anume, trebuie să
specificăm foarte clar ce anume se doreşte să se realizeze acolo pentru că în expunerea de
motive se spune că e vorba de urmărirea strategiei de dezvoltare turistică a judeţului Timiş.
Întrebarea era dacă este vizat un anumit obiectiv, de exemplu un aqua parc sau ce anume
se doreşte să se facă acolo. În acest sens am depus amendamentul.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aşa cum aţi specificat şi dumneavoastră, în strategia de dezvoltare a judeţului Timiş
există acest obiectiv de investiţie, de a realiza un complex de agrement şi există
posibilitatea de a realiza această investiţie pe suprafaţa de teren. Este vorba de o suprafaţă
de teren de 61 ha. Terenul este în domeniul public al statului în acest moment şi nu este
folosit în nici un scop.
Am înţeles că aţi retras amendamentul. Mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Referitor la zona de agrement nu se ştie în acest moment ce fel de agrement se
doreşte a se face acolo, respectiv ce fel de obiectiv turistic se doreşte pentru că nu ne
referim strict la un aqua park.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În acest moment suntem la stadiul de discuţii şi nu puteam face nicio demarare
privind această suprafaţă datorită faptului că nu este o suprafaţă în domeniul public al
judeţului nostru. Dacă reuşim să trecem această suprafaţă în domeniul public al judeţului
atunci vom demara un studiu de necesitate şi oportunitate, o notă conceptuală pentru a
vedea clar la ce se pretează pentru acea locaţie şi investiţia pentru judeţul şi regiunea
noastră.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea
obiectivelor de interes judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări
Servicii Timiş, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile de specialitate.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
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 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe 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 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificări Hotărârii
Consiliului Judetean Timis nr. 267/2016 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii
de interes judeţean în anul fiscal 2017.
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 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
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Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Judetean Timis nr.89/2017 privind aprobarea structurii
organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii 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 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin şi o abţinere din partea domnului vicepreşedinte Stancu
Traian.
Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a
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 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
special.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Din partea grupului de consilieri PSD propunem pe doamna consilier judeţean Florica
Lupuţ.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu spun la vot propunerea domnului Ritivoiu
Mihai şi implicit proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Judeţului Timiş în Comitetul Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de
Servicii de Sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1376/2016,
componentă a Strategiei Naţionale de Sănătate 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 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat
pentru reprezentarea intereselor Judeţului Timiş în adunările generale şi consiliile de
administraţie şi conducere ale societăţilor, instituţiilor de cultură şi ale altor entităţi la
care Judeţul Timiş deţine acţiuni, are interese de natură patrimonială sau este
membru cu drepturi depline.
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 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea „Agendei principalelor
manifestări cultural-artistice” pe anul 2017.
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 31 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Vasile Marian
Constantin.
Întrucât sunt direct implicaţi, domnul Dolecek Cristian şi doamnele Lupuţ Florica şi
Târpe Manasia Roxana s-au abţinut de la vot.
Punctul nr. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului
actualizat la nivelul Judeţului Timiş privind sistemul de alimentare cu apă şi
canalizare, revizia 5.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei „Diploma de
Excelenţă” a Judeţului Timiş domnului Academician Profesor Păun Ion Otiman,
Doctor Honoris Causa.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
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Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Rog Direcţia Administraţie Publică Locală să anunţe toţi consilierii judeţeni că
evenimentul va fi mâine la ora 11,00. De asemenea, în invitaţie vă rog să treceţi şi locaţia
unde se va desfăşura evenimentul la care sper să fiţi alături de mine în număr cât mai mare.
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale, în domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului
Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile
din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului
Transporturilor, în domeniul public al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului
Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor
necesare realizării investiţiei ”Construire Sală Polivalentă cu 16.000 de locuri,
comuna Giroc, judeţul Timiş” de către Compania Naţională de Investiţii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
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Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule preşedinte, nu e o plăcere să intervin de atâtea ori pe acest subiect aşa
cum nu a fost nici în comisiile reunite, însă aşa cum am spus în comisiile reunite, nu doresc
şi noi, grupul consilierilor judeţeni PNL Timiş, nu dorim să facem spectacol pe tema acestui
proiect de hotărâre şi a celor care derivă din acesta. Am spus în comisiile reunite că nu
suntem de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Ceea ce pot vă spun
încă o dată, şi în cadrul plenului consiliului judeţean, este că vă solicităm dumneavoastră
şi Guvernului României prin intermediul Consiliului Judeţean Timiş ca sala polivalentă să fie
construită pe locaţia propusă de Primăria Municipiului Timişoara.
De asemenea, Primăria Municipiului Timişoara propune Consiliului Judeţean Timiş
un parteneriat 50 – 50 % pe proprietatea sălii pe care o face Compania Naţională de
Investiţii pe locaţia propusă de Primăria Municipiului Timişoara.
Vreau să ştiţi că locaţia propusă de Primăria Municipiului Timişoara a fost apreciată
ca excelentă de specialiştii CNI înainte de a ajunge să viziteze a doua locaţie. La fel a fost
considerată şi de specialiştii firmei de proiectare BAM. Deci, vorbim despre locaţia pusă la
dispoziţie de primărie, iar firma BAM este una dintre cele mai puternice firme în domeniu
din Europa, este firma care a proiectat Allianza Arena din Munchen şi stadioanele din Qatar
pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2022.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule consilier judeţean Bitea, îmi cer scuze că vă întrerup pentru câteva
momente, dar vreau să vă atenţionez că faceţi prea mult lobby acestei firme şi nu este
corect. Pentru binele dumneavoastră încercaţi să nu mai faceţi lobby la firmele private.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Nu fac lobby unei firme private ci doar spun că această firmă este una de proiectare
recunoscută la nivel european. Nu am făcut nici un fel de lobby ci am spus că este una
dintre cele nu că ar fi cea mai bună.
De asemenea, locaţia propusă de primărie face parte dintr-un concept amplu ultra
modern elaborat de specialişti de top internaţional pe parcursul ultimilor 3 ani. Acest
concept reprezintă Master planul pe infrastructura sportivă a Timişoarei.
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, toate oraşele mari ale României au asemenea
săli pe raza lor, adică pe raza municipiului reşedinţă de judeţ care fac parte din portofoliu de
atuuri în diverse contexte alături de alte obiective de mare interes.
Domnule preşedinte, în judeţul Braşov sala polivalentă este în cadrul municipiului
Braşov, în judeţul Cluj sala polivalentă este în Municipiul Cluj Napoca şi credem că este
oportun ca această sală polivalentă să se construiască în Timişoara în parteneriat cu
Consiliului Judeţean. Nimeni nu are un interes de imagine politică sau de altă natură. Din
acest motiv, mai facem încă o justificare prin care motivăm de ce sala polivalentă trebuie să
fie în Timişoara. Există căi de acces multiple în jurul acestei locaţii propuse cu 4 benzi cu
reţele de utilităţi gata făcute, linii de transport în comun multiple şi, totodată în raza acelui
teren propus locuiesc în cartierele învecinate aproximativ 100 mii le locuitori. Din discuţiile
pe care le-am avut cu domnul primar Nicolae Robu – Primarul Municipiului Timişoara –
domnia sa mi-a spus că are intenţia de a construi o sală polivalentă din fonduri proprii ale
Primăriei municipiului Timişoara pe locaţia propusă CNI.
De aceea, domnule preşedinte, stimaţi colegi, fac un ultim ape în a discuta, nu doar
dumneavoastră cu dânsul, ci putem face un grup de colegi consilieri judeţeni în care să
discutăm împreună cu reprezentanţii Municipiului Timişoara pentru a găsi cea mai bună
variantă în acest sens. Nu cred că este normal să se construiască două săli polivalente, una
în judeţ şi una în Timişoara. Nu există niciun fel de alte ambiţii, ca să nu credeţi că se
mergeţi pe această idee, aceea de ambiţie personală sau de alte orgolii aşa cum s-a spus
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în acest sens ci există doar ideea de a construi o sală polivalentă care să deservească cât
mai multor cetăţeni, care să aibă acces uşor şi toate utilităţile necesare.
Nu am făcut spectacol şi nu am o atitudine în acest sens. Aţi văzut foarte bine de-a
lungul timpului de când sunt consilier judeţean, dar vreau să întăresc ideea ca şi Consiliul
Judeţean să intre într-un parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara pentru că nu putem
neglija Timişoara din acest proiect major şi cred că putem găsi o înţelegere astfel încât
consiliul judeţean să fie într-un parteneriat cu Primăria Mun. Timişoara.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Florin
Probabil că dumneavoastră domnule preşedinte veţi susţine mult mai extins
argumentaţia consiliului judeţean dar nu mă pot abţine să nu fac o singură observaţie faţă
de ceea ce a spus domnul Nicolae Bitea.
Domnule Nicolae Bitea poate că dumneavoastră nu ştiţi că Allianz Arena este la 12
km distanţă de centrul Munchen-ului, şi la 2,5 ore distanţă de mers pe jos faţă de aeroport.
Probabil că marii consultanţi care au proiectat-o au ţinut cont de anumite aspecte şi cu
siguranţă aveau bani să cumpere teren mult mai aproape. La noi cu tot cu Giroc abia sunt 6
km de mers pe jos. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Cu permisiunea dumneavoastră am să iau eu cuvântul pentru a vă lăsa pe
dumneavoastră să trageţi concluziile la final. După părerea mea nu cred că e bine ce se
întâmplă. Consider că e normal ca toţi să fim de acord cu toate investiţiile care vin către
judeţul Timiş. Am avut aceleaşi veleităţi în toată perioada până în prezent în judeţul Timiş
atunci când a fost un partid la consiliul judeţean, iar la primărie alt partid. Vă rog să vă
reamintiţi perioada mandatului domnilor Ciuhandu şi Ostaficiuc. Doi oameni remarcabili
pentru politica din judeţul Timiş şi cu toate acestea nu au reuşit să se pună de acord cu
toate investiţiile mari din Timişoara. Ne mirăm că în Timişoara nu există sală polivalentă, nu
există stadion, se zbate şi sperăm că în 8 iulie când va fi licitaţia pentru centură va fi
realizată această achiziţie şi să nu intrăm din nou în contestaţii interminabile.
Rog colegii de la PNL să înţeleagă că în condiţiile în care suntem astăzi avem sanşa
să participăm cu ajutor şi cred că propunerea domnului Bitea cu privire la faptul că primăria
doreşte să facă o sală la dimensiuni mai mici finanţată de la Guvern să putem intra şi noi in
parteneriat. Dacă se pretează în urma unui studiu construirea altei săli cu altă capacitate, cu
funcţii similare dar la nivel mult mai mic.
Colegii din PNL sunt oameni deosebiţi, unii dintre ei au fost şi conducători ai
judeţului în calitate de preşedinţi sau primari. De aceea, vă rog să nu creaţi o luptă surdă
raportându-ne fiecare când facem conferinţă de presă ca să demonstrăm cine e pentru sau
împotriva cetăţenilor.
Rog pe domnul Călin Dobra în calitate de preşedinte al consiliul judeţean şi de prim
vicepreşedinte al PSD să facă tot posibilul ca acel acord să existe. Acord prin care
consilierii PSD de la nivelul primăriei să poată vota, pentru că tot 2/3 din voturi îi trebuie şi
domnului primar să pună terenul la dispoziţie. Dacă astăzi ne ambiţionăm să nu votăm
probabil că mâine se vor ambiţiona şi colegii din PSD de la primărie să nu voteze. Noi, cei
din UNPR suntem într-o situaţie privilegiată. Noi ne uităm la interesul judeţului şi vom fi de
partea judeţului. În aceste condiţii ar fi păcat să nu votăm astăzi acel teren. Sigur că tot CNI,
care vine cu banii, ne va spune în final dacă face sala polivalentă la Giroc sau la stadion.
Totuşi la stadion în acest moment sunt probleme care trebuie clarificate. Dacă nu
vreţi să facem un pas înainte şi să se poată vota în plenul consiliului judeţean terenul de la
Giroc ca şi amplasament care se va pune la dispoziţia CNI acelaşi lucru se va întâmpla
peste câteva zile în plenul consiliului local când nu se va vota terenul propus de primărie.
Aceeaşi situaţie este şi la primăria Timişoara şi trebuie să votăm ambele proiecte şi să
profităm de posibilitatea de a aduce câteva milioane de euro în judeţul Timiş. De aceea,
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propun să se voteze în consiliul judeţean şi domnul preşedinte Călin Dobra să ne asigure că
consilierii locali vor vota şi ei pentru terenul propus de primărie. În aceste condiţii o să fie o
agreere între cele două instituţii. Mai mult decât atât vă propun să subscriem la ideea de a
sprijini viitoarea investiţie, fie că e sală de sport, fie că e stadion, fie că va fi un spital de
psihatrie, de copii, sau un centru de cardiologie sau altceva în zona Torontal, nu ştiu cum va
fi dar vreau să ne angajăm împreună că vom face nişte lucruri bune.
Chiar şi pentru spitalul de copii am mai dat nişte banii în anii trecuţi şi din acest motiv
propun ca şi în acest an să se mai dea nişte bani dacă nu s-au dat până acum.
Ideea de a ne ambiţiona cine are sau nu dreptate nu e corectă. Noi trebuie să ne
gândim la interesul judeţului Timiş şi să votăm pentru judeţul Timiş.
Doamna consilier judeţean Ciurlea Dorina
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Doresc să adresez o întrebare şi anume, din moment ce avem spaţiu în Timişoara
pentru o astfel de investiţie, nu mi se pare normal nici să facem două şi nici să facem şapte
săli, ci să fim foarte eficienţi în folosirea banilor dacă tot există din partea Guvernului
României, să demarăm lucrurile cât mai repede. Întâlnesc foarte mulţi cetăţeni din
Timişoara, oraş care face parte din acest judeţ şi acoperă mai mult de jumătate, solicită
locuri în care copiii lor să îşi desfăşoare activităţile sportive. Dacă noi acum construim două
săli, ne ambiţionăm să facem una la Giroc şi asta înseamnă să prelungim foarte mult
lucrurile şi momentul în care oamenii să aibă parte de o investiţie eficientă.
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan
Eu vreau să-l întreb pe domnul Bitea dacă ne poate spune ceva despre sala de sport
începută de domnul Nicolae Robu acum 7-8 ani.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Această sală de sport a fost demarată de Universitatea Politehnica Timişoara pe
vremea când domnul primar Robu era rectorul acestei Universităţi. Am înţeles că în acest
moment stadiul lucrărilor este destul de înaintat. Problemele au apărut pe parcurs şi din
câte cunosc eu firma care se ocupa de acea sală a intrat într-o situaţie precară, iar lucrările
nu au mai putut continua. Din câte am înţeles s-a făcut o nouă procedură pentru a continua
lucrările.
Domnule profesor Poenaru, cu tot respectul cred că discutăm de două lucruri diferite.
Dumneavoastră vă referiţi la o investiţie a Universităţii, iar noi aici discutăm de o sală
polivalentă cu un număr de locuri apreciabil dar nu de nivelul a 16 mii de locuri dar cu
interes regional nu doar judeţean.
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan
Deci, există riscul să avem 3 săli de sport. Trebuie să calculăm coeficientul cost –
eficienţă pentru că banul public aşa se calculează.
Aş vrea să vă fac o sugestie şi vă întreb dacă la terenul de la stadion nu s-ar preta
mai bine construirea unui bazin olimpic pentru că Timişoara nu are aşa ceva. Timişoara a
fost ani de zile campioană naţională la polo, iar loturile olimpice şi naţionale ale României
au fost exclusiv formate din bănăţeni, aşa cum a fost şi la handbal. De aceea spun că poate
primăria ar putea prelua să facă un bazin olimpic şi atunci lucrurile s-ar simplifica.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule profesor, cred că aţi observat, în conferinţele avute de domnul primar
Nicolaie Robu din ultima vreme, faptul că având în vedere dimensiunea terenului care este
mult mai mare decât cele 10 ha pe care le pune la dispoziţie consiliul judeţean. domnul
primar Robu a spus că acolo se poate face un complex turistic major în care să se includă
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şi un bazin olimpic şi o sală polivalentă, dar şi un teren de fotbal, precum şi alte construcţii
care să derive din activitatea sportivă. Acolo se poate face un complex sportiv de un inalt
nivel competiţional, dar şi construcţii foarte ample. Prin urmare, putem face şi sală
polivalentă, şi bazin olimpic dar şi alte construcţii care derivă din activitatea sportivă.
Sunt convins că dumneavoastră puteţi susţine acest lucru pentru că sportul este
benefic sănătăţii, iar dumneavoastră domnule profesor v-aţi desfăşurat activitatea în
domeniul sănătăţii cu mare succes.
Domnul consilier judeţean Mihăiţă Bojin
Nu vreau să folosesc numele domnului preşedinte Dobra sau a domnului primar
Robu dar domniile lor sunt două forţe politice care pot bloca într-un fel sau altul construcţia
sălii. Dacă noi nu putem să ne înţelegem haideţi să ne întoarcem la cei care ne-au trimis
aici. Haideţi să întrebăm populaţia! Nu ştiu cum vom face dar cu siguranţă vom găsi o
modalitate legală în acest sens. Până la urmă sala o facem pentru noi toţi. Haideţi, dacă nu
ajungem la o înţelegere să-i întrebăm pe cetăţeni! Este sugestia mea nu un amendament.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Discuţiile sunt interesante şi se pot prelungii foarte mult, dar eu revin la ideea de a
face o întâlnire între conducerea primăriei şi conducerea consiliului judeţean, dar nu între
două persoane ci între două echipe reprezentative care să discute despre amplasament.
Este limpede că există un plan de dezvoltare al Timişoarei, al Girocului şi mai există un plan
de dezvoltare al zonei periurbane dar noi nu cunoaştem acest lucru. Cred că e bine să
avem această discuţie din care să rezulte de ce e nevoie într-un loc sau altul de această
sală.
Ne punem problema, la Cluj, la Braşov sunt în oraş pentru că probabil oferă nişte
facilităţi. Pe de altă parte şi Girocul are o dezvoltare deosebită din punct de vedere
urbanistic. Trebuie să avem în vedere, şi spun asta fără nicio urmă de ironie, că Guvernul
chiar doreşte să investească bani în judeţul Timiş. Haideţi să vedem cum putem face un
acord administrativ pentru cetăţenii judeţului şi oraşului nostru.
Sigur că domnul Bojin a propus o soluţie şi anume să întrebăm ce ne dorim de fapt.
Dorim să se facă o sală polivalentă? Dorim să se facă un complex? Dorim ca acest complex
să deservească cel mai bine cetăţenii oraşului şi judeţului? Care este soluţia? O primă
soluţie ar fi dialogul instituţional între consiliul judeţean şi primărie. Apoi vedem ce se
întâmplă. Din păcate acest dialog a fost purtat mai mult la conferinţe de presă şi nu între
noi. Haideţi să mai încercăm încă o data să discutăm!
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Domnule consilier Bitea, stimaţi colegi,
Dumneavoastră ne cereţi acum ceva ce nu este încă în calitatea noastră. Noi,
consiliul judeţean punem la dispoziţia CNI un teren dar nu-i putem impune locul unde să
facă sala. Acest lucru decide CNI care este şi proprietar. Noi am făcut nişte demersuri, dacă
domnul primar Robu doreşte să facă în consiliul local aceste demersuri în final CNI va
decide unde alocă banii.
Îmi cereţi să merg la Guvernul României, la Compania Naţională de Investiţicii să fac
ce? Să fac trafic de influenţă? Să-l rog să facă aşa cum vreau eu? Ne cereţi un lucru pentru
care noi nu decidem. Consiliul judeţean a avut acest teren, a găsit soluţia şi l-a pus la
dispoziţia CNI.
Pe domnul Robu nu-l opreşte nimeni să facă aceleaşi demersuri, dar trebuie să
acceptăm că regula o stabileşte cineva. Mi-a plăcut poziţia domnului Mihăiţă Bojin dar
regula nu este acolo, este la cei care fac investiţia pentru că sunt nişte proceduri pe care
trebuie să le respectăm. Dacă CNI va spune că va face sala la stadion, e bine, dar dacă
CNI va spune că o face la Giroc acceptăm. Eu vă rog foarte mult să vă reamintiţi că am mai
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avut voturi pentru terenuri şi am pierdut proiectul. Aici sunt de acord cu domnul Titu Bojin.
Vă rog să trecem peste aceste lucruri şi să votăm. Compania Naţională de Investiţii va
decide şi nu votul nostru. Noi, prin votul nostru pe care îl dăm azi e să aprobăm sau nu o
investiţie.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Cu permisiunea dumneavoastră doresc să intervin ca urmare a intervenţiei domnului
Nicolae Bitea pentru că domnia sa a afirmat faptul că noua sala polivalenta cu 16.000 de
locuri va avea implicaţii şi beneficii nu doar la nivelul municipiului şi a judeţului ci şi la nivel
regional. Acesta este un argument foarte clar pentru a încerca să evităm ca tot traficul să
treacă prin Timişoara.
Pe de altă parte, trebuie să ştiţi că dezinformaţi. Sala care se construieşte acum de
către universitate este în parteneriat cu primăria care a acordat doar în acest an 14 milioane
de lei pentru finalizarea acesteia. Aceste frânturi de adevăr şi abordări tendenţioase mă fac
să am rezerve. E clar. Sunt două concepte foarte clare. Noi dorim sala la Giroc,
dumneavoastră doriţi sala la Timişoara. Argumente se găsesc de ambele părţi. Putem
discuta ore în şir. În momentul în care veniţi cu argumente discutabile încep să am rezerve.
În plus trebuie să dau dreptate domnului vicepreşedinte Stancu când a spus să dăm
cele două terenuri şi apoi să vedem ce va fi. Banii sunt volatili, ne trezim în două trei luni că
rămânem fără bani doar datorită unor orgolii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Bitea, conform regulamentului aţi luat deja cuvântul de două ori. Însă ţinând
cont de faptul că proiectul este foarte important şi poate dumneavoastră ca lider de grup
convingeţi colegii pentru un vot pozitiv pe un proiect foarte important pentru judeţul nostru,
vă dau cuvântul din nou.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Mă aşteptam să îmi daţi cuvântul. Domnule Vicepreşedinte Stancu Traian, nimeni nu
doreşte să facă niciun fel de trafic de influenţă. CNI solicită două mari condiţii pentru a
putea construi o sală polivalentă. Una dintre condiţii este ca terenul care este pus la
dispoziţie de instituţia respectivă, fie că este consiliul judeţean, fie că este consiliul local, să
fie în proprietate. A doua condiţie, să existe toate utilităţile. Aceste două lucruri majore le
solicită CNI pentru a putea pune în aplicare derularea proiectului. Terenul pe care primăria îl
pune la dispoziţie îndeplineşte toate aceste condiţii.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai, stimaţi colegi, cred că aţi observat într-un
an de zile de când sunt în această formulă, ca şi aleşi în cadrul consiliului judeţean, toată
deschiderea grupului consilierilor judeţeni PNL în ceea ce priveşte dezvoltarea judeţului
Timiş şi proiectele care aduc un plus sau un beneficiu cetăţenilor judeţului Timiş. Nu cred
putem fi acuzaţi de niciun fel de orgoliu sau de niciun fel de blocare a dezvoltării judeţului
Timiş. Ne dorim un parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean
Timiş în ceea ce priveşte acest proiect. Ne dorim o consultare foarte profundă în ceea ce
constă acest proiect. Solicităm, şi cu acest lucru închei, o ultimă discuţie între conducerea
Consiliului Judeţean şi reprezentanţii consilierilor judeţeni şi conducerea Primăriei Mun.
Timişoara pentru a ajunge la un punct de comun acord. Nu cred că cerem, să mă iertaţi că
mă adresez în termeni mai populari, luna de pe cer. Nu cred că aţi văzut de-a lungul
timpului din partea noastră că nu dorim evoluţie şi nu dorim dezvoltare.
Domnule preşedinte, aşa cum v-am solicitat şi în şedinţa reunită a comisiilor de
specialitate, scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct şi a celorlalte două care derivă
din acest punct până la soluţionarea sau până la discuţia pe care am solicitat să o aveţi cu
primăria. În rest, altceva noi nu avem de spus sau de comentat. Aţi observat că şi până
acum am votat toate proiecte dar şi cum vom vota următoarele puncte de pe ordinea de zi.
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Deci nu putem fi acuzaţi nici măcar o secundă de blocarea dezvoltării judeţului Timiş.
Şi pe mine să ştiţi domnule consilier Ritivoiu că mă deranjează comentariile tendenţioase.
Aţi fost la toate şedinţele de plen şi aţi văzut ce atitudine am avut noi.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Domnule consilier judeţean Nicolae Bitea, să ştiţi că nu am vrut să vă supăr şi nu vam făcut niciun reproş. Îmi pare rău că nu am fost atât de clar încât să vă fac să înţelegeţi
acest lucru. Acest proiect de hotărâre este emis ţinând cont de adresa nr. 6486 a CNI, iar
acest lucru înseamnă că ei ne-au solicitat să le punem la dispoziţie un teren, dar nu facem
acest lucru împotriva primăriei. Nu ştiu dacă primăria a dat proiect de hotărâre dar este clar
că nu noi vom decide locaţia ci CNI va analiza terenul pentru că ei sunt cei care fac
investiţia. Ne puneţi într-o situaţie delicată să ne spună cei de-acolo, aşa cum s-a mai
întâmplat nu doar pe relaţia domnului Ostaficiuc şi domnului Ciuhandu despre care amintea
domnul Titu Bojin ci si pe relaţia domnului Titu Bojin şi domnului Nicolaie Robu. Această
ultimă relaţie, cu părere de rău o spun că a fost cam la fel. Cred că este o moştenire de
care trebuie să scăpăm şi dacă nu putem scăpa prin propria noastră voinţă haideţi să lăsăm
ca lucrurile să fie decise de cine trebuie. În acest fel nimeni nu se poate supăra pentru că
cel care face investiţia este cel care decide.
Vă aduc aminte că mai bine de 20 de ani vorbim de Aeroportul Cioca. Am spus că
facem ceva dar realitatea este alta şi în fiecare mandat ne chinuim să reluăm această
chestiune. Vă rog să înţelegeţi că nu este un atac la foştii colegi de partid, nici la domnul
Robu şi nici la colegii de alianţă. Cel mai bine e să lăsăm CNI să decidă. Ei au văzut două
terenuri, ei analizează şi decid unde fac investiţia.
Doamna vicepreşedinte Iliescu Roxana
Dacă îmi permiteţi, am menţionat aspectele acestea inclusiv în cadrul şedinţei reunită
a comisiilor de specialitate. Domnule Bitea aţi făcut o afirmaţie şi cu toată prietenia vă
întreb… aţi afirmat că sunt două mari condiţii pe care primăria şi consiliul judeţean trebuie
să le respecte cu privire la teren. Aţi afirmat că terenul respectiv este în proprietatea
Primăriei Municipiului Timişoara. Eu vă întreb cu toată prietenia dacă aţi văzut CF - urile
aferente terenului propus de Primăria Municipiului Timişoara? Cunoaşteţi cu exactitate
situaţia juridică a acelui teren?
Domnule Bitea îmi dau seama că nu le-aţi văzut şi cu tot respectul vă spun aceste
lucruri. Eu le-am văzut şi situaţia juridică a terenului propus de primărie nu relevă faptul că
primăria este proprietară pe tot terenul. Sunt inclusiv revendicări ale timişorenilor înscrise pe
CF-urile respective,deci sunt în litigiu parte din terenul propus.
Revin, încă o dată şi spun că am putea sta ore în şir şi am putea prezenta sute de
argumente pro şi contra pentru fiecare din terenurile propuse, dar nu cred că este cazul să
ne substituim reprezentanţilor CNI. Cred că atât consiliul judeţean cât şi primăria trebuie să
răspundă solicitărilor CNI, urmând ca ei să decidă în final. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Liviu Borha
Vreau să îl contrazic pe domnul Stancu Traian dar înainte de a face acest lucru
doresc să vă pun o întrebare. Primăria şi conducerea primăriei din Giroc aţi întrebat dacă
doresc ca acolo să se facă sală polivalentă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric da.
Domnul consilier judeţean Liviu Borha
Nouă nu ni s-a spus nimic până acum în acest sens şi nici despre faptul că CNI
decide unde se face sala polivalentă. Vreau să vă spun că CNI nu poate face sala
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polivalentă pe lună, deci noi trebuie să-i dăm terenul. Noi şi primăria suntem în acest judeţ
şi trebuie să-le dăm terenurile. Cred că este de bun augur această ultimă întâlnire
instituţională între conducerea celor două instituţii. În acest sens propun să meargă
preşedintele consiliului judeţean şi preşedinţii comisiilor de specialitate, iar din partea
primăriei să vină primarul şi preşedinţii comisiilor de specialitate din consiliul local.
Acum suntem ca şi caprele pe punte şi o să pierdem investiţii mari. Domnul Titu Bojin
ştie despre ce vorbeşte când spune că întotdeauna între primări şi consiliul judeţean au fost
tensiuni şi conflicte. În loc ca măcar la investiţiile mari şi importante să fie de aceeaşi
baricadă. Ar trebui ca în consiliul judeţean să rupem această istorie nefastă şi să putem
colabora, să fim transparenţi şi să ne întâlnim ori de câte ori e nevoie pentru a rezolva
problemele în interesul celor care ne-au votat. Această întâlnire, eu zic, că este bun simţ şi
cred că este soluţia care rezolvă toate problemele.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Vă mulţumesc domnule preşedinte. Voi fi foarte scurt şi voi da doar un răspuns
doamnei vicepreşedinte Iliescu pe care o apreciez foarte mult şi domnia sa ştie acest lucru.
Am încercat să discutăm împreună problemele Muzeului Banatului din Timişoara.
Doamna vicepreşedinte recunosc că nu am văzut actele de proprietate, respectiv
CF-urile, însă cred că le-a văzut domnul primar Nicolae Robu şi cu tot respectul vă spun,
fără să nu fie perceput altfel decât la modul constructiv… deci, am încredere pe deplin în ce
spune domnul primar mai mult decât ce spun alţii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, vă prezint câteva aspecte legate de acest
subiect. În primul rând, dacă tot sunteţi domnule Bitea purtătorul de cuvânt al primăriei
Timişoara, în plen, la acest proiect vă întreb ce suprafaţă de teren a pus la dispoziţie
primăria CNI.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Dacă nu mă înşel cred că sunt cam 17 ha.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Formulez altfel întrebarea.. ce suprafaţă de teren solicită CNI pentru această
investiţie?
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule preşedinte, dumneavoastră sunteţi profesorul şi noi elevii? De ce trebuie să
răspundem la întrebări? Nu suntem la şcoală.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu, dar dumneavoastră susţineţi foarte vehement în contradictoriu.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Aţi întrebat la un moment cât solicită CNI pentru construcţia sălii. Haideţi să păstrăm
totuşi un respect reciproc pentru că eu nu sunt elev la clasa I, iar dumneavoastră sunteţi
învăţătorul.
Am recunoscut că nu am văzut actele de proprietate dar dacă domnul primar a
propus acest teren înseamnă că domnia sa a studiat foarte bine acest subiect.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc domnule Bitea!
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Nu sunt deloc învăţătorul ci doar un coleg care are un respect deosebit faţă de ceilaţi
colegi, însă vă spun că dacă vreţi să susţineţi un astfel de proiect de o mare importanţă
pentru regiunea noastră ar fi bine să vă informaţi şi să aveţi toate datele la zi. Eu vă felicit
pentru că astăzi aţi devenit purtătorul de cuvânt al domnului primar şi aţi preluat discursul
domniei sale. Nu faceţi spectacol dar susţineţi spectacolul domnului primar, iar acest lucru
nu cred că este de bun augur pentru ceea ce înseamnă judeţul Timiş şi pentru cetăţenii
acestui judeţ. La această masă stăm pentru că am fost votaţi de cetăţenii judeţului Timiş nu
doar de cei din Timişoara. Vă rog să nu uităm de cetăţenii judeţului pentru că nu suntem la
consiliul local ci suntem în consiliul judeţean şi trebuie să apărăm interesele judeţului Timiş.
Pe de altă parte aţi afirmat că până să intervină consiliul judeţean a fost excelentă
locaţia propusă de primărie. Acest lucru înseamnă că locaţia propusă de consiliul judeţean
este cu mult mai buna pentru că este exact ceea ce solicită CNI pentru realizarea
proiectului şi nu are probleme cum are primăria în acest moment şi nici nu e treaba mea să
susţin sau nu la nivelul primăriei. Să ştiţi că grupul consilierilor locali PSD va susţine
investiţia pentru a fi pus terenul la dispoziţia CNI. Trebuie să reţineţi un lucru foarte
important şi anume că nu noi facem investiţia, nu noi dăm bani ci doar punem terenul la
dispoziţie aşa cum ne-a fost solicitat de CNI.
O să vedeţi din partea CNI care va fi locaţia care se va preta pentru un astfel de
complex. De ce spun complex? Pentru că vin şi îmi permit acum, chiar dacă nu am vrut să o
fac încă public pentru că lucrăm la documentaţie, să spun complex sportiv pentru că am
făcut demersurile mai departe şi pe acest teren de aproximativ 10 ha, aflate în domeniul
public al judeţului Timiş dorim şi realizarea bazinului de înot. Noi nu stăm la stadiul de
discuţii şi declaraţii în presă sau articole pe facebook, din contră încercăm să punem
lucrurile în mişcare şi să venim în susţinerea investiţiilor venite din fonduri guvernamentale.
E foarte simplu, punem terenul la dispoziţie şi beneficiem de fonduri guvernamentale
şi facem investiţia sau nu punem terenul la dispoziţie şi riscăm să pierdem investiţia. Atunci
fiecare răspunde prin votul pe care îl acordăm în faţa cetăţenilor judeţului Timiş.
Aţi declarat că Timişoara face sală polivalentă din bugetul propriu. Cred că este cel
mai mare orgoliu de care se poate da dovadă. Sunt 5 ani de când domnul Robu este
primarul Timişoarei şi dacă dorea să facă această investiţie putea să o demareze. E o
dovadă a orgoliului. Să ştiţi că sunt adeptul dialogului şi mi-aţi sugerat să discut încă o dată
cu domnul primar Nicolae Robu. Am discutat după şedinţa comisiilor reunite cu domnia sa
şi nu am avut parte decât de jigniri din partea dânsului la adresa mea personală şi la adresa
colegilor din grupul PSD din primărie şi consiliul judeţean spunând că este un interes
personal. Eu nu accept acest lucru şi atâta timp cât domnul primar nu-şi cere public scuze
faţă de grupul de consilieri PSD nu cred că mai are rost un dialog indiferent pe ce investiţii
discutăm. Cred că e normal să dăm dovadă de respect unii faţă de ceilalţi indiferent dacă
conducem Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş sau Comuna Giroc.
Cred că noi aici trebuie să urmărim interesele judeţului Timiş. Nu este vorba de un
interes patrimonial aşa cum s-a spus în declaraţii. Imediat după şedinţa de consiliu local a
convocat conferinţă de presă şi a spus că este un interes personal. Nu este un demers legal
prin care punem un teren la dispoziţie pentru o investiţiei guvernamentală. Acelaşi lucru
poate face şi Primăria Timişoara, dar nu are această capacitate pentru că terenul nu este
liber de sarcini ci este afectat de mult mai multe probleme fapt ce duce la stagnarea
investiţiei sau chiar pierderea ei.
Eu cred că suntem într-un moment important pentru judeţul Timiş. De câteva luni am
dat premierul României şi cred că trebuie ca acest lucru să se răsfrângă asupra judeţului
Timiş. Acest lucru depinde de votul dumneavoastră. S-a văzut deja un demers pentru că
foarte mulţi aţi discutat de centura de sud şi când au fost miniştrii PNL şi când au fost
miniştrii PDL dar nu s-a făcut nimic concret. Acum se vede că s-a făcut concret ceva cu
centru de sud, pe domeniul sănătăţii, pe domeniul sport şi pe alte investiţii. Vreţi să sprijinim
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investiţiile guvernamentale? Haideţi să votăm. Nu vreţi să sprijiniţi atunci vă asumaţi
răspunderea.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Domnule preşedinte am spus că aştept argumentele dumneavoastră.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule consilier Cocean aţi cerut permisiunea să luaţi cuvântul?
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Îmi permiteţi vă rog să iau cuvântul? Da? Mulţumesc!
Domnule preşedinte v-am urmărit cu foarte mare atenţie încă de la începutul
intervenţiei dumneavoastră când aţi venit cu propunerea de a face sala de sport la Giroc.
De când vă cunosc nu v-am văzut niciodată atât de înverşunat pe un astfel de subiect.
Probabil că are legătură cu aria dumneavoastră de specialitate, respectiv educaţie fizică,
dar acest lucru nu justifică această abordare de dublare a unui proiect care exista deja, a
unui Master Plan pe sport deja existent. Aceasta este o abordare copilărească. Ştiţi copii la
şcoală când nu mai au argumente vin şi spun fiecare ce este tatăl lui. Mai nou, acum
dumneavoastră veniţi şi ne spuneţi că tatăl dumneavoastră este… înţelegeţi ce vreau să
spun.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Cocean vă rog să vă abţineţi. Începeţi să jigniţi. Cred că am suportat destul
de mult jignirile din partea dumneavoastră pe acest subiect. Eu vă spun următorul lucru…
personal nu v-am jignit niciodată. Nu v-am jignit pe dumneavoastră, nu am jignit colegii
dumneavoastră şi nici pe domnul Robu.
Ca să ne înţelegem.. de acum nu mai tac şi nu mai accept nicio jignire. Dacă vreţi să
lucrăm în interesul judeţului Timiş punem împreună umărul la interesul judeţului Timiş.
Demonstraţii de genul celor care le faceţi dumneavoastră sunt sătul. Dacă nu vreţi să faceţi
nimic în interesul judeţului aveţi posibilitatea să vă retrageţi din consiliul judeţean şi să vină
alt coleg care să lucreze în interesul judeţului.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Acest lucru nu îl decideţi dumneavoastră.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Cocean e de-ajuns. Nu mai pot să vă las să continuaţi. Nu vă mai dau
cuvântul. O să-l primiţi doar dacă vă retrageţi afirmaţiile legate de familie, de tată.. Nu
contează cu toate metaforele şi afirmaţiile dumneavoastră m-aţi jignit.
Înţelegeţi că am posibilitatea să vă opresc microfonul şi o fac pentru că
dumneavoastră continuaţi să mă jigniţi şi eu nu mai accept.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Domnule preşedinte vreau să vă spun că ceea ce am spus era o metaforă. Dacă
vreţi să ştiţi, atunci când m-am referit la tatăl .. e ca şi când vă luaţi un patron spiritual pe
care îl promovaţi.. acum e Guvernul României şi Prim Ministru. Dumneavoastră aţi spus
aceste cuvinte .. nu inventez eu nimic.
Înţeleg că sunteţi foarte înverşunat, înţeleg că doriţi să aveţi un beneficiu şi pentru
asta tot pozaţi în apărătorul intereselor cetăţenilor judeţului Timiş, dar până la urmă
dumneavoastră aţi venit ulterior, după ce exista la nivelul Primăriei Timişoara un Master
Plan. Că doriţi să colaboraţi sau nu asta vom vedea atât noi cât şi cetăţenii pe care tot
timpul îi invocaţi. Cred că ar trebui ca între cele două entităţi să existe, până la urmă, o
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colaborare în ceea ce înseamnă dezvoltarea Judeţului Timiş şi a Municipiului Timişoara, iar
proiectele să nu fie dublate pentru că aici nu e vorba de un concurs de orgolii.
Cu părere de rău vă spun din nou că dumneavoastră aţi venit ultimul şi, da, locaţia de
lângă Stadionul Dan Păltinişanu se pretează mult mai bine pentru că toate căile de acces,
reţelele de transport sunt acolo şi pentru că timişorenii sunt cei mai mari consumatori de
fenomen sportiv şi cu siguranţă şi-ar dori să aibă o sală polivalentă în Timişoara. La fel
putem spune şi de tot acest complex sportiv pe care îl putem construi împreună. Aveţi
ocazia să vă manifestaţi împreună şi toate demersurile legate de Stadionul Dan Păltinişanu
să le duceţi la bun sfârşit.
Îmi pare rău să vă spun că nu v-am văzut niciodată atât de înverşunat. Aşa cum am
spus cred că are legătură cu faptul că dumneavoastră sunteţi în domeniu şi din acest motiv
puneţi atât de mult patos, dar ar fi bine să fiţi mai ponderat. Mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte, am tăcut, am ascultat, îmi ascult colegii liberali pentru care am
multă stimă şi respect, dar ştiţi unde aţi greşit dumneavoastră, domnule preşedinte? Aţi
greşit atunci când nu ne-aţi spus că noi suntem coordonaţi de consiliul local şi de primarul
acestui oraş. Nu ne-aţi spus că aici discutăm problemele judeţului Timiş. Sunteţi acuzat că
veniţi cu investiţii, că aveţi nişte interese .. dar, dragi colegi, aici este vorba de două
propuneri, una a consiliului judeţean pentru că Judeţul Timiş nu este doar Timişoara şi nu
trebuie să uitaţi dragi colegi că 50% sunt cetăţeni de la sate şi comune veniţi în Timişoara,
iar această sală se face pentru judeţul Timiş.
Primăria vrea să-şi depună în aplicare proiectul? Nimeni nu este împotrivă.
Pe de altă parte, dacă am respecta regulamentul atunci fiecare consilier ar putea lua
de două ori cuvântul pe acest proiect. Dacă număraţi de câte ori au luat cuvântul de colegii
mei din partea dreaptă, cei de la PNL, parcă am fi la un concurs de cine ştie mai bine.
Stimaţi colegi, putem şi avem dreptul şi vom susţine şi votul pentru propunere
primăriei, iar în consiliul judeţean trebuie să votăm pentru propunerea consiliului judeţean.
Aş vrea să le spun acelor colegi care tot ne pomenesc de tata Robu că domnul Robu nu
este primarul meu, eu am fost ales de cetăţenii judeţului Timiş. Dacă luăm procentul pe care
îl reprezintă PSD, UNPR şi alte partide este incomparabil mai mare cu ceea ce vrea să ne
spună unii colegi… ştiţi ce spun cei care ne-au ales? .. Cei care ne-au ales ne-au dat
libertatea să votăm pentru ei. Deci, este loc pentru ambele proiecte şi decizia se va lua de
cel care vine cu banii şi nu de noi. Amintiţi-vă ce a spus domnul Stancu şi nu mai
discutăm.
Vă rog domnule preşedinte să supuneţi la vot proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana, 11 voturi „împotrivă” din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Păşcuţă Adrian, Ştef Adrian, şi o abţinere din partea domnului Vasile Marian
Constantin.
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Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor active fixe
corporale din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea
demolării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a respins proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana, 11 voturi împotrivă din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Păşcuţă Adrian, Ştef Adrian, şi o abţinere din partea domnului Vasile Marian
Constantin.
Proiectul a fost respins pentru că, fiind vorba de patrimoniu, este nevoie de două
treimi din voturile consilierilor judeţeni.
Având în vedere votul exprimat la acest punct cred că e momentul să iniţiez şi eu un
grup împotriva timişorenilor.
Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor
construcţii aflate în domeniul privat al judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a respins proiectul de hotărâre cu 23 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Târpe Manasia Roxana, 11 voturi împotrivă din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihai, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Păşcuţă Adrian, Ştef Adrian, şi o abţinere din partea domnului Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită
a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiş către unele
instituţii publice din Judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima
Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 122 din
27.09.2011 a Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 21 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 5 din
19.01.2010 a Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare
realizării obiectivului de investiţii „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara ”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sima Cătălin, Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 23– Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare
realizării obiectivului de investiţii „Clinica de Obstretică Ginecologie, str. Liviu
Rebreanu nr. 156 Timişoara”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Dorina, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului din
imobilul situat în localitatea Giroc, Calea Timişoarei nr.55, identificat prin CF
nr.409173, nr.top.409173-C2.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
În anexa la proiectul de hotărâre supus acum dezbaterii se arată, la capitolul – preţ,
5,4 lie/m.p/lună. Dacă urmărim proiectul de hotărâre, la punctul 4, alin. 1 este prevăzut 6
lei/m.p din care cu reducere de 10% este scris 5,4 lei/m.p. Doresc, ca amendament, ca
aceste preţuri să cuprindă şi „per lună” conform hotărârii consiliului judeţean şi a raportului.
De asemenea, la alin. 2 este prevăzut tariful de 8 lei/m.p cu o bonificaţie de 10%
rezultă 7,4 lei/m.p – amendament: să aibă trecută în completare „per lună”.
La punctul 10 din contractul cadru este trecută greşit adresa pentru că spune că
locaţia este în Timişoara şi nu în Giroc.
La art. 12 alin. 1, pct. a din documentaţia anexă la contractul cadru, în partea finală,
spune 3 luni consecutive ca şi condiţie de desfăşurare a contractului. Aş dori ca
amendament să nu apară cuvântul consecutive şi să rămână doar 3 luni.
Vă dau un exemplu, în aceste condiţii, un chiriaş nu plăteşte ianuarie, februarie şi
plăteşte prin ordin de plată în luna martie, apoi nu mai plăteşte aprilie, mai ci plăteşte cu
ordin de plată în luna iunie şi astfel nu sunt 3 luni consecutiv.
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De asemenea, la alin. 1, pct. b, tot în partea finală unde este trecut 3 luni consecutive
propun ca amendament să fie eliminat cuvântul consecutive.
Domnul Şerban Radu – director executiv – Direcţia Administrarea Patrimoniului
Toate propunerile de amendamente făcute de domnul consilier Bădina Nicu au fost
modificate, actualizate şi comunicate exact aşa a propus domnul consilier Bădina în
comisiei de specialitate. Nu ştiu ce s-a întâmplat, probabil că pe tableta dânsului a rămas
varianta veche a proiectului de hotărâre dar vă spun sigur că toate amendamentele domniei
sale au fost modificate aşa cum a spus dânsul.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
În primul rând proiectul nu a fost în comisia de specialitate ci a fost prezentat azi în
şedinţa reunită a comisiilor de specialitate. În al doilea rând tableta mea funcţionează la fel
de bine ca şi a colegilor şi arată tot ce arată şi colegilor şi nu este modificat conţinutul.
Vreau să vă spun că nu am modificat conţinutul ci am îndreptat nişte erori materiale şi am
arătat faptul că în raportul direcţiei dumneavoastră sunt trecute preţurile / lună. Este o
eroare materială care nu este modificată în proiectul de hotărâre.
De asemenea, vreau să vă amintesc domnule preşedinte că într-o şedinţă anterioară
amendamentele aprobate nu au fost modificate în cadrul hotărârii care a fost dată
publicitate şi cu această ocazie, vreau să subliniez faptul că emiterea unui act public
înseamnă competenţă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
De fapt aceste amendamente propuse de domnul Bădina face referire la erorile
materiale care au fost identificate în cadrul proiectului.
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Propun să votăm în bloc amendamentele domnului consilier judeţean Bădina Nicu,
iar în comisie de specialitate aceste amendamente nu se poate modifica. Proiectul de
hotărâre nu se modifică în comisie, acolo se constată, se fac amendamente şi se modifică
în plen. Suntem în această situaţie clară şi vă propun să votăm în bloc toate
amendamentele propuse de domnul consilier judeţean Bădina Nicu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier
judeţean Bădina Nicu.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 35 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Dorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
În continuare, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolae, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihai, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Dumitraşcu Victor, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
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Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Păşcuţă Adrian, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sima Cătălin, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Târpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 26 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă invit să luaţi cuvântul la acest punct dacă aveţi întrebări sau interpelări.
Domnul consilier judeţean Păşcuţă Adrian
Mulţumesc domnule preşedinte şi o să încerc să fiu foarte scurt.
De 15 -20 de ani ne-am obişnuit ca judeţul Timiş să fie în fruntea clasamentelor
naţionale în ceea ce priveşte investiţiile, performanţa economică ş.a.m.d. Constatăm, din
păcate, că în ultimii ani viteza şi dinamica economică din judeţul nostru, deşi se menţin la
cote înalte, par a scădea. Mai nou, în ultimele topuri suntem pe locurile 3-4-5 atât în ce
priveşte PIB-ul pe cap de locuitor dar şi în ce priveşte dinamica economică şi dinamica
locuinţelor. Este un semnal de alarmă pe care doresc să-l trag pentru că dacă nu ne
schimbăm puţin viziunea s-ar putea să pierdem în continuare teren şi îmi permit să vin cu o
propunere în acest sens, respectiv pentru că în judeţul Timiş este o criză acută de personal,
multe firme se plâng că nu găsesc oameni să-i angajeze, piaţa locuinţelor şi piaţa imobiliară
nu oferă multe variante celor care doresc să se mute în judeţul nostru, vă propun, vă rog de
fapt, să faceţi demersuri pe lângă primăriile din judeţ, în special pe lângă cele din zona
metropolitană să ne transmită un inventar al dorinţelor pe care aceste primării le au, dar şi
ce posibilităţi au, ce terenuri au şi ce suprafeţe sunt dispuşi să le pună la dispoziţia celor
care doresc să construiască locuinţe. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin – Ionel Dobra
Domnule consilier judeţean Păşcuţă trebuie să vă reamintesc că acum câteva minute
în urmă aţi blocat o investiţie care se putea realiza cu fonduri guvernamentale. Din păcate,
în urma votului dumneavoastră nu vom putea pune terenul la dispoziţie pentru realizarea
investiţiei. Cred că aţi transmis asta şi sper că nu uitaţi că şi Timişoara este parte din judeţ,
ba chiar reprezintă 50%.
În legătură cu solicitarea dumneavoastră către primăriile periurbane vă asigur că vom
face acest demers. Dar, ca şi autoritate publică locală are competenţa de a scoate la
licitaţie sau de a pune terenul la dispoziţie în funcţie de solicitarea şi aprobarea consiliului
local din cadrul consiliului local respectiv. Consiliul judeţean are doar un rol de coordonare
sau un rol consultativ în relaţia cu autorităţile publice locale. Dar, cu toate astea voi face
acest demers pentru a avea totuşi o evidenţă şi o informare cu privire la această situaţie.
Domnul consilier judeţean Păşcuţă Adrian
Am fost foarte atent cu privire la luările de cuvânt şi poziţia pentru sala polivalentă.
Eu nu am luat cuvântul dar cred că dialogul este întotdeauna necesar. Pe de altă parte,cred
că dumneavoastră nu aţi fost atent pentru că investiţia în sala polivalentă nu cred că ar
dinamiza viaţa economică a judeţului şi nici nu ar creşte PIB-ul pe cap de locuitor, dar asta
nu înseamnă că nu este o investiţie pe care nu mi-o doresc.
Doamna vicepreşedintă Roxana Iliescu, nu aţi înţeles ceva? Vă explic.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Îmi cer scuze, dar sincer nu am înţeles ce vreţi să spuneţi.
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Domnul consilier judeţean Păşcuţă Adrian
Ar trebui să fiţi mai atentă şi dacă sunteţi atentă cu siguranţă veţi înţelege.
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Credeţi că nu vom avea noi locuri de muncă la complexul sportiv pe care l-am avea
la Giroc?
Domnul consilier judeţean Păşcuţă Adrian
Din câte ştiu şi dumneavoastră staţi în judeţul Timiş şi ştiţi foarte bine că nu lipsa
locurilor de muncă este o problemă ci altele sunt problemele mai importante.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte am înţeles că a fost finalizat raportul Corpului de Control cu
privire la Aeroportul Cioca şi vă rog să puneţi la dispoziţia noastră o sinteză a acestui raport
pentru că vrem să continuăm proiectul şi vrem să ştim în ce situaţie suntem.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Chiar astăzi am primit şi eu acest raport şi voi dispune ca el să fie adus la cunoştinţa
tuturor consilierilor judeţeni în cel mai scurt timp.
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 Ardealean
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