CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 19 decembrie 2017
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
În deschiderea şedinţei vă rog să vă ridicaţi în picioare pentru a asculta Imnul de
Stat al României.
În continuare, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru toţi cei căzuţi în
Revoluţia din 1989.
Vă mulţumesc!
În continuare, salutăm prezenţa la şedinţa de comemorare a reprezentanţilor
asociaţiilor de revoluţionari din judeţul Timiş, a invitaţilor şi a reprezentanţilor mass media.
Dragi luptători în Revoluţia din decembrie 1989,
Dragi participanţi la şedinţa comemorativă de azi,
Este o adevărată onoare să mă pot adresa dumneavoastră, în numele Consiliului
Judeţean Timiş, la 28 de ani de la Revoluţia, izbucnită la Timişoara, prin care o naţie
întreagă avea să-şi recapete libertatea mult râvnită. Mă simt deopotrivă emoţionat că ne
aflăm chiar într-una dintre clădirile emblematice pentru evenimentele de acum 28 de ani,
unde timişoreni şi timişeni, cu sufletele bătând la unison, manifestau pentru libertate.
Protestele, luptele de stradă şi demonstraţiile din luna decembrie 1989 au dus întrun final la sfârşirea regimului comunist, dar e important să reţinem că suntem singura ţară
din estul Europei care a trecut la democraţie printr-o revoluţie violentă, ceea ce arată
setea românilor pentru libertate şi îndârjirea pentru descătuşarea de un regim ajuns mult
prea opresiv.
Trebuie să mărturisesc că, deşi aveam doar 11 ani la momentul declanşării
Revoluţiei, încă de atunci, evenimentele, chiar dacă oarecum neclare, mi-au fost întipărite
adânc în minte şi în suflet, şi am simţit şi eu acea putere a emoţiei colective care
cuprinsese o întreagă naţiune.
Comemorăm în fiecare an aceste evenimente şi retrăim revolta, nevoia devenită
somatică pentru adevăr şi eliberare, dar cred că lecţia pe care ne-o oferă revoluţionarii
care au luptat în acele zile trebuie să fie în permanenţă vie în sufletele noastre.
Şi mai cred, cu tărie, că suntem cu toţii datori să ne cunoaştem istoria, să scoatem la
iveală aspectele rămase încă în negură, pentru a face dreptate şi a aduce omagiu celor
care şi-au sacrificat viaţa, familia, viitorul, pentru ca noi să putem fi astăzi aici, într-o ţară
liberă, democratică. S-au sacrificat pentru ca noi să avem dreptul la informare şi liberă
exprimare, la liberă asociere, la liberă circulaţie şi multe alte libertăţi pe care noi, azi, le
simţim fireşti, dar pentru care, aceste inimi curajoase şi-au dat până şi viaţa.
Avem, de asemenea, datoria solemnă faţă de cei care s-au jertfit să nu uităm şi să
nu retrăim, astfel, greşelile trecutului, ci să păstrăm şi să preluăm în conştiinţă şi în fapte
exemplul lor de hotărâre, curaj, demnitate. Şi mai cu seamă noi, cei care, prin concursul
împrejurărilor, avem şansa vremelnică de a reprezenta anumite instituţii ale acestei ţări,
avem obligaţia morală de a respecta valorile şi crezul pentru care s-a luptat în decembrie
1989: democraţie, devotament faţă de ţară, libertate, integritate, etică şi competenţă.
Numai respectând aceste principii avem dreptul de a sta în faţa cetăţenilor pe care îi
reprezentăm, pentru a duce mai departe dezideratul dumneavoastră, al celor care aţi
luptat şi al celor care s-au sacrificat, pentru o societate liberă. Şi cred că este cel mai
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potrivit moment, pentru a face un apel general pentru păstrarea şi valorizarea acestor
principii. Vă mulţumesc.
În continuare, rog sa ia cuvântul reprezentanţii asociaţiilor de revoluţionari în
ordinea în care s-au înscris la cuvânt. Pentru început dau cuvântul domnului Hetea
Toader.
Domnul Hetea Toader
Bună ziua distinse doamne şi stimaţi domni ai autorităţii locale şi judeţene,
După 28 de ani îmi revine şi mie dreptul de a fi în faţa microfonului şi a
dumneavoastră. Sunt persoana care şi-a îngăduit să-i pună mâna în piept, în balconul
Teatrului Naţional, domnului, cetăţeanului Radu Bălan cu intenţia de a-l trimite de-acolo,
de a-l arunca. Îmi pare rău că nu am reuşit dar doresc să vă spun că camarazii mei mi-au
spus, respectiv domnul Lorin Fortuna – Dumnezeu să-l ierte – îmi spune: „Toadere de
reuşeai să-l arunci de la balcon atunci, acum aveam altă soartă”. Nu vreau să mai spun ce
s-a întâmplat după aceste momente pentru că l-am întrebat „ Cetăţene Radu Bălan, vezi
mulţimea aceasta? Cum ţi-ai permis să-i laşi să verse sângele concetăţenilor tăi pe acest
caldarâm?” El mi-a spus: „ O să vedem ce să facem”. Vă reamintiţi câtă vărsare de sânge
a urmat.
Nu vreau să spun mai multe lucruri la adresa mea pentru că sunt un umil luptător
din acele momente, dar vreau să vă spun că ideea noastră a triumfat pentru că s-a ridicat
toată ţara şi sunt mândru că Timişoara şi judeţul Timiş va fi capitală culturală europeană.
Aş vrea să apelez la confraţii mei din alte asociaţii să ne adunăm ca şi atunci şi să
facem din Timişoara noastră o capitală culturală.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi doresc tuturor sănătate şi sărbători frumoase!
Domnul Bercea Valer – Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989
Doamna prefect, domnule preşedinte al consiliului judeţean, domnilor consilieri
judeţeni, doamnelor şi domnilor invitaţi
Fundaţia noastră şi-a dorit să organizeze manifestările dedicate victoriei Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 sub egida „Timişoara – primul oraş liber de comunism”.
De fapt dorim să aducem în atenţia opiniei publice aspecte ale Revoluţiei din
Decembrie 1989 întâmplate şi trăite în Timişoara în aşa fel încât să nu se uite că, de fapt,
în România nu a avut loc o lovitură de stat şi a fost o revoluţie autentică. Spun acest lucru
pentru că în zilele de 16,17,18 şi 19 decembrie timişorenii, cei care şi-au dorit libertatea şi
au ieşit în stradă pentru libertate, au fost vânaţi pe străzile Timişoarei şi în diferite puncte
ale oraşului.
În data de 20 decembrie 1989 muncitorii de la majoritatea întreprinderilor din
Timişoara au ieşit în stradă şi s-au îndreptat spre operă, acolo unde s-a constituit al doilea
partid politic din România – Frontul Democratic Român, acolo unde s-a realizat
Proclamaţia de la Timişoara, Proclamaţia privind adunarea populară şi s-a făcut declaraţia
că Timişoara este primul oraş liber. Toate acestea, în condiţiile în care, principalele
instituţii ale judeţului au fost ocupate de manifestanţi, iar în stradă, în faţa operei au fost
aproximativ 100 mii de oameni.
În aceste condiţii e clar că Revoluţia Română a început la 20 decembrie 1989 în
Timişoara. Acestea sunt aspectele pe care dorim să le aducem în faţa opiniei publice
pentru că de o bună perioadă de timp am fost denigraţi şi chiar a fost indusă impresia că,
de fapt, nu a fost o revoluţie ci o lovitură de stat. Acest lucru nu este corect şi nu mi se
pare cinstit ca cei care au participat la aceste evenimente, cei care au luptat în stradă în
acele momente să fie astăzi denigraţi.
Vă mulţumim domnule preşedinte pentru cuvintele frumoase şi vă dorim multă
sănătate şi sărbători fericite tuturor.
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Domnul Căldăraru Lucian
Bună ziua doamnelor şi domnilor,
Aşa cum spunea un mare jurnalist din România, vă salut cu toată dragostea.
În perioada revoluţiei au avut loc anumite episoade care sunt mai mult sau puţin
cunoscute. Eu am în mână, dacă ţineţi minte, a existat un manifest „A căzut tirania!”
Parcă astăzi aş schimba semnul exclamării şi aş pune semnul întrebării. Am să dau citire
la anumite revendicări solicitate guvernului Dăscălescu, care în opinia mea şi poate şi a
dumneavoastră, constituie prima platformă politică democratică din România la 20
decembrie 1989 redactată de Frontul Democratic Român care s-a constituit în balconul
Operei în prezenţa a 130 mii de cetăţeni existenţi în piaţă.
Am să dau citire: - propunem Guvernului Român ca bază de discuţii următoarele
revendicări:
1. – organizarea de alegeri libere
2. – libertatea cuvântului presei, radioului şi televiziunii
3. – deschiderea imediată a graniţelor de stat – noi am cerut asta prima dată
4. – integrarea Românei în rândul statelor care garantează şi respectă drepturile
fundamentale ale omului
5. – eliberarea neîntârziată a tuturor deţinuţilor şi dezidenţilor politici din România
6. – revitalizarea economiei naţionale
7. – reforma învăţământului în spirit democratic
8. – dreptul de a manifesta liber
9. – libertatea reală a cultelor religioase
10. – îmbunătăţirea asistenţei medicale şi alimentaţiei publice
La capitoul III:
- cerem cu fermitate să fie traşi la răspundere cei care au dat ordin să se tragă în
popor
- cerem restituirea decedaţilor pentru a fi îngropaţi după datină cu doliu naţională
- cerem eliberarea imediată a tuturor celor arestaţi în urma manifestaţiilor etc
Deci, aceasta constituie, de fapt, platforma politică democratică. Prima din
România redactată şi împărţită în ilegalitate. Acesta este documentul care arată că
Timişoara a făcut diferenţa. Noi am fost nişte nebuni, frumoşi, cu ochii deschişi, care am
purces să facem dragoste cu libertatea. Este suprem ce am dorit noi, dar din păcate, şi
mă adresez, nu numai dumneavoastră celor care sunteţi aici, ci tuturor partidelor politice, dragii mei, daţi drumul adevărului. Vă rog frumos! Toate partidele politice din România vă
rog să nu mai mimaţi democraţia în România! Vă mulţumesc!
Domnul Băcana Liviu
Bună ziua tuturor,
Ar fi trebuit să ne întâlnim mâine, 20 decembrie 2017. De ce? A spus domnul
Căldăraru. Faţă de ceea ce nu a spus domnul Căldăraru, aş vrea să spun doamnei
prefect şi domnului preşedinte, dacă doresc ca această ţară să nu devină o ţară în care să
vă spunem – tovarăşi – vă rog să transmiteţi domnului Tudose Marius că noi condiţionăm
dialogul cu autorităţile acum după 28 de ani de la demisionarea dictatorului Nicolae
Ceauşescu. Ştiţi câţi dictatori ca Nicolae Ceauşescu sunt în politica românească? Dacă
aţi putea să faceţi o presiune de acest gen din interiorul partidelor s-ar mai rezolva
anumite probleme. În rest ar fi foarte multe de spus dar, respect data de 20 decembrie
mai mult decât orice. Drept pentru care, dacă aveţi posibilitatea aş vrea să ne întâlnim
mâine să discutăm despre aceste aspecte. Dacă nu, vă doresc sărbători fericite!
Domnul Florescu Viorel
Bună ziua,

3

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi să vă dea sărbători fericite!
Aş vrea să vă spun că atunci am spus Tatăl nostru şi toată populaţia a
îngenuncheat . Erau acolo peste 100 de mii de oameni. Consider că Dumnezeu a fost
acolo şi este şi aici, acum în inima tuturor celor care îl primeşte. Să ştiţi că fără Dumnezeu
nu putem face nimic. Toate problemele, toate comemorările fără Dumnezeu nu înseamnă
nimic. El este eroul principal care a câştigat revoluţia din România. Că a decis el să
înceapă de la Timişoara este altă problemă. Noi trebuie să ne gândim la cei care au murit
atunci, cei care au fost arestaţi şi la cei care sunt astăzi printre noi şi au luptat atunci.
Unii au avansat, unii au lucrat pe bună dreptate, alţii nu. Dumnezeu ştie. Preotul
Brânzei care a fost atunci spunea că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă
omul aceea va secera. Eu vă doresc sărbători fericite tuturor şi Dumnezeu să vă poarte
de grijă şi să vă dea înţelepciune, să trăim mai bine. Doamne ajută!
Domnul Petrişor Morar
Bună ziua stimată doamnă prefect, stimate domnule preşedinte şi stimaţi consilieri
judeţeni şi invitaţi.
Aş fi vrut să discut altceva dar ieri m-am întâlnit cu un prieten de la revoluţie, nu o
să-i spun numele, dar a ocupat o funcţie la vremea respectivă – era foarte necăjit şi mi-a
repovestit participarea lui la revoluţie şi m-a întrebat dacă e bine că Banatul mai este în
România?
Aici pot să spun că este vina mea şi vina dumneavoastră ca oameni politici pentru
că nu am făcut si nici nu facem ce trebuie pentru Timişoara şi pentru Banat. În continuare
nu ştim să ne cerem drepturile şi să facem din această zonă a ţării ceea ce trebuie să fie
pentru că nu reuşim să facem ce am făcut în decembrie 1989.
Atunci a fost o unitate. Spunea colegul meu că au fost 130 de mii de oameni, poate
că au fost mai mulţi, important e că atunci inima tuturor din Timişoara a bătut la fel.
Astăzi, din păcate, interesele care nu sunt ale Timişului fac să nu avem idei care să fie în
interesul judeţului şi în interesul oamenilor din această zonă.
Haideţi să gândim ce e mai bine pentru judeţ, să lăsăm interesele fiecărui partid şi
să vedem ce e bine pentru judeţul nostru. Dacă dumneavoastră sunteţi uniţi şi transmiteţi
acest mesaj domnului Prim Ministru care a fost de două ori la Timişoara, dacă avem un
Parlament – parlamentarii care votează în acelaşi fel bugetul pentru judeţul Timiş atunci
poate rezolvăm toate problemele. În caz contrar divergenţele dintre noi nu fac decât să
adâncească distanţa dintre partide, dintre oameni. Eu aş face din nou acest apel şi vă rog
să redevenim ceea ce am fost în decembrie 1989, să fim uniţi, să ne urmărim interesele,
să respectăm pe cei care au făcut Revoluţia, să avem grijă de ei pentru că şi ei sunt luaţi
de multe ori în derâdere, sunt categorisiţi ca o paria a societăţii. Cred că ei merită mult
mai mult respect.
Eu vă mulţumesc pentru faptul că organizaţi în fiecare an aceste întâlniri şi vă rog
domnule preşedinte să nu uitaţi că în 25 decembrie 1989 s-a instituit primul consiliu
judeţean liber, anul acesta au fost sărbătoriţi 25 de ani şi nu am fost invitat. Vă rog să nu
ne uitaţi când se va mai organiza vreo manifestaţie pentru că am fost atunci 55 care am
constituit conducerea judeţului Timiş. Poate meritul Frontului Democrat Român a fost că
pentru prima oară s-a făcut o descentralizare. Atunci s-a făcut Camera de comerţ.
Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră şi sărbători fericite cu multe
realizări pentru toţi cei din această zonă!
Domnul Savu Ion
Doamne ajută şi bine v-am găsit!
E un moment al introspecţiei nu numai în istorie ci şi în suflet. Vine Crăciunul când
fiecare dintre noi primim acasă colindători, ne bucurăm alături de familie, încercăm să fim
mai buni, mai omenoşi. Eu cred că ceea ce ne face să fim cu adevărat oameni este
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firescul bunătăţii din noi, este frăţietatea din noi, este binele pe care îl facem pentru cei din
jurul nostru. Aş vrea să vă amintesc că în zilele revoluţiei din Timişoara nici hoţii de
buzunare nu au mai furat. Era o stare deosebită, exista un potenţial de schimbare în noi.
Haideţi să-l regăsim. Sunt momente în viaţa noastră, aşa cum a fost momentul de trecere
la Domnul şi ceremonia de înmormântare a Regelui Mihai I al României unde au fost
peste 2 milioane de oameni pe care nu i-a scos nimeni în stradă. Au ieşit pentru că i-a unit
aşteptarea din sufletul lor. Au încercat să arate că sunt oameni, că apreciază calităţile
deosebite ale unui om care a fost calmul, răbdarea, iubirea de ţară, credinţa în
Dumnezeu. Aceste calităţi sunt şi în noi. De mici copii am fost învăţaţi de părinţii noştri să
salutăm, să nu minţim, să nu furăm, să nu ne facem de ruşine. Aceste lucruri s-au întipărit
în fiinţa noastră a tuturor. Se cuvine ca astăzi să manifestăm acest lucru. Greşeală altuia
faţă de mine nu scuză greşeala mea. Sunt lucruri pe care uneori le mai facem la
atitudinea nefericită a unora. Se cuvine ca respectul faţă de cei care au avut tăria să-şi
pună inima în palmă, să o ofere pentru acest popor de atunci şi până azi. Acestea să fie
lucruri care lucrează şi în noi pentru că totul e simplu şi în faţa dreptului judecător toţi vom
da socoteală. Degeaba încercăm să fentăm că lucrurile sunt clare.
Este o doină bănăţeană care spune –„unii oameni sunt tare proşti/ei nu ştiu că-n
lume-s goşti/ strânge omul ca furnica/în groapă nu ia nimica/ şase scânduri prinse-n
cui/este averea, macăr cui?”.
E bine să ţinem minte aceste cuvinte şi din ce a sădit bunul Dumnezeu în noi să fim
în stare să dăm mai departe. Viaţa este o ştafetă în care preiei de la cei din înaintea ta,
pui din bogăţia sufletului tău şi dai la cei care vin după tine. E important să adunăm în
sufletul nostru cât mai multe şi mai frumoase lucruri ca să avem ce să dăm şi să lăsăm
după noi.
Să aveţi sărbători binecuvântate şi mulţi ani cu sănătate, cu înţelegere şi armonie.
Doamne ajută!
Domnul Burlacu Tudorin
Bună ziua doamnelor şi domnilor,
Am să vorbesc în numele Asociaţiei Frăţie, Egalitate, Colaborare, Cooperare.
Noi dorim să credem, atât asociaţia noastră cât şi celelalte, că a fost o scăpare
pentru că această şedinţă nu s-a făcut în data de 20 decembrie aşa cum s-a făcut de 20
de ani. Pentru că şedinţa consiliului judeţean din 20 decembrie, aşa cum s-a făcut de 27
de ani marca începutul revoluţiei curate de la Timişoara. Deci, data de 20 avea o
semnificaţie grea. Aşa cum data de 16 decembrie marchează începutul revoltei şi este
comemorată de fiecare dată, aşa şi data de 20 decembrie ar fi trebuit să fie marcată de
şedinţa consiliului judeţean. Sper că anul viitor vom relua tradiţia şi ne vom întâlni în 20
decembrie să discutăm.
Colegii mei au cam spus tot ce trebuie. E adevărat că suntem şi noi supăraţi pentru
că au plecat dintre noi mari lideri în lumea celor drepţi şi mă refer la domnul Lorin Fortună,
domnul profesor Ivan – Fundaţia Naţională a Revoluţiei, fiecare asociaţie are pierderile ei,
domnul doctor Bădilescu Nicolae şi alţii.
Sunt pierderi şi din păcate pleacă unii dintre cei mai importanţi oameni. Am spus că
noi încercăm să fim şi ne-am transformat în gardienii democraţiei şi protectorii libertăţii
câştigate în decembrie 1989, noi ca societate civilă vom fi în continuare pe aceste posturi
atâta timp cât vom trăi dar vom avea nevoie şi de concursul presei pentru că, cu tristeţe
am constatat la moartea Regelui Mihai care a murit ducând în mormânt marea durere în
suflet că această presă libere pe care noi am făcut-o în anul 1990 nu a clarificat anumite
aspecte foarte controversate din viaţa domniei sale. Chiar am fost uimit când la o
televiziune a apărut un general să păteze acest moment important al românilor care l-au
pierdut pe regele lor. Mă refer la emisiunea în care era Talpoş.
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Într-adevăr eu vedeam rezolvarea acestei chestiuni dacă avea ceva de spus.
Talpoş cu reprezentanţii casei regale se putea face o masă rotundă la care se clarifica
toate problemele. E urât să vorbeşti despre un om după ce a murit. De morţi se vorbeşte
numai de bine. E adevărat că pentru mine ultimul rege a fost doar regele Mihai. Nu sunt
de acord că Duda a penetrat casa regală, monarhia, ortodoxia românilor, asociaţiile de
revoluţionari, partidele politice – am vorbit cu oameni politici care nu sunt de acord cu
aceasta pentru că ne-a adus unde suntem şi a creat statul paralel.
Domnilor care sunteţi adevăraţi oameni politici indiferent de partidul din care faceţi
parte, vă rog să ştiţi că „dudele” nu sunt credincioase partidelor dumneavoastră. Scăpaţi
de ele că au pus mâna pe toate instituţiile statului, inclusiv pe presa libera pentru că şi
aceasta este condusă de „dude”. Daţi-l afară şi impuneţi crezul şi voinţa politică. Avem
mare încredere în dumneavoastră. Faceţi curăţenie şi alungaţi „dudele” din partidele
politice şi atunci veţi fi respectaţi pentru că ei nu doresc binele partidelor dumneavoastră.
Vor să compromită instituţiile statului, să compromită ideea de parlament şi libertate şi să
readucă la putere statul totalitar. Vă rog să fiţi atenţi la ce v-am spus acum!
Eu oricum vă salut şi vă respect pe adevăraţii oameni politici care sunt aici în sală
şi pe care eu îi cunosc. Dar luaţi măsuri la nivel naţional. La fel spun şi presei – să aibă
curaj. Dar tot dumneavoastră oamenii politici puteţi să puneţi televiziunea naţională pe
făgaşul normal pentru că pentru libertatea ei am luptat. Organizaţi mese rotunde să nu
murim cu durere în suflet pentru că nu avem unde să ne spunem adevărul şi durerile
noastre.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă doresc tuturor sărbători fericite! Sper să ne
întâlnim şi mâine ca simbol al datei de 20 decembrie chiar dacă nu va fi o şedinţă festivă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumim tuturor vorbitorilor din partea asociaţiilor de revoluţionari, doresc ca în
numele meu personal, cât şi al colegilor mei, să ne cerem scuze pentru anumite lipsuri în
ceea ce înseamnă organizarea acestei şedinţe festive, dar vă mulţumesc pentru
înţelegere şi vă asigur de tot respectul cuvenit.
Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră şi în mod special mulţumesc pentru
prezenţa alături de noi a doamnei prefect şi o rog să ne adreseze mesajul domniei sale.
Doamna Eva Georgeta Andreaş – Prefect – Instituţia Prefectului Judeţul Timiş
Bună ziua onorată asistenţă doamnelor şi domnilor,
Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Am participat la
o parte din evenimentele organizate în această perioadă, am participat la şedinţa de la
consiliul local alături de dumneavoastră , la slujbele de la Catedrala Mitropolitană. Chiar
înainte de a veni în această sală, am avut onoarea de a-l primi la mine pentru câteva
minute pe unul dintre colegii dumneavoastră rănit în Revoluţia din decembrie 1989. Am
depănat amintiri, mi-am amintit că aveam 14 ani atunci, eram elevă la Liceul Sanitar, iar în
ianuarie am făcut primul stagiu de practică la Spitalul Militar.
Deci, am văzut personal ce s-a întâmplat atunci în decembrie 1989. Au trecut
aproape 3 decenii de când cetăţenii din Timişoara s-au ridicat împotriva sistemului
comunism. Mai exact sunt 28 de ani de libertate pentru care trebuie să vă mulţumim atât
dumneavoastră dar şi celor care au murit atunci. Mă bucur că încă suntem cu toţii prezenţi
la comemorările din fiecare an pentru a păstra vie amintirea vocilor neînfricate care au
reuşit să pună capăt unui regim autoritar. Curajul lor a reuşit să inspire şi să mobilizeze o
întreagă naţiune.
Da, Revoluţia a început la Timişoara. Da, Timişoara a fost primul oraş declarat
liber, dar această libertate a fost scrisă cu sânge de oamenii simpli care au devenit eroi
din setea pentru libertate. De aceea, astăzi, le datorăm respect şi recunoştinţă. Nu doar
pe hârtie ci demonstrându-le atât lor cât şi nouă că trăim într-o democraţie funcţională şi
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eficientă. Prin orice construim şi în conduita noastră zilnică suntem datori în cinstea eroilor
revoluţiei să avem ca reper demnitatea, devotamentul faţă de ţară, curajul şi idealul unei
naţiuni puternice. Să fim liberi cu adevărat aşa cum şi-au dorit ei. Este întotdeauna
important să vorbim despre libertate chiar dacă acum ne putem bucura de ea provocarea
zilei de azi este de a o menţine vie.
Vă îndemn să cinstim memoria eroilor neamului românesc, să învăţăm lecţia de
patriotism a zilei de ieri şi să ne asumăm responsabilitatea zilei de astăzi pentru a scrie
împreună pagina unui viitor în care revoluţionarii din decembrie 1989 să fie mândrii.
Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dragi luptători ai Revoluţiei din Decembrie 1989, vă transmit din nou, în numele
meu personal, în numele consilierilor judeţeni, în numele cetăţenilor din judeţul Timiş,
urările noastre de sănătate, să aveţi sărbători fericite alături de cei dragi şi un an 2018 cu
lucruri cât mai bune în viaţa fiecăruia.
Cu aceste cuvinte declar închisă şedinţa comemorativă şi solicit o pauză de 10
minute după care intrăm în şedinţa ordinară a plenului consiliului judeţean. Vă mulţumesc!
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 35 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipseşte domnul Avram Nicolaie şi 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.
Înainte de a intra in ordinea de zi a şedinţei vă invit sa ţinem un moment de
reculegere in memoria celui care a fost Majestatea Sa Regele Mihai I al României.
Mulţumesc!
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 597/13.12.2017 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
Pentru început, voi da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor de elaborare a studiilor şi
a documentaţiilor tehnico-economice necesare în vederea dezvoltării unui complex
sportiv pe actualul amplasament al stadionului ”Dan Păltinişanu” Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului privind serviciile de
curăţenie pentru Palatul Administrativ şi complexul imobiliar ”Bastionul Theresia”
Timişoara, de către Consiliul Judeţean Timiş în calitate de autoritate contractantă
către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii ocazionale a foaierului situat în
incinta Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Normativului privind dotarea cu
autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu din „Programul judeţean
de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”
unui operator de transport rutier.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2018.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes
judeţean în anul fiscal 2018.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole
pentru anul fiscal 2018.
10. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru contribuabilii care
realizează venituri comerciale pentru anul fiscal 2018.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări
Servicii Timiş.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor Timiş.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Bibliotecii Judeţene
Timiş „Sorin Titel”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Naţional
al Banatului.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului
Bănăţean Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Merlin” Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de management al doamnei
Laichici Liliana Dorina la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
20. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Laichici Liliana Dorina în funcţia de
manager al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2018.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş pe anul 2018.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului către bugetul de venituri şi
cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă Vest a unei sume de bani reprezentând cota de contribuţie
pentru finanţarea unor cheltuieli referitoare la proiectul ”Achiziţionare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464).
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru
perioada 2017-2021.
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş
de a semna acte în numele Judeţului Timiş.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea
reprezentării Muzeului de Arta Timisoara in fata instanţelor de judecată.
27. Intrebări, interpelari.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis pe anul
2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului ”Construirea a 2 case
de tip familial şi reamenajare si extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilităţi în Lugoj” şi a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
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Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de
investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la
serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul
Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte
pentru grupul vulnerabil copii(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Construirea a 3
locuinţe protejate şi reabilitare şi dotare 1 Centru de zi Găvojdia” şi a documentaţiei
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnicoeconomici, în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale, Prioritate de investiţii 8.1- Investiţiile în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere,
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile
locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil persoane cu dizabilităţi (depunerea
proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de
învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Timiş.
5. 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.
Daca sunt 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 35 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu completările anterioare.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 35 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 05 decembrie 2017.

9

Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor de
elaborare a studiilor şi a documentaţiilor tehnico-economice necesare în vederea
dezvoltării unui complex sportiv pe actualul amplasament al stadionului ”Dan
Păltinişanu” Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Mulţumesc domnule preşedinte!
Referitor la primul punct înscris pe ordinea de zi, aş dori să fac câteva menţiuni şi
totodată, două amendamente pe care să le supunem votului plenului consiliului judeţean.
Înainte de a vă aduce la cunoştinţă amendamentele grupului consilierilor judeţenei
PNL aş dori să fac câteva menţiuni la acest proiect.
Stimaţi colegi cred că toţi suntem de acord că Stadionul Dan Păltinişanu este un
simbol al tuturor cetăţenilor judeţului Timiş. Referitor la studiu de oportunitate care se
doreşte astăzi a se declanşa pentru a vedea ce cred specialiştii firmei ce va fi desemnată
să facă studiu de oportunitate şi raportându-ne la declaraţiile din spaţiul public al domnului
preşedinte Călin Dobra cum că ar fi posibilitatea demolării acestui stadion simbol al
Timişoarei, ţin să vă informez că noi, grupul PNL nu îmbrăţişăm ideea ca acest stadion să
fie demolat.
Tot din declaraţiile din spaţiul public al conducerii Primăriei Municipiului Timişoara,
respectiv domnul primar Nicolae Robu cu privire la darea în administrare către Consiliul
Judeţean Timiş a terenului necesar construcţiei unui nou stadion pe fonduri
guvernamentale, bineînţeles dacă se doreşte a se face un parteneriat pentru
administrarea ulterioară a stadionului – este de bun augur. Dacă din partea consiliului
judeţean nu se doreşte acest lucru, nu e nici un fel de problemă pentru că administrarea
poate fi făcută de consiliul judeţean.
În această ordine de idei şi referitor la proiectul înscris pe ordinea de zi doresc să
facem două amendamente. De asemenea, vreau să fac menţiunea că Stadionul Dan
Paltinişanu au avut loc nenumărate competiţii, cum ar fi Finala Cupei României, competiţii
sportive care s-au desfăşurat la cel mai înalt nivel european şi lista poate să continue.
Deci, cred că este un simbol pentru Timişoara şi pentru Judeţul Timiş şi acest stadion, în
condiţiile în care consiliul judeţean nu doreşte sau nu are fondurile necesare pentru
reabilitarea lui la cel mai înalt nivel, fără niciun fel de probleme conducerea Primăriei
Timişoara poate face o adresă de dare în administrare către Primăria Timişoara pentru
reabilitarea lui.
Referitor la proiect, vă fac cunoscute amendamentele grupului de consilieri judeţeni
PNL, astfel:la art. 1 din proiectul de hotărâre, alin. 1 să fie astfel:” se aprobă necesitatea şi
oportunitatea dezvoltării unui complex sportiv în Timişoara”.
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Al doilea amendament, al doilea aliniat al art. 1 să fie astfel: „amplasamentul
viitorului complex sportiv va fi stabilit ulterior şi va face obiectul unei hotărâri a consiliului
judeţean” .
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul Bitea, în calitatea dumneavoastră de lider de grup şi pentru că ne
transmiteţi multe mesaje din partea primăriei şi văd intenţia de a prelua şi de a investi în
reabilitarea acestui stadion, vă rog să transmiteţi primăriei să plătească corecţia de 1
milion de lei ca să putem demara proiectul cel mai important pentru Timişoara, respectiv
accesul la autostradă pe 4 benzi Timişoara– Dumbrăviţa. – Giarmata
Primăria Şi-a asumat în scris că în 7 decembrie se plăteşte această corecţie. Din
păcate nu putem semna contractul de finanţare pentru că primăria este parte în acest
proiect şi are obligaţii financiare la bugetul de stat.
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Aici se discută despre Stadionul 1 Mai – am spus 1 Mai pentru că 1961 - 1963 am
fost şi eu când s-a inaugurat acest stadion. Ulterior a fost denumit Dan Păltinişanu care a
fost un mare fotbalist al acestui judeţ. În acest proiect nu discutăm despre proiect ci
despre faptul dacă acest complex sportiv poate şi are dotările necesare pentru a avea
activităţi sportive. Cu privire la ce vom construi nu vom decide noi ci vom aproba ce spune
comisia de expertiză. Noi putem fi experţi în politică sau la noi acasă dar trebuie să
respectăm o expertiză tehnică şi utilitatea pe care trebuie să o dăm. Nu are importanţă că
facem stadion, putem face şi catedrala neamului sau orice, dar ce facem acum facem
pentru judeţ şi pentru locuitorii Timişoarei.
Acest lucru îl spun cu tot respectul faţă de colegii liberali. De multe ori sunt de
partea lor pentru că au dreptate dar mă deranjează când aud vorbindu-se despre primărie
în cadrul consiliului judeţean.
Am văzut replica domnului primar şi a domnului preşedinte al consiliului judeţean.
Lupta dintre doi oameni nu trebuie să ne influenţeze ca să nu luăm banii necesari pentru a
construi ceva frumos în judeţ. Timpul trece şi peste 2-3 ani sunt liberalii la putere. Ce aţi
lăsat în urmă? Opoziţia dumneavoastră să nu facem nimic. Trebuie să fie mândria noastră
ca şi consilieri judeţeni că am lăsat ceva în urma noastră după acest mandat.
Haideţi să ne reaşezăm aşa cum a propus domnul Viorel Coifan, să avem o
discuţie corectă cu reprezentanţii primăriei şi să vedem dacă vor să construim ceva sau
ducem o luptă politică în continuare. S-ar putea şi fără să jignesc pe nimeni, oricum s-ar
chema, nu se ştie ce se întâmplă în următorii 2 ani şi atunci ce vom lăsa în urmă.
Am mare respect pentru majoritatea colegilor din PNL dar haideţi să ne conducem
noi pentru că majoritatea sunteţi oameni maturi cu o gândire proprie. La primărie candidaţi
peste 2 ani ca şi consilieri locali şi atunci nu mai veniţi să spuneţi că nici unul din
antevorbitorii care au dat declaraţii nu au avut dreptatea de partea lor.
E sfârşit de an şi trebuie să avem gânduri bune, iar anul viitor să facem ceva pentru
ca noi consilierii judeţeni, indiferent de culoarea politică, să lăsăm ceva în urma noastră.
Acum, în încheiere, doresc tuturor sărbători fericite şi un an cu bucurii şi sănătate.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Aş dori să atrag atenţia colegilor liberali că proiectul pe care îl discutăm şi îl
supunem la vot ţine de dezvoltarea unui complex sportiv şi nu de demolarea actualului
stadion.
Pe de altă parte dacă acest stadion care are peste 50 de ani şi despre care ştim cu
toţii că nu se află în cea mai bună stare, se dovedeşte că costurile pentru reparaţii şi
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amenajarea lui depăşesc orice sumă care să încurajeze acest lucru, atunci poate se
impune construcţia unui noi stadion.
Din acest motiv facem studiu şi demarăm aceste proiecte. Vrem să vedem ce
facem. Nu vreau să mă gândesc şi nu înţeleg cum să facem un proiect tehnic în Timişoara
dar nu pe Dan Păltinişanu. Adică îl lăsăm pe acesta în paragină şi construim alt stadion
altundeva.
Vreau să vă reamintesc că Stadionul Wembley despre care celebru Pele spunea
că este catedrala fotbalului şi de care britanicii erau foarte ataşaţi, în anul 2003 l-au
dărâmat şi au făcut un stadion nou. Actualul stadion, oricine a fost pe el, ştie că poate
pentru standardele postbelice funcţiona dar pistele de atletism opresc interacţiunea între
spectatori şi jucătorii de fotbal sau de alte sporturi.
Este cea mai înţeleaptă decizie să facem un studiu pe actualul stadion şi să vedem
ce facem cu el. Noi, grupul PSD ne vom opune ideii de a aproba un studiu de fezabilitate
în Timişoara când problema dureroasă e la Stadionul Dan Păltinişanu. Putem să-i
menţinem numele dar vrem să facem o treabă coerentă, pe termen lung în interesul
timişorenilor.
Nu pot decât să constat că oriunde avem un subiect cu o temă sportivă, indiferent
că e sală polivalentă sau că e stadionul Dan Paltinişan ne lovim de o poziţie surdă din
partea colegilor liberali. Eu bănuiesc că ideea aceasta vine dinspre Primăria Timişoara.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Nu este o poziţie surdă ci una vocală pentru că s-au exprimat aici mai multe puncte
de vedere.
Pe de altă parte, e adevărat că Wembley a fost făcut în 1923 şi demolat în 2003
dar problema este una simplă, şi anume e nevoie de acest studiu, dar nu ne putem
antepronunţa pentru că dacă facem acest lucru există suspiciunea că vrem să facem
altceva şi aruncăm banii degeaba pe acest studiu. Prin urmare, noi discutăm despre
studiu, ce va stabili studiu – despre rezistenţa materialelor, de intersectare cu alte
probleme din zona comercială sau de urbanism şi apoi va stabili una sau două direcţii – şi
aşa cum aţi spus dacă cheltuielile de asanare vor fi mult mai mari decât cheltuielile de
construcţie a unui nou stadion vom lua atunci decizia corespunzătoare.
În consecinţă aş vrea să înţelegeţi că nu suntem împotriva oricărei probleme
sportive. Asta e problemă de urbanism. Şi eu am făcut sport şi domnul Bitea, uitaţi ce
alură de baschetbalist are – aşa că veţi avea tot sprijinul nostru. Problema este, şi aici rog
pe domnul preşedinte – domnule preşedinte, e clar că sunt anumite divergente şi vă rog
nu faceţi discuţii la un ceai sau la o cafea ci haideţi să discutăm împreună ca să putem
găsi soluţii de compromis.
Acum şi prietenul meu Dan Poenaru şi eu suntem la o anumită vârstă şi experienţă
încât putem să nu lăsăm lucrurile să scape din alt domeniu. Deci, vă rog să înţelegeţi că
demersul nostru a avut la bază aceste considerente şi nicidecum o rea voinţă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Coifan, ţinând cont de experienţa dumneavoastră, îmi permiteţi să vă
adresez o întrebare – cum putem realiza un studiu fără să avem o locaţie?
Dumneavoastră aţi solicitat prin amendament să facem un studiu în Timişoara. Unde? Nu
ar trebui să facem un studiu pe actuala locaţie a stadionului Dan Paltinişanu ca să vedem
care este exact realitatea şi ce putem face acolo?
Deocamdată, din partea Companiei Naţionale de Investiţii – Fonduri
Guvernamentale nu vom putea beneficia de fonduri pentru că în strategia lor sunt
prioritare stadioanele din Bucureşti care sunt gazdă a Campionatului European din 2020.
Mai mult decât atât, în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, printr-o ordonanţă de
guvern s-au adus îmbunătăţiri la legea parteneriatului public privat care poate fi o soluţie
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şi care în cadrul acestui studiu ne poate da variante sau poate identifica variante de
finanţare. Dar, pentru început, trebuie să ştim ce facem mai departe. Nu mai putem lăsa
stadionul în situaţia în care este în acest moment.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Da, dar numai să nu ne antepronunţăm.
Domnul consilier judeţean Dan Poenaru
Aş vrea să vă spun că eu cunosc stadionul 1 Mai pentru că am fost mult timp şeful
echipe medicale al Clubului Politehnica în perioada sa de glorie când a câştigat Cupa
României.
Stadionul prezintă două probleme şi anume una negativă foarte importantă. Eu mai
merg la stadion şi am văzut sectoare întregi închise datorită riscului de prăbuşire. De
aceea nici nu prea mai vine lumea la stadion, pe lângă faptul că echipa joacă prost.
Aş vrea să vă atrag atenţia că dacă nu se iau măsuri şi treaba aceasta am discutato şi cu domnul director Doroş, există riscul să se întâmple tragedii aşa cum s-a produs pe
alte stadioane în Belgia, în America de Sud ş.a.m.d. Deci, trebuie să ţinem cont de acest
aspect pentru că ne asumăm o mare răspundere dacă nu rezolvăm această problemă.
Pe de altă parte nu cred că este o locaţie mai bună în Timişoara şi trebuie să ţinem
cont şi de aceste aspecte. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Mă bucur mult şi mulţumesc domnului consilier judeţean Dan Poenaru pentru faptul
că a confirmat că aceasta este cea mai bună locaţie pentru un complex sportiv şi mergând
pe ideea domnului Coifan atunci din partea dumneavoastră şi a municipalităţii trebuie să
găsiţi cea mai bună soluţie pentru că, după cum vedeţi, se prelungesc aceste discuţii şi
acum apare componenta legată de stadion. Trebuie să ne punem la masă şi să găsim cea
mai bună variantă pentru dezvoltarea unui complex sportiv cu adevărat.
Bineînţeles că şi aceste studii şi analize care se fac vor demonstra dacă stadionul
mai suportă reabilitări sau trebuie demolat şi realizat un nou stadion. Vreau să avem o
coerenţă în ceea ce facem şi în ceea ce expunem. Dacă şi colegul dumneavoastră a spus
că este cea mai bună locaţie cu cea mai bună afluenţă atunci haideţi să judecăm cu
aceeaşi măsură atunci când e vorba de stadion, de sala polivalentă sau de orice altă
dezvoltare a fenomenului sportiv în Timişoara şi judeţul Timiş. Aş vrea să vă completez în
ce priveşte priorităţile pe care le are actualul Guvern şi vedem că acesta nu are doar o
prioritate legată de Bucureşti în privinţa competiţiilor pentru care trebuie să fim pregătiţi cu
stadioane. El are o prioritate în acest sens şi la Alexandria şi în alte oraşe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Cred că dumneavoastră nu aţi înţeles că noi susţinem studiu pe actuala locaţie a
Stadionului Dan Păltinişanu. Dumneavoastră aţi făcut amendament să nu facem acolo ci
undeva în Timişoara.
Vă rog citiţi proiectul pentru că noi susţinem demararea unor studii pe Stadionul
Dan Păltinişanu aşa cum aţi susţinut şi dumneavoastră în discurs. Nu are legătură cu sala
polivalentă. Vorbim de Stadionul Dan Păltinişanu.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Eu am făcut doar o observaţie legată de faptul că avem un discurs dublu. Când nea convenit legat de polivalentă la Giroc am vorbit de Giroc, iar acum vorbim de Stadionul
Dan Păltinişanu. A fost doar o remarcă.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aş vrea să clarific şi să ne facem bine înţeleşi. Noi suntem foarte consecvenţi. Am
depus de aproximativ 5 ani solicitare pentru terenul de la Giroc pentru sala polivalentă,.
Încă de când era Preşedinte al Consiliului Judeţean domnul Titu Bojin.
Primăria Timişoara a schimbat locaţia pentru că şi-a dat seama că în perimetrul
lărgit al stadionului Dan Păltinişanu nu există teren liber de sarcini. Aşa că a venit cu
propunerea de pe Calea Torontalului. Urmăriţi vă rog consecvenţa noastră pentru că încă
ne menţinem părerea.
Mai mult decât atât, solicităm primăriei în momentul în care finanţatorul Compania
Naţională de Investiţii va stabili clar locaţia şi va aproba proiectul prin hotărâre de guvern
să vină partener pentru că sunt foarte multe probleme care derivă şi trebuie rezolvate în
momentul construcţiei unei astfel de investiţii.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicoale
Doresc să vă spun că noi credem că şi echipa de rugby a Timişoarei ar avea
nevoie de un stadion pentru că în acest moment nu are unde să joace deşi este la cel mai
înalt nivel în campionatul naţional. Credem că şi atleţii din Timişoara au nevoie de o pistă
adecvată în care se antreneze şi, din păcate în acest moment, nu au.
Aşa cum spunea şi colegul meu domnul Cocean, noi vă solicităm o comunicare mai
bună pentru că după cum vedeţi sunt proiecte care au tangenţă şi care au legătură cu
Primăria Timişoara. Din păcate s-a intrat într-un blocaj instituţional şi administrativ care
durează de o bună perioadă de timp şi cred că acest aspect ar trebui să-l luăm foarte bine
în seamă şi mai cred că trebuie să luăm în seamă şi ce a spus domnul vicepremier
Stănescu la ultima sa vizită în Timişoara, acum două săptămâni, când a solicitat
comunicare între cele două instituţii pentru deblocarea acestor probleme legate de sala
polivalentă. Sperăm că nu vor fi aceleaşi probleme şi cu stadionul.
Deci, domnule preşedinte, ştiţi foarte bine şi cred că aţi citit presa locală şi aţi aflat
că Primăria Timişoara a spus locaţia unde se poate face complexul sportiv. Trebuie doar
să existe comunicare şi trebuie să stabiliţi foarte clar care sunt regulile jocului şi care este
procedura ce trebuie parcursă. Din acest motiv am solicitat la art. 1 alin. 1 să se aprobe
necesitatea şi oportunitatea dezvoltării unui complex sportiv în Timişoara, iar la alin. 2 am
solicitat ca amplasamentul viitorului complex sportiv va fi stabilit ulterior şi va face obiectul
unei hotărâri de consiliu judeţean. Deci, nu suntem rău intenţionaţi şi sunt convins că
dumneavoastră v-aţi dat seama de ce am solicitat noi acest lucru.
Acum, pentru că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă şi în prag de an nou
cred că trebuie să fim mult mai cumpătaţi, mai buni în ceea ce facem şi în ce gândim. De
aceea nu mai vreau să continui discuţiile pe marginea acestui subiect. Vreau doar să vă
rog, în calitate de consilier judeţean, să supuneţi la vot amendamentele pe care le-am
făcut şi în viitorul apropriat vă rog să luaţi în considerare ceea ce v-am transmis cu privire
la comunicarea cu instituţia municipiului Timişoara. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mai fac o ultimă clarificare şi cred că sunteţi cu toţii de acord că o comunicare
presupune un dialog la care participă minim doi oameni. Eu nu pot fi asistent la o
comunicare, la un monolog dat în faţa unui telefon pe facebook. Dialogul trebuie să îl
avem constructiv şi dacă părerea noastră este mai constructivă să fie acceptată.
Comunicare nu înseamnă doar să acceptăm ideile unora şi părerea consiliului judeţean să
nu conteze. Chiar vă solicit să participaţi alături de mine la acest dialog.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Dragi colegi,
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Domnul Bitea vă rog să-mi transmiteţi clar cine trebuie să comunic pentru că eu
vreau să comunic. Eu sunt în consiliul judeţean, membru al consiliul judeţean, ales de
dumneavoastră vicepreşedinte. Vă rog să-mi spuneţi clar cu cine trebuie să comunic.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Cu conducerea Primăriei Municipiului Timişoara.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Pentru că de felul cum sunt expuse astăzi amendamentele, proiectul nu are nici
esenţă, adică stabilim ceva după care, ulterior stabilim altceva. Cât priveşte comunicarea,
cred că această ramură sportivă nu priveşte doar Timişoara ci întreg judeţul. În acest caz
se pune întrebarea dacă comunicarea trebuie făcută doar cu Primăria Timişoara sau cu
cele 98 de primării din judeţul Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot amendamentul domnului
consilier judeţean Bitea Nicolae.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 13 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian
Constantin, 20 voturi „împotriva” din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Titu, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca
Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi o abţinere
din partea domnului Cândea Dorin.
Supun la vot cel de-al doilea amendament al domnului consilier judeţean Bitea
Nicolae.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 13 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian
Constantin, 20 voturi „împotriva” din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Titu, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca
Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi doua abţineri din partea
domnului Cândea Dorin şi Oprea Nicolae.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, şi 12 voturi împotrivă din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu
Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin.
Mulţumesc colegilor pentru încrederea acordată.
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Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului
privind serviciile de curăţenie pentru Palatul Administrativ şi complexul imobiliar
”Bastionul Theresia” Timişoara, de către Consiliul Judeţean Timiş în calitate de
autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu
Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii ocazionale a
foaierului situat în incinta Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean 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 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
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Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu din
„Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada
01.01.2014-30.06.2019” unui operator 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 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 – 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 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu
Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene pentru
anul fiscal 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 4 comisii
Comisia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si Comisia de Cultura, Învaţământ,
Tineret si Sport au avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul amendament: „la
Cap. IV Alte taxe de interes judeţean pentru instituţiile de arta si cultura lit.D Teatrul pentru
Copii si Tineret Merlin taxa de intrare la spectacole copii sa fie menţinuta la nivelul celei
din anul 2017, adică 5 lei/bilet”.
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Comisia pentru Sănătate si Protecţie Sociala a avizat favorabil proiectul de
hotărâre cu următorul amendament:
“Taxele de la Teatru pentru Copii si Tineret Merlin sa nu se modifice si să se
găsească o alta formă de finanţare prin consiliul judeţean.”
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, rog preşedintele Comisiei de Cultură, Învăţământ
şi Sport să susţină amendamentul.
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa
Domnule preşedinte, Comisia de cultură, învăţământ şi sport propune următorul
amendament: la Cap. IV Alte taxe de interes judeţean pentru instituţiile de arta si cultura
lit.D Teatrul pentru Copii si Tineret Merlin taxa de intrare la spectacole copii sa fie
menţinuta la nivelul celei din anul 2017, adică 5 lei/bilet”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii?
Doamna consilier judeţean Ciurlea Sorina
Aş vrea să luăm în considerare activitatea Teatrului Merlin şi dacă conducerea
acestei instituţii a fundamentat creşterea acestor taxe să susţinem finanţarea instituţiei.
Dacă sunteţi de acord să păstrăm taxele la nivelul anului 2017 eu propun ca noi, consiliul
judeţean să finanţăm sau să suportăm acea diferenţă pentru ca instituţia să aibă
susţinere.
Domnul director Pleşa Laurenţiu
Bună ziua,
În primul rând m-am consultat cu omologii mei din ţară şi avem cele mai mici taxe
din România. Pe de altă parte, un alt aspect important, în fiecare spectacol pe care il
ducem la Teatru Merlin există taxa UCMR ADA. Este vorba de o regie autonomă care
deţine taxele pentru muzică. Din valoarea pe care o avem noi acoperită la o sală plină
locuri cu 5 lei biletul, noi plătim in medie pe taxa UCMR ADA -350 lei. Deci, dăm foarte
mulţi bani pe această taxă. Noi am propus să fie o taxă de 7 lei pentru copii la
spectacolele organizate, 10 lei la spectacolele de duminică, iar pentru adulţi 15 lei.
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa
Era vorba de taxa pentru copii si noi am propus doar taxa pentru copii să fie 5 lei.
Nu ne referim la taxa pentru adulţi sau taxa pentru spectacolele speciale.
Domnul preşedinte Călin Dobra
Supun la vot amendamentul doamnei consilier Jumanca Romaniţa
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 34 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică –
Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Deci taxa pentru copii rămâne la fel ca în anul 2017, respectiv 5 lei.
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Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Dacă vom vota proiectul, copii vor avea taxele 5 lei, iar la evenimentele organizate
vor avea o taxa de 7 lei. Domnul director a propus 7 lei pentru spectacolele organizate în
condiţiile în care taxa creşte la 10 lei, iar la spectacolele organizate să existe o facilitate,
taxa rămânând 7 lei.
Domnul preşedinte Călin Dobra
Orice spectacol este organizat. Taxa de intrare pentru copii este 5 lei. S-a votat
amendamentul.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Cred că trebuie corectat cu un amendament. Spectacolele organizate care nu sunt
duminica când este foarte aglomerat ar trebui să fie la un preţ mai mic. Deci, propunerea
mea este să menţinem o taxă de 5 lei atât în cursul săptămânii cât şi duminica, iar pentru
părinţi să rămână taxă de 15 lei.
Domnul preşedinte Călin Dobra
Stimaţi colegi, indiferent de ziua din săptămână este spectacol organizat. Doar că
Teatrul Merlin a transmis separat taxa pentru desfăşurarea spectacolelor în cursul
săptămânii şi pentru duminica susţinând că sunt mai mulţi participanţi la teatru. Dacă în
cursul săptămânii taxa este de 5 lei şi am aprobat acest lucru, rămâne aşa indiferent că e
luni sau duminică.
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan
Profit de prezenţa domnului director la această şedinţă şi propun să introducă
rezervarea biletelor on line pentru că e mare necaz duminica atunci când mergi cu copilul
la spectacol şi ti se spune că nu mai sunt locuri. Este singura instituţie de artă în care nu
se fac rezervări on line.
Pe de altă parte, în mai multe oraşe din judeţul Timiş, Sânnicolau, Deta, Jimbolia,
se doreşte deplasarea Teatrului Merlin pentru copii din aceste oraşe. Poate că un
management mai dinamic în acest sens ar rezolva alte probleme materiale ale Teatrului
Merlin.
Domnul Pleşa Laurenţiu - director Teatrul pentru copii şi tineret „Merlin”
Mă văd nevoit să repet că aceste taxe UCMR ADA sunt valabile pe orice spectacol
pe care îl jucăm. Petru un spectacol vândut la capacitate maximă pierdem cam jumătate
din bani. O mărire de preţuri ne-ar ajuta foarte mult. Spectacolele organizate sunt acelea
în care noi ne aducem prin organizatori de spectacole copii de la şcoli şi grădiniţe. La
acestea am propus să fie 7 lei şi pentru duminică să fie 10 lei.
Pe de altă parte trebuie să vă spun că acum o săptămână am avut întâlnire cu
domnul preşedinte şi mi s-a aprobat platforma on line care se va dezvolta în anul 2018.
Pare o scuză, dar nu este pentru că aici intervine problema cu colectivul teatrului. Suntem
7 actori. Piesele pe care le jucăm noi, în general, sunt supuse şi colaboratorilor. Facem
cât se poate de mari eforturi ca să putem acoperii judeţul. A scăzut de la un an la altul
deplasarea în judeţ. Cu toate acestea facem o dată pe lună deplasarea în judeţ.
Ne-ar ajuta dacă ne-aţi aproba câteva locuri în plus. Pe vremuri eram 14 actori şi
ne descurcam. Avem piese mici în care pot juca 3-4 actorii. Din acest motiv am spus că
ne-ar ajuta o suplimentare de locuri şi aşa putem face faţa necesităţilor din oraş şi judeţ.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Sunt de acord ca taxele pentru copii să fie menţinute la nivelul celor din anul 2017,
dar aş propune un amendament prin care aş vrea să subvenţioneze consiliul judeţean
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diferenţa de 5 lei pentru fiecare bile astfel încât această instituţie să poată să se susţină
financiar şi să demareze proiectele. Este una din instituţiile care încearcă să se dezvolte,
să facă evenimente şi spectacole moderne. Aceasta este propunerea mea şi sper să fiţi
de acord. Trebuie să găsim o variantă să subvenţionăm această diferenţă pe care au
propus-o cei de la Teatrul Merlin.
Dacă este nevoie fac un amendament cu această propunere.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Ca să subvenţionăm nu avem cadrul legal. Trebuie să ştiţi că noi asigurăm
desfăşurarea activităţii prin asigurarea bugetului acestei instituţii. Pe anul 2017 am
aprobat aproximativ 600 mii lei pentru desfăşurarea acestor spectacole şi pentru
desfăşurarea activităţilor culturale ale acestei instituţii prin programul minimal. Facem tot
posibilul să sprijinim activitatea tuturor instituţiilor de cultură. Avem obligaţia să le sprijinim
activitatea pentru funcţionare, pentru dezvoltare şi pentru acţiunile de cultură.
Suma de 600 mii acordată Teatrului Merlin pe programul de cultură nu cred că este
o sumă neglijabilă.
Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul care a fost deja aprobat.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurelea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele
servicii de interes judeţean în anul fiscal 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii
Comisia Economica a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul
amendament:„la Anexa nr.5 – la tariful trimestrial, suma de 210,10 lei se înlocuieşte cu
suma de 630,30 lei”
Dacă sunt alte discuţii?
Rog preşedintele comisiei să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
S-a strecurat o eroare la tariful trimestrial, astfel încât, amendamentul nostru
presupune ca la tariful trimestrial, suma de 210,10 lei se înlocuieşte cu suma de 630,30
lei”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
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Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale unor
produse agricole pentru anul fiscal 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Lelescu Tiberiu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Referitor la acest proiect doresc să intervin şi să fac o propunere prin care să
încercăm să aducem cât se poate de actual unele preţuri şi aici mă refer la două game
sortimentale, pentru că după cum ştiţi preţurile au crescut peste tot, dar sunt două
produse la care s-a depăşit nivelul preţurilor foarte mult şi e nevoie să intervenim.
Dorim să ne apropriem foarte mult de realitate şi nu să majorăm foarte mult.
După cum ştiţi a apărut pe piaţa criza oului datorită Sipronilului care a distorsionat
toată piaţa acestui produs. În aceste condiţii propunerea mea este ca de la 0,25 lei pe
bucată să mergem la 0.30 lei pe bucată fără să creştem foarte mult acest preţ dar să ne
apropriem mai mult de realitate. Realitatea este că au ajuns ouăle în ultima perioadă chiar
şi 1 leu.
Pe de altă parte, dintre produsele agricole care au avut o creştere substanţială în
ultimul timp a fost şi untul. Dintr-un comunicat de presă al INS-ului creşterile la ouă au fost
de 34%, iar la unt de 19%. Pentru că untul provine în mare parte din lapte vă propun să se
modifice preţul laptelui de la 0,70 lei/litru la 0,75 lei / litru. Acestea sunt preţurile care aduc
cit mai aproape de realitate această situaţie. Cred că propunerea mea este motivată şi
prin faptul că în ultimul timp la toate produsele agricole preţurile au crescut. De asemenea
au crescut preţurile şi la produsele neagricole. Cel mai mult a crescut preţul la energia
electrică cu 13%.
Deci propunerea mea este creşterea preţului la ouă de la 0,25 la 0,30 lei /buc şi la
lapte de la 0,70 lei/litru la 0,75 lei /litru.
Domnul consilier judeţean Oprea Nicolae
Nu vreau să port o polemică cu colegul meu dar aş vrea să spun că domnia sa nu
a venit în şedinţa comisiei cu această propunere.
Referitor la cele două propuneri, vreau să spun că ce aprobăm noi acum sunt
preţuri medii în funcţie de care se plătesc taxe şi impozite de către cei care plătesc
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arenda în aceste produse. Ori la noi în judeţul Timiş nu ştiu dacă cineva plăteşte arendă
în ouă sau în lapte. Nu s-a întâmplat asta şi nici nu se va întâmpla vreodată acest lucru.
Pe de altă parte avem o criză a ouălor de găină. Este adevărat că preţurile au
crescut foarte mult dar noi stabilim preţurile medii pentru anul 2018 şi vreau să văd dacă
în luna mai, iunie, iulie, august, preţurile vor fi tot la fel de mari sau vor fi preţuri foarte
mici, stiut fiind faptul că în anii trecuţi am ajuns să vindem ouăle şi cu 0,09 bani sau chiar
am vândut ouă la kilogram.
Mai mult decât atât, chiar dacă la ouă se mai poate discuta cât de cât, doar în
această perioadă şi nu pentru întreg anul, la lapte sunt total împotrivă pentru a se creşte
preţul mediu pentru că 4-5 anii de zile crescătorii de vaci şi producătorii de lapte din
judeţul Timiş au dus-o foarte greu, iar acest lucru îl ştiţi majoritatea dumneavoastră. Am
avut perioade întregi în care laptele s-a dat la porci. A fost un caz unicat în judeţul Timiş
când nu am avut cui să-i vindem laptele chiar şi cu 40 -50 de bani.
Atunci când laptele în zona Gera şi Foieni, dar şi în multe alte zone, a fost muls
dimineaţa, răcit în fântâni şi a fost dat animalelor după masa în loc de apă.
Ca urmare a cestui fapt nu se justifică creşterea preţului mediu la lapte. După mulţi
ani s-a reuşit ca preţul să revină la 90 de bani de la 1 leu pe litru. Atunci nu putem să
creştem aceste preţuri. Motiv pentru care mă opun acestor amendamente.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, am dorit să vin în întâmpinarea acestei situaţii şi aducerea la
zi a preţurilor care sunt actualmente pe piaţă şi a preţurilor care se preconizează a se
folosi în anul 2018.
Eu nu am făcut comentarii cu privire la ouăle găinilor din gospodării. Pe acelea a
vrut să le impoziteze altcineva. Vorbim de anul 2018 fără să ne raportăm la ce a fost în
perioada 2014-2016. Despre situaţia anului 2018 vreau să vă mai spun că aici putem
vorbi de preţul la carnea de porc, la carnea de bovine etc. Sunt mai multe preţuri care ar
putea să intre în discuţie dar eu am vrut să ne apropriem cât de cât de realitate. Nu vreau
să fac din aceasta o ştire a zilei, nu vreau să mergem pe situaţia în care noi să venim să
aprobăm aici nişte preţuri care nu sunt reale. Eu vă spun că majoritatea dintre aceste
preţuri nu sunt apropriate de realitate. În aceste condiţii, noi ne rezervăm dreptul de a ne
abţine şi nu vom vota o situaţie care nu este corectă.
Ştim cu toţii cât este pe piaţă kg de carne de porc... este 9 -10 lei, la noi este 5 lei,
la bovine şi ovine este 10 lei, iar aici este 3,80 lei. Deci, despre ce vorbim? Vorbim de
perspectiva anului 2018 şi nu de ce a fost în 2014 -2016. Acum nu mai este aşa. Acum
untul s-a scumpit cu 19%, sau dumneavoastră nu faceţi piaţa.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aş vrea să vă spun că aceste preţuri care sunt în cadrul proiectului de hotărâre
sunt preluate, prin adresă oficială, de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş. Deci,
preţurile sunt transmise de către specialişti.
Prin urmare, supun la vot amendamentul domnului Lelescu Tiberiu, conform
procedurii.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul domnului Lelescu Tiberiu cu 13
voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef
Adrian, Vasile Marian Constantin, 19 voturi „împotrivă” din partea doamnelor/domnilor
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu
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Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi două abţineri din
partea domnilor Cândea Dorin, Oprea Nicolae.
Dacă 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 Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius
– Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi 12 abţineri din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit
pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale pentru anul fiscal 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi „pentru”
din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică –
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre
organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

privind

aprobarea

structurii

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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică –
Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind
organizatorice a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş.

aprobarea

structurii

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 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică –
Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind
organizatorice a Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel”.

aprobarea

structurii

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Dolecek Cristian
Având în vedere că au avut loc examene de promovare în grad profesionale în
data 15.12.2017 propunem prin amendament următoarele modificări la statul de funcţii: 1
post de bibliotecar grad profesional 1, studii superioare se transformă în bibliotecar gradul
IA studii superioare, poziţia 23 din statul de funcţii ca urmare a promovării în grad a
titularului de post şi 1 post de economist gradul I studii superioare se transformă în
economist IA, studii superioare, poziţia 62 din statul de funcţii tot ca urmare a promovării
în grad profesional al titularului postului.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 35 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.

Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizatorice a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.

structurii

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre
organizatorice a Muzeului Naţional al Banatului.

privind

aprobarea

structurii

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii .
Comisia pentru Administraţie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre
cu următorul amendament: “se propune introducerea unui art. 1^1 cu următoarea
formulare: Compartimentul de arta vizuala, nou înfiinţat este destinat asigurării activităţilor
culturale si de organizare a expoziţiilor si evenimentelor in acest domeniu, a păstrării unor
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colecţii de arta provenind din donaţii, atât in spaţiul deţinut in Bastionul Theresia, cat si a
unor viitoare spatii din Castelul Huniade din Timisoara”.
Rog preşedintele comisiei sa prezinte si să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Noi propunem introducerea unui art. 1^1 care să aibă următorul conţinut:
„Compartimentul de arta vizuala, nou înfiinţat este destinat asigurării activităţilor culturale
si de organizare a expoziţiilor si evenimentelor in acest domeniu, a păstrării unor colecţii
de arta provenind din donaţii, atât in spaţiul deţinut in Bastionul Theresia, cat si a unor
viitoare spatii din Castelul Huniade din Timisoara”.
Amendamentul se referă la faptul că apar tot mai mulţi donatori de colecţii de artă
atât din lumea artistică cât şi din cetăţeni ai Timişoarei şi vrem să ne asigurăm că aceste
colecţii de artă nu vor fi ţinute în depozit şi vor beneficia de spaţii în Bastion, dacă nu se
ocupă prin licitaţii şi suntem la a treia licitaţie, respectiv în spaţii care vor fi Muzeul
Banatului atunci când el va fi reabilitat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 19 voturi „pentru” din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu,
Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Ştef Adrian, Vasile Marian
Constantin şi 16 voturi împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bobic Narcis
– Sabin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lupuţ Florica, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,.
Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind
organizatorice a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

aprobarea

structurii

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa
Domnule preşedinte vă rog să-mi permiteţi să fac un amendament ca urmare a
faptului că a avut loc un examen de promovare în grad, treaptă profesionale şi studii
superioare a personalului în data de 15.12.2017, se propune următoarele modificări la
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statutul de funcţii: economist gradul I profesional II studii superioare se transformă în
economist gradul profesional I studii superioare poziţie nr. 4 din statul de funcţii, referent
gradul profesional IA studii medii se transformă în economist grad profesional II studii
superioare, poziţia 5 din statul de funcţii, restaurator grad profesional II studii superior, se
transform în restaurator grad profesional I studii superioare, poziţia nr. 33 din statul de
funcţii, restaurator treapta I studii medii se transformă în restaurator IA studii medii –
poziţia 34, restaurator treaptă profesională I studii medii, se transformă în restaurator IA
studii medii, poziţia 35, restaurator treaptă profesională I studii medii, se transformă în
restaurator IA studii medii, poziţia nr. 36 din statul de funcţii şi gestionar custode treaptă
profesională I studii medii se transformă în gestionar custode treaptă profesională IA studii
medii, poziţia 28 din statul de funcţii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 35 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizatorice a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Merlin” Timişoara.

structurii

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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de
management al doamnei Laichici Liliana Dorina la Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Laichici Liliana
Dorina în funcţia de manager al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu
Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Vă rog să-mi permiteţi să o felicit pe doamna director pentru activitatea sa şi să ii
urez mult succes în continuare.
Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al
funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş pe anul
2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către 6 comisii
Comisia pentru Administraţie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre
cu următorul amendament: „la anexa hotărârii intitulata Planul de Ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis pe anul 2018, la
rubrica funcţia publica „total categoria funcţionari publici de conducere” propunem ca
aceste posturi sa fie ocupate prin promovare si daca nu se ocupa sa se facă prin
recrutare”.
Dacă sunt discuţii?
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Amendamentul comisiei este următorul: „la anexa hotărârii intitulata Planul de
Ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Timis pe anul 2018, la rubrica funcţia publica - total categoria funcţionari publici de
conducere” propunem ca aceste posturi sa fie ocupate prin promovare… acest lucru
înseamnă transferarea numărului 11 de la rubrica nr. maxim de funcţii publice care vor fi
ocupate prin recrutare la rubrica nr. maxim de funcţii publice rezervate promovării. În
ipoteza că aceste funcţii nu pot fi ocupate din diferite motive să se aplice procedura de
ocupare prin recrutare”.
Aici e vorba de colegii noştri din executiv. Nouă ni se pare normal să asigurăm
principiul de bază al funcţiei publice şi anume continuitatea şi predictibilitatea. Cei care au
muncit ani de zile în diverse funcţii au acest drept şi cunoştinţe ca să poată ocupa prin
promovare. Aducerea prin concurs presupune aducerea unor oameni care au excelat în
domeniul lor care are alte reguli de funcţionare decât domeniul nostru. Ajung să ocupe
aceste funcţii de conducere şi se trezesc în situaţia că nu ştiu despre ce e vorba în
administraţia publică. Ori noi vrem să evităm aceste lucruri şi credem că în tendinţa
noastră de a profesionaliza corpul funcţionarilor publice demersul nostru este cel corect.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Pentru că domnul consilier Viorel Coifan a făcut referire la colegii noştri din executiv
la care trebuie să ne gândim, aceştia sunt preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului
judeţean şi consider că politica de cadre, cu respectarea legii, e bine să o gestioneze
domniile lor. Din acest motiv noi ne opunem la acest amendament, bineînţeles că în
cadrul consiliul judeţean, toţi colegii care performează şi sunt valoroşi au tot dreptul să se
prezinte la un concurs şi să ocupe acel post. Există cazuri în care se pot aduce oameni
din afară. De ce să restricţionăm accesul la resursa umană? Oriunde în această lume este
apanajul executivului să stabilească o politică de resurse umane. Noi aici suntem
legislativul. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Doresc să intervin. Vă rog să-mi acordaţi dreptul la replică.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă rog să aşteptaţi. Am dat cuvântul domnului Bitea Nicolae.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, noi vă informăm că vom susţine amendamentul
domnului Coifan - preşedintele Comisiei de administraţie, şi considerăm că este oportun
pentru funcţionarii consiliului judeţean care îşi desfăşoară activitatea poate de zeci de ani
în această instituţie şi care şi-au dedicat viaţa profesională consiliului judeţean, să aibă
prima şansă în ceea ce priveşte ocuparea unor funcţii de conducere. Credem oportun
acest lucru şi sincer să vă spun, domnule preşedinte, nu prea am văzut aşa mare
înghesuială de a se angaja oamenii în administraţia publică locală decât de vreo câteva
luni de când retribuţiile financiare sunt rezonabile şi atractive pentru dânşii. Aşadar,
considerăm, noi grupul consilierilor judeţeni PNL că este de bun augur, în primul rând, ca
funcţionarii publici care lucrează de mult timp în consiliul judeţean să poată opta pentru
aceste poziţii. Noi susţine amendamentul domnului consilier Coifan Viorel.
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Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Stimate domnule consilier Ritivoiu Mihai, dacă ar fi doar apanajul executivului de ce
discutăm aici acest lucru. Adică noi nu suntem aici pe post de aplaudaci ci pe post de
deliberativ care putem corecta sarcina executivului. Vreau să vă reamintesc că executivul
sunt tot consilierii judeţeni. Spre deosebire de data trecută când preşedintele era ales
direct, astăzi preşedintele este unul dintre consilierii judeţeni. Prin urmare, nu putem trece
în derizoriu apanajul de a discuta despre aparatul tehnic al consiliului judeţean la nivelul
doar al conducerii vremelnice alese tot de noi.
Pe de altă parte, aş dori să remarcaţi că în amendamentul meu am spus foarte clar
dacă aceste funcţii de conducere nu pot fi ocupate prin promovare, din varii motive, să se
treacă la faza a doua, cea de recrutare. Trebuie să ne gândim la profesionalizare şi nu la
răsplătirea unor anumite fidelităţi care nu ţin, în niciun caz, de administraţia publică.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
De acord, dar haideţi să nu restricţionăm accesul la resursa umană.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamna Lăcrămioara Petrişor, vă rog să ne spuneţi ce înseamnă recrutare. Acest
lucru dă posibilitatea de promovare şi de susţinerea unui concurs în cadrul consiliului
judeţean?
Doamna Lăcrămioara Petrişor –Direcţia Organizare şi Control
În cazul recrutări poate să se înscrie la concurs atât funcţionarii publici cât şi
personalul din afara instituţiei care nu au lucrat în administraţie publică. În cazul
promovării se pot înscrie doar funcţionari publici indiferent dacă sunt din instituţie sau din
afara instituţiei.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Din acest motiv am susţinut recrutarea, pentru a da posibilitatea şi altor persoane
din afară să se înscrie la concurs.
Supun la vot amendamentul domnului Coifan Viorel.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 14 voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius
– Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Ştef Adrian,
Vasile Marian Constantin, 18 voturi împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu,
Bobic Narcis – Sabin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca
Romaniţa, Lupuţ Florica, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana şi 3 abţineri din partea domnilor Bojin Titu,
Cândea Dorin, Oprea Nicolae.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 19 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Clain Romică – Adrian,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana şi 13 abţineri din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin
Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu
Procopie, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin.

30

Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului către
bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Vest a unei sume de bani reprezentând cota de
contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli referitoare la proiectul ”Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464).
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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a
judeţului Timiş pentru perioada 2017- 2021.
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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
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Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea preşedintelui
Consiliului Judeţean Timiş de a semna acte în numele Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, , Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Vă rog să se consemneze în procesul verbal că nu mi-am exprimat votul la acest
proiect de hotărâre.
Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice in vederea reprezentării Muzeului de Arta Timisoara in fata instanţelor de
judecată.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Domnule preşedinte, este interesant faptul că numim manageri, directori, în
instituţiile subordonate consiliului judeţean. Majoritatea politică îşi asumă numirea lor.
Dacă intervine, e clar că nu trece absolut nimic. După acest lucru venim cu proiecte de
hotărâre, şi cred că e al doilea în ultimele 3 luni, ultimul a fost un alt proiect de hotărâre
pentru Muzeul Satului cu privire la achiziţii de servicii juridice. Acum venim cu un alt
proiect cu privire la achiziţii servicii juridice pentru Muzeul de Artă.
Păi până unde răspund managerii sau cum facem pentru că tot trebuie să venim cu
acest lucru, au sau nu au responsabilitate. Majoritatea politică are responsabilitate când îi
numeşte sau nu are? Sau consiliul plăteşte din banii publici achiziţia de servicii juridice?
Sau, hai să-i apărăm prin oficiul juridic al consiliului judeţean. până unde sau până
când continuăm în acest fel? Ar trebui să ne oprim. Managerii să se apere singuri. Nici nu
ştim motivul pentru care cer aceste servicii. Nu ştim ce au făcut. Data trecută v-am
întrebat şi aţi lăsat ultima afirmaţie ca cel puţin eu să fiu informat pentru ce motiv directorul
de la Muzeul Satului a solicitat să achiziţionăm servicii juridice.
Noi ne dăm votul şi trebuie să ştim pentru ce-l dăm.
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Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Domnule consilier judeţean Mihăiţă Bojin, din câte îmi amintesc cred că aţi fost
prezent la acea şedinţă , dar cred că exact la acest punct aţi ieşit pentru că atunci s-a
explicat foarte clar, timp de 15 minute, de către reprezentantul muzeului de ce au nevoie
de aceste servicii şi cred că atunci a fost o părere unanimă cu privire la faptul că e
nevoie de aceste servicii juridice. Nu ţin minte ca dumneavoastră să fi fost prezent la
dezbaterea acestui punct. Cred că eraţi pe hol.
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
La comisie, discuţiile au fost că nu suntem împotriva a ceea ce se cere, dar am
trimis spre executiv să rezolve problema internă. Nu este corect ca un angajat care
câştigă un concurs şi rămâne pe funcţie să plece în altă parte fără a preda inventarul. Noi
nu putem să intervenim în litigiile lor. Intervenţia este în primul rând, a dumneavoastră
domnule preşedinte, prin care daţi o decizie prin care directorul care a promovat să-şi
predea inventarul pentru că aceste două entităţi sunt sub egida consiliului judeţean. Doar
nu o să vină judecătorul să ne spună ce avem de făcut în cadrul consiliului judeţean.
Nu este nicio problemă să-l rugaţi pe domnul director Ilaş Claudiu să detaşeze
acolo, pentru două luni sau cât e nevoie, acea angajată să predea bunurile. Dacă urmăriţi
mai departe, comisia administrativă a spus că dă posibilitatea ca să fie finanţat ca să
poată să-şi apere interesele, pentru că până se rezolvă la nivel de executiv durează. În
acest caz punem în altă postură pe cel care coordonează deocamdată activitatea.
Deci, problema este în mâna executivului, adică să mergem conform codului
muncii. Am mai dat un exemplu doamnei care ne-a explicat cât e de benefic şi am zis că
de mâine mă angajaţi la consiliul judeţean, îmi daţi maşină apoi plec şi nu vă mai dau
maşina.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul secretar să ia cuvântul să clarifice situaţia din punct de vedere
juridic. Însă, înainte de a face acest lucru doresc să-i spun domnului Bojin Mihăiţă că
numirile managerilor nu sunt făcute de majoritatea politică ci ele se fac prin concurs. Au
câştigat un concurs, iar noi prin aprobarea proiectului de hotărâre validăm contractul de
management al persoanei respective indiferent de instituţie.
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Mulţumesc domnule preşedinte.
Cred că, pentru început ar trebui să lămurim aspectele, astfel încât, toată lumea să
înţeleagă despre ce e vorba. Observaţia domnului Matei este corectă, dar ceea ce spune
domnia sa se referă la cauza care a generat acest proiect de hotărâre.
Pe scurt, Muzeul de Artă în situaţia actuală nu are un consilier juridic angajat
deoarece consilierul pe care l-a avut a plecat prin transfer în altă parte. Se află în
procedură de angajare, a făcut toate demersurile pentru a angaja un consilier juridic şi
urmează ca să se ţină concursul. Nu ştiu dacă a avut loc deja.
În această perioadă solicită din partea consiliului judeţean să fie aprobat, până la
angajarea unui consilier juridic, să beneficieze de asistenţa unui avocat care să poată să
le reprezinte interesele în litigiul despre care vorbea domnul Matei, respectiv în legătură
cu acea predare – primire care nu s-a făcut în cadrul instituţiei respective.
Deci, obiectul acestui proiect de hotărâre reprezintă, pe o perioadă limitată de timp,
să le dăm posibilitatea să beneficieze de asistenţă juridică. Sigur, dumnealor ca şi
manageri la instituţii trebuie să facă toate demersurile necesare şi obligatorii pentru a
reprezenta şi susţine interesele instituţiilor lor în faţa celor care fac petiţii, cereri, care
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cheamă în judecată şi revendică anumite drepturi împotriva instituţiei la care sunt
manageri.
Aici avem o situaţie în care, noi considerăm că atâta vreme cât din cadrul
consiliului judeţean trebuie să detaşăm pe cineva, iar acest lucru este imposibil în acest
moment pentru că avem în prezent peste 400 de litigii, nu facem faţă cu situaţia pe care o
avem la consiliul judeţean. Probabil în următoarea organigramă dacă se aprobă vom
solicita locuri în plus pentru că, efectiv gestionăm peste 450 de contracte, peste 400 de
dosare, etc.
Rugămintea mea este să aveţi în vedere faptul că pe o perioadă limitată Muzeul de
Artă are nevoie de reprezentare juridică. În momentul în care se angajează jurist se
renunţă la serviciile acestea. Sumele de bani care se plătesc nu pot să depăşească suma
de care ar fi beneficiat consilierul juridic în perioada cât ar fi fost angajat. Vă mulţumesc!
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Aş vrea să-l rog pe domnul director Neuman să ne dea relaţii cu privire la obiectul
dosarelor, al litigiilor pentru care solicită asistenţă juridică din partea unui avocat.
Domnul director Neumann Victor – Muzeul de Artă Timişoara
Bună ziua,
Într-adevăr avem o situaţie specială, pentru că nu a fost predată gestiunea cea mai
importantă a Muzeului de Artă de către persoană care avea în gestiune peste 8000 de
obiecte. Aceasta a plecat la Muzeul Banatului unde a intrat prin concurs. Noi i-am oferit
două săptămâni în perioada de preaviz, am reuşit pentru câteva zile să organizăm
această predare – primire, însă, aşa cum ştiţi, 8000 de obiecte nu se pot preda, inventaria
în 2 săptămâni. O asemenea inventariere şi predare presupune foarte multe activităţi cum
ar fi măsurarea obiectelor, fotografierea lor, selectarea lucrărilor care nu sunt în ordine,
eventual identificarea falsurilor care există într-o asemenea colecţie, a lipsurilor care
există într-o asemenea colecţie, etc. Deci, acest lucru durează cel puţin jumătate de an.
În aceste condiţii, inventarea nu se poate face în două săptămâni. Noi am numit o
comisie şi acea comisie vrea să-şi facă datoria dar nu are nicio persoană care să predea.
Acea persoană care trebuia să facă predarea a plecat. Prin urmare, noi, nu numai că nu
am dat-o în judecată, am aşteptat ca Muzeul de Artă să decidă detaşarea persoanei
respective. Acest lucru nu s-a întâmplat dar ne-am trezit că doamna a dat în judecată
instituţia noastră. Din acest motiv avem nevoie de servicii juridice. Consilierul nostru juridic
s-a mutat la altă instituţie subordonată consiliului judeţean şi de aceea avem nevoie de o
consultanţă juridică de specialitate, un avocat care să-i ţină locul.
Am dat un concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic. S-au prezentat 4
persoane. Cea mai mare notă obţinută a fost 3. Deci, îmi pare rău dar asta e situaţia.
Trebuie să ştiţi că inventarierea acestor colecţii de artă este extrem de importantă. Ea nu
s-a făcut niciodată la nivel serios. De la fondatorul acestui muzeu şi până astăzi nu s-a
făcut ceva serios în acest domeniu. Vă rog să mă credeţi, şi domnul Coifan ştie acest
lucru, este extrem de important ca noi să avem o colecţie de artă care este pusă pe site şi
pe care o poate vedea toată lumea. E important să avem o evaluare corectă din punct de
vedere financiar şi valoric. Este patrimoniul naţiunii române. Subliniez acest lucru pentru
că trebuie să se înţeleagă că Muzeul de Artă lucrează cu valori şi nu lucrează cu cârpe
sau cu saci de cartofi. Este o temă extrem de importantă pentru muzeele noastre şi pentru
cultura din judeţul Timiş şi din România. Mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Domnule director, dacă ne-aţi fi informat şi dacă aş fi ştiut ceea ce dumneavoastră
ne-aţi spus acum, categoric nu aş fi intervenit. Eu şi mulţi dintre noi nu am ştiut acest
lucru. Pe de altă parte, să ştiţi domnule Ritivoiu că am fost în sală la acel moment.
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Urmăriţi stenograma şi vedeţi care a fost explicaţia domnului director de la Muzeul de
Artă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Am înţeles în cadrul comisiei că, corpul de control al dumneavoastră a fost la
Muzeul de Artă şi s-ar fi indicat să se facă acest inventar.
Cred că este o anumită neînţelegere între cele două instituţii şi v-aş ruga pe
dumneavoastră în calitate de şef al executivului şi preşedinte al consiliului judeţean să
vedeţi ce se poate face. Este un risc. În 2021 avem Capitala Europeană Culturală şi acest
patrimoniu foarte mare trebuie să fie evaluat după toate procedurile care se impun.
Probabil că va fi un timp anume destul de mare. Rugămintea mea este să vă aplecaţi
asupra acestui subiect pentru că altfel ajungem în situaţia în care patrimoniu nu este
evaluat, iar pe de altă parte, voi pune întrebări şi voi solicita ca departamentul de arte
vizuale să-şi facă un regulament de organizare şi funcţionare. Există foarte mulţi ofertanţi
care vor să-şi lase colecţiile. Trebuie să ştim ce să facem cu ele. Altfel rămânem la ideea
că cele două spaţii din Muzeul de la Bastion au fost date preferenţial. Vă mulţumesc!
Doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu
Domnule director, dacă îmi permiteţi, revin cu rugămintea de a ne comunica care
este obiectul celor două dosare aflate pe rolul instanţelor, cu atât mai mult cu cât aţi
menţionat faptul că primul termen este în 7.12.2017 care deja a trecut, şi aţi mai
menţionat necesitatea angajării unui apărător pentru a vă reprezenta în faţa instanţei
pentru aceste două dosare fără a preciza obiectul acestora. Ceea ce ne-aţi spus nouă
vizează alt subiect.
Deci, care este obiectul dosarelor? Sunteţi pârâţi în două dosare în care ce vi se
impută?
Domnul director Neumann Victor – Muzeul de Artă Timişoara
Ni se impută anularea deciziei prin care am înfiinţat comisia de preluare a
inventarului, a gestiunii. Deci, persoana respectivă refuză să predea inventarul şi ne-a dat
în judecată. De aceea trebuie să găsim formula de a ne apăra. Pare ciudat dar aceasta
este realitatea.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Domnilor colegi, domnule director, la reînnoirea mandatului dumneavoastră a stat
la bază meritele domniei voastre pe care le apreciez şi nu de majoritatea politică. Tot
atunci mi-am permis să fac o observaţie, în sensul că trebuie îmbunătăţită relaţia cu
personalul din subordine. Acest lucru îl repet şi astăzi. Relaţia dumneavoastră cu
personalul din subordine trebuie îmbunătăţită. Vă spun şi de ce… pentru că o parte
subordonaţii domnului director pleacă la un muzeu şi se multă la alt muzeu, fapt care
creează probleme între cele două muzee. Eu îl rog pe domnul director ca manager să
rezolve această situaţie. Toate problemele pleacă de la mutările de personal şi e datoria
sa, ca manager, să intervină pentru că nu putem noi, ca şi consilieri judeţeni, să
intervenim.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doresc să aduc o clarificare înainte să spun proiectul la vot. La această speţă,
doamna nu s-a transferat de la un muzeu la altul. Nu a primit accept din partea conducerii.
A participat la concurs. E dreptul fiecăruia, dacă îndeplineşte condiţiile, să participe la
concurs. Deci, doamna a câştigat concursul la Muzeul Banatului.
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În continuare, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi două
abţineri din partea domnilor Geană Nistor, Stancu Traian.
Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al
Judetului Timis pe anul 2017.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasilme Marian
Constantin.
Punctul nr. 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului
”Construirea a 2 case de tip familial şi reamenajare si extindere Centru de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilitaţi în Lugoj” şi a documentaţiei tehnicoeconomice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale,
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de
proiecte pentru grupul vulnerabil copii(depunerea proiectelor prin aplicaţia My
SMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain Romică –
Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin,
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Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin şi o
aţinere din partea domnului Cândea Dorin.
Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului
„Construirea a 3 locuinţe protejate şi reabilitare şi dotare 1 Centru de zi Găvojdia” şi
a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii
indicatori tehnico-economici, în vederea accesării fondurilor nerambursabile
alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiţii 8.1- Investiţiile
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile
prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil persoane cu
dizabilităţi(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii
unei unităţi de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu,
Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina, Clain Romică – Adrian,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iliescu Roxana,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 31 - 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 de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Dorina,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 32 - Acordarea de diplomei de excelenta doamnei conf. univ. dr.
Mariana Cernicova-Bucă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Menţionez ca in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Timis
nr.262/30.10.2017 se acorda doamnei conf. univ. dr. Mariana Cernicova-Bucă distincţia
„Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.
Cu permisiunea dumneavoastră voi da citire a unei părţi din activitatea domniei
sale, după care o voi ruga să ni se alăture pentru a-i acorda diploma de excelenţă şi
pentru a ne spune câteva cuvinte.
Dragi colegi, doamna conferenţiar universitar dr. Mariana Cernicova – Bucă este o
personalitate remarcabilă a lumii academice şi jurnalistice din judeţul Timiş. În prezent,
domnia sa este şefa departamentului pentru „Comunicare şi Relaţii Publice” de la
Universitatea Politehnica din Timişoara.
Doctor în filologie la Universitatea de Vest din Timişoara şi licenţiată în domeniul
leadershipului educaţional la Universitatea George Washington, Washington DC SUA,
domnia sa a activat ca traducător, jurnalist, publicist comentator şi cadru didactic în
domeniul ştiinţelor comunicării şi relaţiilor publice.
Activitatea de cercetare s-a concretizat în publicarea mai multor articole ştiinţifice,
monografii, cărţi de autor în domeniile comunicării, publicisticii şi istoriei recente. A dedicat
9 dintre volumele sale judeţului Timiş sub diferite aspecte. Dintre acestea menţionăm:
„Regiunea de dezvoltare Vest – politică şi administraţie – 2003, Universul mediatic
timişean – 2009, Panorama judeţului Timiş în date – 2013, Timişoara 1989 – Vocile
oraşului – 2014.
Doamna Mariana Cernicova – Bucă este vicepreşedinte al Allinace of Universities
for Democracy (AUDEM) organizaţie internaţională a cărei misiune este să promoveze
dezvoltarea valorilor democratice, implicarea civică şi dialogul intercultural prin schimburi
internaţionale între instituţii de educaţie superioară şi celor asociaţi cu acestea De
asemenea, este membru într-o serie de asociaţii, iar în ceea ce priveşte participarea în
cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare – inovare, domnia sa a fost coordonator,
expert sau partener într-o serie de programe naţionale şi internaţionale privind educaţia şi
comunicarea jurnalistică şi culturală.
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Având în vedere activitatea sa academică şi educaţională în judeţul Timiş şi, pe
cale de consecinţă şi evidenţierea pe plan intern şi internaţional a intereselor şi imaginii
judeţului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş acordă „ Diploma de Excelenţă” a Judeţului
Timiş doamnei conferenţiar universitar dr. Mariana Cernicova – Bucă, în semn de
apreciere şi recunoştinţă pentru activitatea domniei sale.
Felicitări Stimată Doamnă şi vă mulţumim pentru contribuţia adusă judeţului Timiş!
Se înmânează Diploma de Excelenţă a Judeţului Timiş doamnei conferenţiar
universitar dr. Mariana Cernicova – Bucă.
În continuare, ia cuvântul doamna conferenţiar universitar dr. Mariana Cernicova –
Bucă
Doamna conferenţiar universitar dr. Mariana Cernicova – Bucă
Stimate domnule preşedinte, onoraţi membri ai consiliului judeţean,
Sunt deosebit de bucuroasă că prin acest gest m-aţi clasat în galeria
personalităţilor publice cărora li s-a decernat această prestigioasă distincţie.
În urmă cu 30 de ani, mă aflam între cei care, adulţi fiind, constatau efectele
devastatoare ale unei politici de uniformizare a regiunilor României, de ştergerea
diferenţelor dintre nord şi sud, dintre est şi vestul acestei ţări. Revoluţia din 1989 pe care o
celebrăm chiar în aceste zile a spart tiparele şi ne-a dat posibilitatea să ne reafirmăm
mândria locală, să ne canalizăm energia, forţele, talentul spre dezvoltarea judeţului
nostru, spre repoziţionarea noastră nu numai cu mândria morală că suntem bănăţeni ci si
cu dovezile pe care le am putut aduce ocupându-ne de ce este deosebit în această lume.
Oriunde m-am dus, oriunde m-am aflat în România, peste ocean, în Asia, în Africa,
la conferinţe ştiinţifice sau în asociaţiile internaţionale din care fac parte, întotdeauna mam identificat ca provenind din acest colţ de rai, din această Europă în miniatură care este
Banatul şi respectiv, judeţul Timiş.
Distincţia pe care mi-aţi acordat-o azi mă întăreşte în dorinţa mea de a acţiona pe
mai departe ca unul dintre ambasadorii de brand ai Banatului, ai Judeţului Timiş, ai
municipiului Timişoarei.
Din toată inima vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumim şi noi din nou şi vă rugăm să rămâneţi alături de noi până la finalul
şedinţei ordinare a plenului consiliului judeţean.
Punctul nr. 33 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele
informări:
Informare cu privire la deplasarea unei delegaţii in Germania, Munchen la invitaţia
Consulului General al României.
Raport privind participarea domnului Mihai Ritivoiu consilier judeţean si Preşedinte
al Comisiei ARE la şedinţă Biroului Adunării Regiunilor Europene care a avut loc la
Maastricht/Olanda.
Informare privind situaţia cooperării externe existente la nivelul Consiliului Judetean
Timis cu Regiunea Rhone/Franta si Landul Renania de Nord Westfalia/Germania.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Titu
Doresc să o felicit pe doamna conferenţiar universitar dr. Mariana Cernicova –
Bucă, să mulţumesc colegilor consilieri judeţeni pentru modul de comportare în anul

39

2017şi să vă urez tuturor, în numele meu şi al colegilor din dreapta mea, respectiv domnul
Matei şi domnul Oprea, sărbători fericite cu bucurii şi anul 2018, pe lângă centenarul unirii
să vină şi cu unirea în idei, în suflet şi în dorinţe a consilierilor judeţeni pentru binele
cetăţenilor din judeţul nostru. Sărbători fericite! Craciun Fericit şi La mulţi ani!
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, eu am 3 întrebări: în primul rând vreau să vă mulţumesc
pentru acest raport referitor la situaţia cooperărilor externe dar constat că Landul Nord
Westfalia sunt trecute lucruri care s-au întâmplat acum un deceniu. Care este situaţia la
zi. Dacă vă uitaţi sunt trecuţi anii 1992, 1993 – e un copy paste – această instituţie încă
funcţionează.
Eu am solicitat situaţia actuală pentru că ieri am asistat la o conferinţă foarte
interesantă la Politehnică referitor la axa de dezvoltare Timişoara - Arad. Acolo aţi fost
invitaţi şi dumneavoastră şi domnul primar. La acea conferinţă s-a spus că putem merge
cu oferte către investitori. Deci, noi trebuie să mergem către ei şi nu să-i aşteptăm. Ori cu
acest Land care este cel mai dezvoltat land al Germaniei avem relaţii privilegiate. Noi ştim
istoria, transportul comun, multe dintre ele le-am făcut eu, multe le-au făcut alţii, dar nu
ştim care este situaţia actuală. Spre deosebire de Franţa unde a fostă făcută o
reîmpărţire teritorială şi trebuie să vedem ce vor ei. Noi suntem în situaţia în care trebuie
să fim activi.
Pe de altă parte, solicit încă o dată, în mod foarte serios Biroul de Cooperare
Externă să-mi facă o pagină, nu mai mult, în care să se specifice care este stadiu actual.
Cine este preşedintele landului, cu cine cooperăm şi în ce domenii putem coopera. Sau
nu mai cooperăm. Nu vrem istorie că istoria o ştim.
A doua întrebare – doresc să solicit domnului director Ilaş Claudiu de la Muzeul
Banatului dacă poate să redacteze un regulament de organizare şi funcţionare al
departamentului de arte vizuale. De ce? Ca să ştim exact ce se va întâmpla cu viitoarele
colecţii. Cunosc oameni care au pictura bănăţeană interbelică şi ar putea să constituie o
donaţie importantă. S-ar putea face în cadrul muzeului, de exemplu, o colecţie de pictură
bănăţeană interbelică sau o colecţie de pictură bănăţeană în general. Nu ştim aceste
lucruri, însă ştim câteva. Ştim că la Bastion, la a treia licitaţie nu a câştigat nimeni; ştim că
se va reface Muzeul de Istorie al Banatului şi prin urmare am solicitat să ştim ce vom face
în continuare. Acesta a fost scopul amendamentului şi îmi pare rău că nu s-a înţeles o
chestie absolut importantă. Mă rog, mecanismul de vot e mecanismul de vot.
În al treilea rând – rog să stabilim componenţa Comisiei de regulament care e
foarte simplă – câte un reprezentant din fiecare partid politic. De la PNL sunt eu,
dumneavoastră spuneţi pe cine desemnaţi de la PSD.. ideea este să putem în ianuarie să
începem să facem treaba.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
În aceeaşi ordine de idei pe care a deschis-o domnul preşedinte Bojin Titu, aş dori
şi eu ca în numele colegilor consilieri liberali să transmitem tuturor cetăţenilor judeţului
Timiş, tuturor angajaţilor consiliului judeţean, tuturor conducătorilor de direcţii din cadrul
consiliului judeţean şi dumneavoastră stimaţi colegi consilieri judeţeni, şi dumneavoastră
stimată conducere a consiliului judeţean un Crăciun minunat, un An nou plin de împliniri
cu bucurii, sănătate şi toate proiectele de viitor pe care ni le-am propus fiecare dintre noi
să se îndeplinească. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte eu revin cu o chestiune foarte punctuală cu privire la proiectul
înscris la punctul 9 de pe ordinea de zi pe care l-am votat azi. Să ştiţi că acest proiect
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privind preţurile medii a trecut în forma în care a fost propus doar că a fost votat şi de cei
care au fost în conflict de interese. Ei se ştiu care sunt aceea. Mai mult nu vreau să spun.
Domnul consilier judeţean Liviu Borha
În primul rând aş vrea să o felicit pe doamna conferenţiar universitar dr. Mariana
Cernicova – Bucă pentru distincţia obţinută, o merită cu prisosinţă. În al doilea rând vreau
să transmit multă sănătate şi sărbători feicite colegilor consilieri şi din aparatul
administrativ. În al treilea rând aş vrea să vă întreb pentru că am auzit din surse că anul
acesta la Consiliul Judeţean Timiş nu mai vine Moş Crăciun şi vreau să vă întreb vine
Moş Gerilă, vine Moş Vasile, vine Moş Dragnea.. cine vine?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Fiind ştiri venite pe surse nu voi răspunde. Nu vreau să continui discuţia în acest
sens. Dau cuvântul domnului consilier judeţean Bădina Nicu.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Referitor la discuţia cu punctul 9 de pe ordinea de zi, după umila mea părere şi
experienţă, proiectul de hotărâre stabilea preţurile medii şi nu impuse. Pe de altă parte, în
articolul 2 se spune că aceste preţuri medii concură la stabilirea normelor de venit. Deci,
dacă astăzi ne propuneam nişte preţuri mai mari am fi reuşit să stabilim doar o normă de
venit impozabilă mai mare şi nu cred că aceasta este ţinta.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, daţi-mi voie să vă mulţumesc şi eu pentru
colaborarea pe care am avut-o în anul 2017. Îmi doresc ca în anul 2018 colaborarea să fie
mai fructuoasă, în beneficiul cetăţenilor judeţului Timiş.
De asemenea, doresc să urez colegilor consilieri judeţeni, angajaţii din aparatul de
specialitate sărbători fericite, multă sănătate alături de cei dragi şi un an 2018 cât mai bun
şi cu cât mai multe realizari. Vă mulţumesc! Sărbători Fericite şi La mulţi ani!
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timis.
PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. CA

41

