CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 30 mai 2018
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 36 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipseşte doamna vicepreşedinte Roxana Iliescu.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.236/24.05.2018 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean
Timis nr.144/31.08.2015 privind constituirea comisiei de preluare a arhivei de la
Societatea IPROTIM SA Timişoara.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata a unor bunuri mobile
către Inspectoratul de Politie Judetean Timis.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
Societatea Aviaţia Utilitară Timisoara S.A. pentru anul 2018.
Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosinţa Muzeului Naţional al
Banatului Timişoara a unei suprafeţe de teren din curtea Bastionul Theresia Timişoara.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe
anul 2018.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului
Judeţean Timiş nr.71/29.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (Lider de
parteneriat - Partener 1) şi UAT Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea
promovării proiectului „Construirea a 2 case de tip familial şi reamenajare şi extindere
Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Lugoj” şi a documentaţiei tehnicoeconomice - faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) cu principalii indicatori tehnico-economici, în scopul
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin
intermediul aplicaţiei MySMIS).
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului
Judeţean Timiş nr.72/29.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (Lider de
parteneriat - Partener 1) şi Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea promovării
proiectului ”Construirea a 2 case de tip familial şi înfiinţarea Centrului de zi pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă Găvojdia” şi a documentaţiei tehnico-
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economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea
de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea
proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
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 Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Domnule preşedinte, doresc să iau cuvântul pentru că propun să scoatem punctul 1
de pe ordinea de zi sau doriţi, mai bine să discutăm atunci când vom ajunge să
dezbatem proiectul înscris la punctul 1 pe ordinea de zi?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Propun să discutăm proiectul atunci.
Prin urmare, supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările
aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, 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, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 25 aprilie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 35 de voturi „pentru” din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius
– Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.36/27.03.2013 privind aprobarea concesionarii unor
terenuri din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara si a
documentaţiei aferente.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii.
Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice si Protecţia Mediului
nu a avizat proiectul de hotărâre.
Rog preşedintele comisiei să-şi prezinte punctul de vedere.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În cadrul comisiei de urbanism, noi consilierii judeţeni din cadrul PNL, ne-am
abţinut de la vot şi am optat pentru a face acest lucru deoarece problematica multifaţetată
care este implicată în această chestiune trebuie analizată mai îndeaproape. Veţi vedea că
atât eu cât şi colegul meu Liviu Cocean vom avea ceva de spus în această privinţă.
Menţionez de la bun început faptul că, pe de o parte este normal, firesc şi
obligatoriu ca noi consilierii judeţeni să protejăm patrimoniul judeţului Timiş. Pe de altă
parte, şi în aceeaşi măsură, e nevoie să ne gândim permanent şi la dezvoltarea
economică a judeţului care atrage după sine celelalte efecte sociale dorite, mai ales în
condiţiile în care, cred că ştim cu toţii, că urmează să intervină altă criză economicofinanciară mondială. Avem probleme în ce priveşte forţa de muncă ş.a.m.d. Deci, trebuie
să ne gândim la investitori.
Totodată, ştim cu toţii că legislaţia cu privire la această speţă, şi anume parcele pe
care s-au edificat hale de producţie, legislaţia este destul de hilară pentru că ea
presupune să desfăşurăm obligatoriu o licitaţie chiar şi în condiţiile în care cineva are deja
hala construită.
Al doilea aspect este faptul că se modifică, atât caietul de sarcini cât şi contractul
cadru. Voi da patru exemple care vor reflecta înăsprirea condiţiilor pentru investitori.
În primul rând, faptul că concesionarul nu poate achiziţiona terenul, în sensul că nu
ne mai asumăm obligativitatea în a face acest lucru, noi, consiliu judeţean. Un lucru firesc
pentru că, aşa cum spuneam trebuie să protejăm pe termen lung patrimoniul nostru.
În cazul în care concesionarul doreşte, din anumite motive, la un moment dat, să
vândă hala, noul cumpărător este obligat, conform noilor condiţii, să preia în integralitate
contractul de concesiune, inclusiv datoriile celui care vinde.
Un alt aspect este că cuantumul penalităţilor pentru întârzierile de plată cresc de la
2% pe luna la 0,1% pe zi, acesta fiind maximul legal.
Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că administratorul societăţii care
concesionează va răspunde solidar cu firma în sine chiar şi după ce îşi încetează
raporturile contractuale cu firma respectivă. Adică, dacă din anumite motive pleacă sau e
dat afară, în nume personal el va răspunde pentru acel contract. Într-un fel e normal
pentru că legislaţia prevede că administratorul care semnează răspunde.
Însă, toate aceste condiţii care înăspresc atragerea investitorilor trebuie privite cu
atenţie şi apelul meu către dumneavoastră este: în cazul în care, totuşi, proiectul trece
astăzi să monitorizăm foarte îndeaproape desfăşurarea activităţilor şi licitaţiilor în zona
PITT şi foarte repede să intervenim, pentru că altfel, noi nu vom valorifica ci vom bloca
nişte parcele, veniturile nu vor mai veni către consiliul judeţean şi acest lucru nu e bine.
Acesta este apelul meu. Eu am punctat câteva lucruri, mai sunt şi altele dar cred că
domnul Liviu Cocean va lua cuvântul şi va spune mai multe. Trebuie să reflectăm la ce
decidem astăzi,
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
La toate cele patru probleme ridicate dumneavoastră aţi dat şi răspunsul şi vă
mulţumesc pentru acest lucru. Trei dintre ele sunt conform legislaţiei în vigoare şi o
respectă întocmai chiar dacă înăspresc condiţiile contractului de concesiune în ceea ce
înseamnă penalităţi 0,1% şi răspunderea spre administrator.
La prima problemă tot dumneavoastră aţi dat răspunsul şi eu ţin foarte mult la acest
aspect, şi anume la protejarea patrimoniului judeţului Timiş.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
În primul rând aş vrea să vă spun că mi se pare că suntem puţin rupţi de realitate în
condiţiile în care venim cu nişte măsuri suplimentare. Pe lângă acest lucru sunt anumiţi
parametrii care sunt total discreţionari şi lăsaţi la voia întâmplării sau la alegerea
privatului. Discutăm aici despre numărul de angajaţi, despre preţul minim de pornire a
licitaţiei, am înţeles că s-a făcut din partea unei firme de consultanţă un raport care să
prezinte această proiecţie de 18,64 lei/an.
Cred că din punctul de vedere al unui investitor, mulţi dintre dumneavoastră aveţi
afaceri, este destul de descurajator să faci o investiţie după ce ştii că ani de zile s-a operat
într-u anumit mod, faci o investiţie după care rişti ca după 30 de zile să ţi se ceară să
eliberezi spaţiul, în condiţiile legii.
Nu există o predictibilitate. Aşa cum am spus sunt şi alţi parametri care nu sunt
luaţi în considerare şi mi se pare că se operează discreţionar, lăsându-se la mâna
consiliului judeţean. Mai mult decât atât, spuneam despre firma de consultanţă, cred că
aici trebuie să avem mai multă grijă, pentru că această problemă am mai ridicat-o şi atunci
când am vorbit de Bastion şi vedeţi că ne întoarcem la aceeaşi situaţie.
Nu ştiu cum s-a ales această firmă. M-am interesat şi am văzut că este o firmă care
a fost numai pe pierderi în ultimii ani, a avut în 2017 un mic eveniment nesemnificativ, în
2016 nu a avut niciun angajat, deci e una dintre cele mai slabe firme de consultanţă din
judeţul Alba şi din ţara. Acestea sunt date publice. Nu ştiu cum le alegem. Firma este
UNO Consult SRL din Cugir, str. Cloşca.
Mi se pare că venim şi dăm credit unor entităţi care nu au nicio treabă cu mediul
de afaceri, sunt rupte de realitatea din mediul de afaceri din Timişoara. Simt că greşim
acum cum am greşit şi la Bastion. Dumneavoastră spuneţi de protejarea patrimoniului
judeţului Timiş. Da, trebuie să protejăm patrimoniul, dar în alte situaţii nu am fost atât de
atenţi, am înstrăinat cu bună credinţă, chiar şi la PITT în mandatul trecut. Din punctul meu
de vedere, consiliul judeţean ar trebui să favorizeze mediul de afaceri, să creeze locuri de
muncă, obţinere de profit.
Domnule preşedinte, eu aş vrea să facem cinci parcuri industriale unde să vină
investitori, unde să vină investitori şi cu facilităţile pe care le au, cu crearea de locuri de
muncă, dacă la un moment dat se consideră necesar de ambele părţi şi când se
viabilizează investiţia se cumpără atunci mi se mare normal. Trebuie să existe
predictibilitate, trebuie să încurajăm investiţiile. Nu ştiu dacă acest mandat va fi
caracterizat de susţinere investiţiilor private, dar mi se pare că prin acest proiect nu
încurajăm investitorii să vină către noi.
Nu înţeleg de ce facem această mişcare pentru că dacă mai facem o parcare
pentru tiruri mai rămân două parcele. Până acum am operat într-un fel, iar acum pentru
ultimele două parcele operăm în alt mod. Această mişcare îmi ridică multe semne de
întrebare şi din acest motiv vă propun să acordăm atenţie acestui aspect şi să-l amânăm
până la următoarea şedinţă ordinară. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pe scurt aş vrea să vă răspund, după care supun la vot propunerea făcută de
dumneavoastră pentru amânarea acestui proiect.
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În primul rând, parcelele dintr-un parc industrial adevărat care are titulatura obţinută
prin hotărâre de guvern, nu se înstrăinează. Un investitor care vrea să-şi cumpere teren
poate să achiziţioneze terenul respectiv pe raza judeţului Timiş pe care poate să-şi
realizeze investiţia. Un investitor care doreşte să vină în parcul industrial cunoaşte încă de
la bun început condiţiile care sunt în parcul industrial. Din păcate, ceea ce avem în acest
moment, nu este un parc industrial cu acte aprobate prin hotărâre de guvern. Situaţiile,
aşa cum a prezentat şi domnul Marian Vasile, sunt de diferite şi pe mai multe speţe. E
greu să le mai legalizăm acum pentru că unele din aceste situaţii sunt apărute de ani de
zile, altele au contract cu posibilitatea achiziţionării terenului respectiv prin îndeplinirea
unor indicatori în baza contractului semnat cu consiliul judeţean şi cu operatorul de la
momentul respectiv, ADETIM.
În ce priveşte firma ce a realizat raportul de evaluare, această a fost în urma unei
achiziţii publice, nu a fost dorinţa consiliului ci strict o procedură de achiziţie publică pentru
că e nevoie de un raport de evaluare pentru a avea un preţ minim de plecare pentru
terenul respectiv.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Ca să clarific ce aţi spus dumneavoastră ca şi remarcă la prima luare de cuvânt, aş
vrea să vă spun că este obligatoriu să respectăm legea fără comentarii. Însă, nu suntem
obligaţi să votăm condiţiile maximale înăspritoare în faţa investitorilor potenţiali. 0,1% / zi
penalităţi pentru întârziere de plată este cuantumul maximal. Noi am fi putut să decidem
mai puţin pentru că, din anumite motive de cash flow s-ar putea ca o anumită firmă să nu
plătească la zi. Acesta este un exemplu şi nu înseamnă că trebuie să fie aşa.
Pe de altă parte, nu este obligatoriu ca noi să introducem în contractul cadru ca cel
care concesionează şi vrea să vândă hala să fie obligat să-l facă pe cumpărător să preia
în integralitate contractul de concesiune. Acest lucru nu e obligatoriu în lege ci este ceva
pe care noi propunem spre aprobare azi în plen,.
Într-adevăr nu comentăm, trebuie clar şi categoric să respectăm legea. Pe partea
cealaltă trebuie să ne uităm şi la realităţile internaţionale, chiar dacă am stârnit un zâmbet
în sala, mi-ar părea bine să greşesc şi peste câţiva ani colegii mei să aibă dreptate şi nu
eu, cu privire la ce urmează să se întâmple pe plan economico-financiar mondial
Noi, privind la aceste realităţi trebuie să ne gândim cum facem ca să avem o
dezvoltare sustenabilă a judeţului nostru. Sustenabilă înseamnă să ne gândim la toate
generaţiile viitoare luând în calcul toate aceste probleme.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Mă bucur domnule preşedinte că aţi spus acest lucru, dar spuneţi-mi cum rezolvăm
problema cu contractele care s-au făcut până acum pentru că în contract se spune că se
pot cumpăra.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aceasta este situaţia. Este un contract pe care trebuie să-l respectăm.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Atunci, când ne-am păcălit? Atunci sau acum?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Cine s-a păcălit?
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Consiliul Judeţean Timiş.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Uitaţi-vă când s-au făcut aceste contracte. Cine le-a semnat? Cine a făcut
demersurile acum 2 mandate. Atunci s-a luat decizia respectiva. Deci, cine s-a păcălit?
Eu nu consider că este nu prioritar pentru Judeţul Timiş să înstrăinăm domeniul
public.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Vorbim de legalitate şi nu de prioritate. Eu v-am întrebat ceva şi dumneavoastră aţi
spus că nu e prioritar acum.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vorbim de oportunitate.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Vorbim de oportunitate acum la final când mai sunt două parcele din atâtea câte au
fost.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, aşa reuşim să mai protejăm patrimoniul judeţului.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Da, aşa v-aţi gândit dumneavoastră. Mai bine ar fi să vă gândiţi să mai faceţi un
parc tehnologic.
Legat de firma de consultanţă, dumneavoastră aţi spus că s-a făcut licitaţie. Atunci
înseamnă că nu aţi făcut bine caietul de sarcini, dacă permiteţi să vină, pe parametrii
tehnici, astfel de firme care nu au, profit, angajaţi, anvergură. Acesta este şi produsul pe
care-l livrează. Aşa cum au venit şi cei de la firma din Ilfov. Nu vreau să jignesc pe nimeni,
dar realitatea din Timişoara şi judeţul Timiş, ca şi din alte judeţe puternice, este cu totul
alta. Nu ştiu dacă cei cu aceste firme cunosc aceste realităţi. Au legătură cu realitatea
când vin şi avansează astfel de sume. Uitaţi-vă în ce situaţie suntem la Bastion.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În ce situaţie suntem?
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
În situaţia că am stat mai bine de un an de zile fără să încasăm nimic, după care
ne-am dat seama că trebuie să revenim la un preţ de pornire a licitaţiei mult mai mic
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Noi am respectat legea, domnule Liviu Cocean.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Da, aţi respectat legea şi aţi contractat o firmă care e ruptă de realitate. Am să mă
interesez să mă conving dacă şi ei nu stau într-un apartament şi au un singur angajat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Bine, domnule Cocean. O să propun Serviciului de achiziţii publice să specifice în
caietul de sarcini la contractări să specifice clar „firmă conectată la realitate”.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Nu aţi înţeles nimic din tot ce am spus.
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Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Aş vrea să răspund extins dar nici eu nu am înţeles nimic şi cred că dacă mai mulţi
nu au înţeles atunci problema este altundeva.
Referitor la penalităţi, vă rog să mă credeţi că 0,1% /zi este absolut corect.
Penalitatea standard în mediul economic din România este de 0,5%/zi şi o puteţi căuta în
orice factură de telefonie, de utilitate. Deci, 0,1% /zi înseamnă 3% pe lună şi 36% /an se
aproprie de ce face Ministerul de Finanţe şi este de 5 ori mai mică decât ce fac
companiile de utilităţi. În rest, nu cred că mai este ceva de spus şi propun să supunem la
vot propunerea şi după aceea proiectul.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Înainte de a face câteva observaţii asupra caietului de sarcini, aş vrea să vă expun
două aspecte pe care le trăiesc atât ca proprietar al unui imobil, dar şi ca un om de
afaceri. Am avut un apartament în Timişoara, în CF era scris ipotecă cu interdicţie de
vânzare al apartamentului pentru un credit bancar. Am avut un prieten care a cumpărat
acest imobil, ne-am prezentat la bancă şi a preluat apartamentul cu obligaţia prevăzută în
cartea funciara. Pe de altă parte, mi se pare penibil să spunem că toţi suntem rupţi de
realitate. După părerea mea, dacă această ruptură se opreşte într-o anumită parte trebuie
să ne-o asumăm.
Referitor la caietul de sarcini, în raportul prezentat de dumneavoastră, la capitolul
4, art. 5 este prevăzută şi poate că prin aceste înscrisuri în raport şi în contract v-a veni şi
ca răspuns pentru clarificarea solicitată de domnul consilier Liviu Cocean, adică anual
există acea indexare anuală. Această condiţie este prevăzută în capitolul 10 la contractul
cadru şi, un alt aspect, în acest contract este prevăzut faptul că prezentul contract se
completează cu condiţiile impuse de caietul de sarcini. De asemenea, condiţiile sunt
preluate în raport la pag. 6 art. 5 şi art. 19.
Ca să nu vorbesc mai mult, doresc să fac un amendament la pag. 3 capitolul 6, la
aliniatul 2 – redevenţa minimă specifică anterior nu conţine TVA propun să se completeze
cu „se va indexa anual cu rata inflaţiei”. În cazul în care rata inflaţiei este negativă,
redevenţa nu se va modifica.
La aspectul ridicat de colegul meu, că este impus un preţ de 18,64 lei pe m.p
observăm că acela este trecut decât în raportul de evaluare, iar aici discutăm de un caiet
de sarcini cadru care niciodată nu va avea acelaşi preţ de plecare la licitaţie pentru că tot
în acest caiet de sarcini, la cap. 6 avem înscris: „ la data prelungirii perioadei de
concesionare prin act adiţional părţile vor negocia redevenţa de concesiune în baza unui
raport de evaluare imobiliara„. Deci, în concluzie, la orice raport nou, la orice prelungire a
unei perioade se va întocmi un raport de evaluare, şi aşa cum spunea colegul meu
domnul Marian Vasile, în funcţie de situaţia economică a ţării, respectiv de creştere
economică sau de recesiune, niciodată un raport de evaluare nu va avea acelaşi preţ de
plecare la licitaţie.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicoale
Aş dori să am o intervenţie la acest punct de pe ordinea de zi. În urma alocuţiunilor
colegilor mei Marian Vasile şi Liviu Cocean şi a lacunelor pe care le-am identificat în
cadrul comisiilor de specialitate, şi după cum am văzut, chiar şi domnul Bădina a adus în
discuţie aceste probleme şi, mai mult decât atât a făcut un amendament in acest sens.
Cu permisiunea dumneavoastră, cred că nu încurcăm pe nimeni, dacă propun să
amânăm acest proiect de hotărâre până la următoarea şedinţă ordinară sau extraordinară,
pentru că noi suntem hotărâţi în ceea ce vrem să facem şi ţinând cont că e vorba de
patrimoniu cu siguranţă nu va trece.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Conform procedurii, supun la vot amendamentele.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Înainte de a supune la vot cele două amendamente, vă rog să-mi permiteţi să spun
câteva cuvinte, de fapt, doresc să-l întreb pe domnul Bitea Nicolae – liderul grupului PNL
– domnule consilier, ca să nu încurcăm investitorii, ca să nu blocăm eventuale venituri
pentru consiliul judeţean, nu consideraţi că astăzi, având în vedere prioritatea acestui
proiect de hotărâre, ar fi bine să faceţi unul – două amendamente şi fără sa scoatem
acest proiect, fără amânare, fără blocare prin două treimi?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicoale
Vă mulţumesc domnule consilier judeţean Bădina Nicu că mă apreciaţi în mod
deosebit şi îmi puneţi întrebări, şi eu vă apreciez pe dumneavoastră. Din contră, noi nu
considerăm că blocăm sub nicio formă. În condiţiile în care unii colegi au anumite
nedumeriri, anumite lucruri de care nu sunt conştienţi că sunt în deplină legalitate cred că
nu e niciun fel de încurcătură faptul că dorim o amânare. Nu dorim o blocare a veniturilor
consiliului judeţean ci doar o amânare a discuţiilor până la următoarea şedinţă. Cred că
întrebarea dumneavoastră în acest moment este inoportună.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot amendamentul domnului consilier judeţean Bădina Nicu prin care
propune completarea articolului în care se specifică faptul ca redevenţa să se actualizeze
cu rata inflaţiei.
Procedură de vot pentru acest amendament.
Consiliul Judeţean Timiş a respins amendamentul cu 23 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin, 3 voturi „împtrivă din
partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă şi 10 abţineri din
partea doamnelor/domnilor Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean
Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu,
Lelescu Tiberiu Procopie, Sarmeş Dan – Ion şi Ştef Adrian,
Întrucât este vorba de patrimoniu şi este nevoie de două treimi din voturi,
amendamentul nu a trecut.
În continuare, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a respins proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, 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 14 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, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Vasile Marian
Constantin.
În urma exprimării voturilor se constată că proiectul a fost respins întrucât este
nevoie de votul a două treimi din numărul consilierilor judeţeni.
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Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Văzând rezultatul votului, cred că este bine să avem îngăduinţa şi de partea
aceasta a cortinei aşa cum avem în partea cealaltă a cortinei şi să fim atenţi şi corecţi la
absolut tot ce spun şi unii şi ceilalţi. Să nu fim ca două tabere în care dacă una spune
ceva, cealaltă să vină repede să argumenteze împotrivă. Cred că aţi văzut din această
parte la atâtea proiecte, la care noi deşi suntem pentru ele gândim altfel.
Cred că dacă la acest proiect despărţeam, în ce priveşte contractul cu firma
respectivă, şi la celelalte două parcele care mai rămân să facem un alt proiect de
hotărâre, cred că eram în regulă şi trecea şi unul şi celălalt.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, proiectul nu a trecut. Aşa că, în continuare, trecem la dezbaterea şi aprobarea
următorului punct înscris pe ordinea de zi .
Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil
din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea demolării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor active fixe
corporale din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea
demolării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii completării
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.134/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor
imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public
al Judeţului Timiş şi administrarea 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 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare a
unui imobil situat în Bastionul Theresia Timişoara, Muzeului Naţional al Banatului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, apreciez iniţiativa de a crea acest muzeu al personalităţilor
judeţului Timiş. Cred că va fi de bun augur şi în ceea ce priveşte anul 2021 când
Timişoara va fi Capitala culturală europeană. Aş dori să vă întreb domnule preşedinte, în
condiţiile date, bănuiesc că aţi făcut o anumită strategie în ceea ce priveşte reabilitarea
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acestui spaţiu şi punerea în funcţiune a Muzeului personalităţilor din judeţul Timiş şi vrem
să ştim cât estimaţi ca timp şi când va se vor finaliza lucrările.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
După cum aţi văzut în cadrul proiectului, acest spaţiu dorim să-l dăm în
administrarea Muzeului Naţional al Banatului care va veni cu o propunere de proiect.
Acest proiect va cuprinde şi reabilitarea spaţiului respectiv şi, totodată, vor veni cu o
propunere privind realizarea unei galerii a personalităţilor bănăţene.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Dar cu conducerea Muzeului Naţional al Banatului aţi discutat despre durata de
timp?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă observaţi există o solicitare din partea conducerii Muzeului Naţional al
Banatului pentru acest spaţiu tocmai pentru a realiza acest spaţiu şi cât mai repede să
intrăm în proiectul cultural de la nivelul judeţului.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Este salutară această iniţiativă dar problema este următoarea, şi anume lucrurile se
pot desfăşura în paralel. Adică, se reabilitează spaţiul Cafe de Paris, pentru că am înşeles
că despre acesta este vorba şi în acelaşi timp se realizează de Muzeul Naţional al
Banatului proiectul.
Vă întreb, totuşi, de când considerăm judeţul Timiş?.. din 1918 sau de mai înainte?
Pentru că acolo va fi amintit şi marele primar Carol şi marele arhitect al Timişoarei care se
numeşte Laszlo sau vor fi de la 1918 încoace?
A doua întrebare este: ce se înţelege prin personalităţi? La care vă referiţi? La cele
culturale, tehnice sau administrative? Aş dori, dacă este cineva din partea muzeului să ne
dea mai multe informaţii despre această iniţiativă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În sală este prezent domnul director Claudiu Ilaş pe care îl rog să ia cuvântul şi să
răspundă la întrebarea domnului consilier Coifan.
Domnul Claudiu Ilaş - director Muzeu Naţional al Banatului
Bună ziua,
Sigur, este vorba de toate personalităţile bănăţene, inclusiv de cele amintite de
domnul consilier judeţean Viorel Coifan, este vorba de personalităţi din toate domeniile, iar
dacă dumneavoastră sunteţi de acord vom merge până la personalităţi contemporane,
inclusiv anii 1990.
Am discutat cu domnule preşedinte ca anul acesta să realizăm acest proiect, iar
anul viitor, dacă vom primi sursele necesare să facem şi expoziţia personalităţilor din
judeţul Timiş şi din Banat.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Cred că ar trebui făcut un colectiv care să vină cu idei şi poate împreună vom reuşi
să facem un proiect foarte bun.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu cred că în cadrul Muzeului Naţional al Banatului sunt specialişti foarte buni în
acest domeniu. Ei vor lucra la acest proiect şi îl vor înainta consiliului judeţean, iar când
vom avea acel proiect vom discuta despre amenajarea spaţiului respectiv.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Eu nu vorbeam de spaţiu ci de concept. Eu mă referam la Politehnică, la
universitate unde sunt oamenii care pot să vină să dea o mână de ajutor la acest demers
notabil.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Concept înseamnă şi spaţiu. Eu propun să-i lăsăm pe specialiştii de la muzeu, pe
diferite domenii, să conceapă, aşa cum văd ei, acest proiect.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, doresc să profit de acest moment şi aş vrea să mă adresez
domnului director Iliaş Claudiu, pe care îl apreciez foarte mult pentru activitatea depusă în
cadrul Muzeului Naţional al Banatului şi îl rog foarte mult să facă tot posibilul ca anul 2020
finalul acestui mandat să ne prindă cu acest muzeu finalizat.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Îl rog pe domnul director să prevadă în proiectul cu care va veni pe masa plenului
în viitorul apropriat criterii foarte bine gândite pentru că selecţia personalităţilor se va face
în baza acestor criterii. Pe de altă parte, aş dori să primim conceptul înainte să dăm în
administrare patrimoniul nostru. Cu toată stima pe care o port domnului director, este o
chestiune generală pe care trebuie să o facem.
E adevărat că prima dată trebuie să dăm în administrare ca să se poată investi dar
conceptul se poate realiza şi prezenta.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumesc că dumneavoastră întrebaţi şi daţi în acelaşi timp şi răspunsul. Ştiţi
foarte bine că nu poate să angajeze nicio cheltuială atâta timp cât muzeul nu are în
administrare spaţiul respectiv .
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Eu vreau doar să salut interesul colegilor din PNL pentru activităţile culturale şi îmi
exprim speranţa că în viitor vor participa la aceste acţiuni. Eu unul nu i-am prevăzut la
manifestările făcute sub egida consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule Ritivoiu, ştiu că activaţi pe facebook şi vă rog să consultaţi mai des
participările colegilor liberali la manifestările culturale organizate de consiliul judeţean.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Rog pe domnul Ritivoiui să discute cu domnul director Ilaş pentru a afla despre
prezenţa mea şi a multora din colegii mei la multe activităţi care se desfăşoară în judeţul
Timiş. Şi, aş vrea să vă mai spun domnule Ritivoiu că ar trebui să mai umblaţi prin judeţ
pe la zilele comunelor că nu prea v-am văzut la aceste activităţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
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Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de
preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
unor operatori de transport rutier.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei
paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public
de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
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Domnul consilier judeţean Dolecek Cristian
Vă informez că la acest proiect nu voi vota întrucât sunt direct implicat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin
financiar unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din judeţul
Timiş, din bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei
Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Timiş în Adunările Generale si în Consiliile de Administraţie ale unor
societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. Aştept propuneri.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Propun pe domnul consilier judeţean Dorin Cândea la Inter Center.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Cândea, acceptaţi propunerea?
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Domnul consilier judeţean Cândea Dorin
Da, am discutat cu domnul Titu Bojin şi am acceptat oferta domniei sale. Acum
ceva timp am avut în administrare locaţia, o cunosc foarte bine şi chiar îmi pare rău de
situaţia în care s-a ajuns.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Întrebare: au făcut cumva fuziune cele două partide şi nu am observat noi?
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Vreţi să vă spun răspunsul oficial sau în particular? Vă aştept şi pe dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Mai bine în particular. Oricum pe stânga nu o să mă vedeţi niciodată.
Domnul consilier judeţean Cândea Dorin
Nu cred că este vorba de situaţii politice aici. V-am explicat motivul pentru care am
acceptat, iar de fuziune nici nu poate fi vorba.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot propunerea domnului Titu Bojin şi implicit proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
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, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 – 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 Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice
în vederea reprezentării Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin”Timişoara în faţa
instanţelor de judecată.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, 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, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului Judetean Timis nr. 144/31.08.2015 privind constituirea comisiei de
preluare a arhivei de la Societatea IPROTIM SA Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, înainte de a vota, aş vrea să întreb în ce stadiu suntem cu
preluarea acestei arhive având în vedere că tot noi în anul 2015 am votat înfiinţarea
comisiei de preluare şi totodată, nu de mult, instanţa s-a pronunţat să începem să facem
demersurile aferente începând cu luna mai a.c.
Am lecturat proiectul şi anexele. Mă bucur că instanţa a decis să realizăm o
sortare şi o inventariere a documentelor respective. Cred că vă amintiţi că eu am
semnalat acum câtva timp câteva nereguli, iar cine e interesat poate să recitească
stenogramele. Ţin să subliniez din nou că aceste documente sunt foarte importante
pentru judeţul Timiş având diferite nivele de secretizare. Sper că după ce facem
inventarierea, ori noi, ori organele abilitate, altele, să facă o comparaţie între inventarul
făcut de noi şi ceea ce era iniţial în arhivă, astfel încât să constate dacă există diferenţe şi
în ce condiţii au dispărut anumite documente. Deci, întrebarea mea este, lăsând la o parte
celelalte problematici ridicate, am făcut câteva demersuri în acest sens sau nu?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul secretar Dănuţ Ardelean să vă răspundă.
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Domnule preşedinte, vă informez că în perioada ce a trecut de la numirea comisiei
în anul 2015 s-au întâmplat mai multe evenimente, respectiv anul trecut a fost preluată
arhiva clasificată din cadrul arhivei IPROTIM, după care instanţa a considerat, bineînţeles
că s-au schimbat pe parcurs judecătorii, lichidatorii şi a fost un impas în care am intrat
datorită faptului că lichidatorul trebuia să sorteze şi să inventarieze această arhivă şi să ne
predea.
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Impasul s-a datorat faptului că primul lichidator a fugit cu banii societăţii şi nu l-a
mai găsit nimeni, societatea de lichidare nu avea banii disponibili, iar noi nu aveam
posibilitatea să preluăm arhiva şi să cheltuim banii pentru ea.
În sfârşit, anul acesta s-a dat o încheiere de către noul judecător SINDIC care a
pornit de la început cu această procedură prin care se scrie clar acum că noi trebuie să
preluăm arhiva. În acest sens, comisia din cadrul consiliului judeţean s-a deplasat la faţa
locului unde au constatat probleme grave legate de această arhivă pentru că ea a fost „în
mâinile” unor societăţi private care nu au făcut o gestiune corectă. Acest lucru l-a constat
comisia la momentul respectiv.
Din informaţiile pe care le avem, parte din registrele iniţiale ca să putem reconstrui
nu mai există. Există în activitatea de preluare o coordonată sensibilă deoarece această
comisie nu va putea să facă o inventariere efectivă pentru că e formată din funcţionari
care nu au această profesie. Astfel, va trebui luată în totalitate, sigilată împreună cu
lichidatorul care ne-o predă şi pe măsură ce va fi inventariată de către o societate abilitată
de arhivare să fie preluată în arhiva judeţului împreună cu documentele care se regăsesc
acolo. Este un spaţiu impropriu pentru a se rezolva această problemă la IPROTIM. Din ce
mi-au spus colegii şi am văzut eu, spaţiul este cu apă, insalubru, sunt foarte multe
probleme. Acum s-ar putea să venim în faţa dumneavoastră cu un proiect de hotărâre
pentru că trebuie să demarăm procedura de selecţie pentru o firmă de arhivare, probabil
că o să solicităm şi arhivare electronică pentru că multe din aceste documente s-ar putea
deteriora în momentul în care ele sunt scoase din acele tuburi. Cred că este o activitate
de anvergură şi ne vor trebui 2-3 ani până clarificăm această problemă dar trebuie să
identificăm un spaţiul al consiliului judeţean în care să transferăm această arhivă pentru a
putea continua. În caz contrar riscăm să ni se solicite chirie pentru acel spaţiu de către
societatea care il are in proprietate.
Pe scurt, cam asta este situaţia în acest moment. Noi acum am venit în faţa
dumneavoastră cu un proiect de hotărâre pentru a putea modifica componenţa nominală,
dat fiind faptul că domnul Zare a ieşit la pensie şi introducem alţi colegi care să fie
implicaţi în această activitate.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Mulţumesc domnului secretar că a adus în discuţie o problemă importantă. Există o
lege a arhivării electronice. Doresc să atrag atenţia că e bine să ne gândim de pe acum la
alocarea unor sume pentru a începe această arhivare. Este o procedură anevoioasă
pentru că trebuie introduse multe date, dar este şi o procedură obligatorie. Prin urmare,
sugerez ca în paralel să ne gândim şi la ce prevede legea arhivării electronice.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a
unor bunuri mobile către Inspectoratul de Politie Judetean Timis.
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 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli la Societatea Aviaţia Utilitară Timisoara S.A. pentru anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Doresc să fac un amendament pentru a corecta o eroare materială, şi anume în
anexa nr. 1, la capul de tabel, coloana nr. 7 este greşit estimare anul 2018 pentru că este
vorba de estimare pentru anul 2019, iar la coloana nr. 8, să se înlocuiască - estimare an
2019 cu estimare an 2020.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Ritivoiu
Mihai.
Procedură de vot pentru amendament.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
În continuare, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
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Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosinţa
Muzeului Naţional al Banatului Timişoara a unei suprafeţe de teren din curtea
Bastionul Theresia Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, doresc să vin în întâmpinarea celor discutate în comisiile
reunite, şi anume, ar trebui să ne gândim ca pentru instituţiile din subordine să le dăm lor
acest drept şi să nu mai trecem prin plenul consiliului judeţean.
Nu v-am furat ideea ci am vrut doar să vin în întâmpinarea a ceea ce facem noi
acum.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al
Judeţului Timiş pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 36 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.71/29.03.2018 privind aprobarea
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încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş (Lider de parteneriat - Partener 1) şi UAT Judeţul Timiş
(Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea a 2 case de
tip familial şi reamenajare şi extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilităţi Lugoj” şi a documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
(DALI) cu principalii indicatori tehnico-economici, în scopul accesării fondurilor
nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii
sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin
intermediul aplicaţiei MySMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
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, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan nu a votat.
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.72/29.03.2018 privind aprobarea
încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş (Lider de parteneriat - Partener 1) şi Judeţul Timiş (Partener
de Proiect 2) în vederea promovării proiectului ”Construirea a 2 case de tip familial
şi înfiinţarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
Găvojdia” şi a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu
principalii indicatori tehnico-economici,
în vederea accesării fondurilor
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de
investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la
serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul
Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte
pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 21 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele
informări:
Informare privind situaţia imobilelor – terenuri aflate in domeniul public sau privat
al Judetului Timis.
Informare privind situaţia ocupării spatiilor din Complexul Imobiliar Bastion.
Informare privind demersurile Direcţiei Generale Tehnice de reabilitare a podului
de pe DJ584A, km. 0+400 la Gavojdia.
Informare privind situaţia contractelor încheiate la nivelul Judetului Timis cu
operatorii de servicii publice de salubritate.
Informare cu privire la deplasarea unei delegaţii in Macedonia, Skopje.
Raport privind deplasarea in Belgia in perioada 10.04-12.04.2018 a domnului
consilier judeţean Mihai Ritivoiu preşedinte al Comisiei 2 pentru politica sociala si sănătate
publica ARE.
Raport privind deplasarea in Norvegia in perioada 22.05-25.05.2018 a domnului
consilier judeţean Mihai Ritivoiu preşedinte al Comisiei 2 pentru politica sociala si sănătate
publică ARE.
Raport privind deplasarea in data de 26.05.2018 in Serbia cu ocazia zilei
Cooperării Regionale DKMT.
Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese si
incompatibilităţile in care se pot afla consilierii judeţeni.
Totodată, vă aduc la cunoştinţă faptul că, Ministerul Transporturilor, ne-a transmis o
adresă prin care ne se solicită un aviz de principiu cu privire la o posibilă preluare în
administrare a Spitalului Clinic CFR Timisoara. Având în vedere programul de
descentralizare a Guvernului României pentru crearea condiţiilor asigurări nevoilor
cetăţenilor prin punerea la dispoziţie a structurilor de bază la nivelul tuturor UAT-urilor,
solicităm interesul dumneavoastră, de principiu, cu privire la o posibilă preluare în
administrare a Spitalului Clinic CFR Timisoara.
În urma acestei solicitări semnate de către Ministrul Transporturilor, domnul Lucian
Şova am convocat, la nivelul consiliullui judeţean, o discuţie cu reprezentanţii Direcţiei de
Sănătate Publică Timiş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Timişoara, Comisia de sănătate din
cadrul consiliului judeţean, Direcţia Generală de Patrimoniu şi Direcţia Generală de
Dezvoltare din cadrul consiliului judeţean.
Concluzia finală a acestei întâlniri a fost că este oportun preluarea spitalului CFR la
nivelul Consiliului Judeţean Timiş şi posibilitatea preluării administrării de către spitalul
judeţean pentru a extinde activitatea medicală a spitalului judeţean.
La momentul acesta, dacă vom da un aviz de principiu,atunci acest aviz de
principiu nu produce în niciun fel efect pentru ceea ce înseamnă preluare de către
consiliul judeţean. În acelaşi timp, în ultima perioadă am observat interesul Ministerului
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Sănătăţii de a prelua aceste spitale CFR la nivel naţional, pentru că spitalele CFR, cele
existente în regiune. Spitalul CFR din Timişoara este un spital regional din Regiunea Vest.
Pentru a răspunde Ministerului de Transporturi consider că e normal să solicit un
vot de principiu din partea dumneavoastră. Votul poate fi deschis prin ridicarea mâini.
Dacă avem avizul dumneavoastră de princiu vom răspunde la adresa Ministerului
Transportului cu privire la posibilitatea preluării în administrare a Spitalului CFR Timişoara.
Bineînţeles că aştept discuţii din partea dumneavoastră, după care voi supune la
vot pentru obţinerea unui aviz de principiu.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Din punct de vedere medical şi al sănătăţii populaţiei sunt convins că este oportună
această preluare, însă aş vrea să vă întreb dacă aţi făcut o estimare sau comisia
respectivă care bănuiesc s-a şi deplasat la faţa locului pentru a investiga situaţia
patrimonială exactă, a făcut o estimare a investiţiilor necesare pentru următoarea
perioadă.
În final, vă spun că sunt un susţinător al descentralizării, însă descentralizarea se
face în baza unor principii şi anume, pe de o parte, descentralizezi dar în acelaşi timp
acorzi şi resurse pentru funcţionare şi dezvoltare. Spun acest lucru pentru că Bucureştiului
i-ar fi simplu să descentralizeze tot şi să-şi ţină fondurile centralizat, iar noi să ne
descurcăm cum putem.
Deci, poate ar fi oportun, totodată, să puneţi în vederea Guvernului şi posibilitatea
într-o formă sau alta, de acordarea de resurse şi finanţe pentru a putea administra
patrimoniul aferent.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Din punct de vedere a ceea ce înseamnă patrimoniu şi asigurarea resurselor
financiare privind activitatea spitalului CFR, în acest moment consiliul judeţean nu poate
duce această actvitate. Trebuie să fim sinceri şi corecti.
De aceea, în acest moment dăm un vot de principiu şi astfel transmitem
Ministerului de Transporturi intenţia noastră de a prelua patrimonial şi profesional
activitatea acestui spital, după care urmează paşii ulteriori, adică clarificarea anumitor
probleme patrimoniale şi clarificarea situaţiei financiare. Arcordul final se dă prin hotărâre
a consiliului judeţean şi hotărâre de Guvern. Dar până la acordul final e normal să facem
anumiţi paşi în sensul de a clarifica situaţia şi de a veni pe masa plenului consiliului
judeţean să prezentăm în detaliu toate aspectele pe care dumneavoastră le-aţi enumerat.
Ca o completare, vreau să vă spun că şi Municipiul Timişoara a primit aceeaşi
solicitare din partea Ministerului Transporturilor şi nu văd niciun impediment de a
transmite atât consiliul judeţean cât şi Municpiul Timişoara deschiderea de a prelua
spitalul CFR. Discutăm de un spital regional din punct de vedere al activităţii medicale şi
din punct de vedere al patrimoniului.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Doresc să mă lămuriţi doar cu o chestiune – aţi spus la un moment dat că spitalul
judeţean ia în considerare acest spital în cadrul spitalului judeţean sau să rămână spitalul
CFR ca şi activitate separată sau conexă spitalului judeţean? Nu ştiu, să preia spitalul
judeţean secţiile de acolo. Nu ştiu exact dar vreau să lămurim acest lucru. Nu am particip
la întâlnire.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
O să vă pară rău că nu aţi participat la acea întâlnire deşi aţi primit invitaţia.
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Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Invitaţia am primit-o însă din cauza timpului nu am putut participa.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În aceste condiţii, rog pe domnul consilier judeţean Dan Poenaru să ia cuvântul
pentru a aduce câteva clarificări în ce priveşte activitatea medicală.
Domnul consilier judeţean Dan Poenaru
Eu cunosc foarte bine activitatea de la spitalul CFR pentru că am şi lucrat acolo şi
pot să vă spun că nu doresc să discutăm problema patrimonială care are multe aspecte,
dar ca principiu pot să vă spun că este un spital clinic universitar. Deci, este foarte
important să rămână în domeniul public pentru că e bază de învăţământ pentru studenţii
de la medicină, pentru medicii rezidenţi şi doctoranzi. Se vehiculează ideea că acest spital
ar putea deveni privat. Nu am nimic împotriva privatizării, am încurajat-o, dar aici e bine ca
un spital universitar să rămână în domeniul public indiferent al cui este.
Pe de altă parte, am purtat discuţii cu conducerea spitalului judeţean şi DSP pentru
că spitalului judeţean îi mai lipsesc două secţii ca să devină spital regional corect. Spital
regional înseamnă finanţare în plus pe toate nivelurile (casa de asigurări, programe de
sănătate, minister ş.a.m.d). Dacă s-ar prelua acest patrimoniu de la spitalul CFR fără să
mai înfiinţăm altă administraţie ca să mai cheltuim bani şi mergem pe administraţia
spitalului judeţean, actualele secţii de la spitalul CFR ar putea să capete altă destinaţie.
Acolo există chirurgie – la spitalul judeţean sunt 4 secţii de chirurgie, există secţie
de medicină internă – la spitalul judeţean sunt 4 secţii, există neurologie – la spitalul
judeţean există deja secţie , acolo există un compartiment destinat siguranţei circulaţiei –
acesta trebuie să rămână pentru că are un anumit specific, acolo există ORL – nu are
rost, acolo există oftalmologie – nu are rost etc. Toate acestea le putem transforma în
secţii care lipsesc spitalului judeţean, să existe o singură administraţie pentru a păstra
banii şi aşa spitalul judeţean ar putea să devină spital regional cu toată finanţarea în plus
care ar veni pentru un spital regional universitar.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile întreabă de unde vin banii. Pot să vă spun
că indiferent ce se întâmplă cu patrimoniu, banii pentru salarii vin de la CNAS in baza
contractului cadru, materialele sanitare sunt plătite de CJAS, programele de sănătate
funcţionează la orice spital dacă ai compartimentele respective şi vin bani în plus. Cu ce
poate să vină în plus ministerul? Poate să facă achiziţii de aparatură de înaltă performanţă
aşa cum au dat la spitalul judeţean un RMN nou, poate să intervină cu anumite probleme
de infrastructură mari. Consiliului judeţean îi revine partea care o are şi acum la spitalul
judeţean, fiind totuşi ceva în plus de întreţinut.
Trebuie să punem în balanţă cum e mai bine… rămâne celor care au luat mijlocul
şi facem primul spital pentru o minoritate în Timişoara sau îl lăsăm în domeniul public ca
spital universitar lipit la spitalul judeţean.
Aceasta a fost discuţia din comisie unde s-au discutat toate aspectele, inclusiv cu
conducerea spitalului judeţean şi a Direcţiei de Sănătate Publică.
Doamna consilier judeţean Romaniţa Jumanca
Domnule preşedinte, mâine are loc piesa „Pantofii roşii” la Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Merlin” într-un montaj deosebit şi aş vrea să-i permiteţi domnului director, prezent
în sală, să spună mai multe detalii despre această piesă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamna consilier judeţean Romaniţa Jumanca, cred că aţi pierdut puţin firul
discuţiei pentru că încă suntem la discuţiile despre spitalul CFR.
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Doamna consilier judeţean Romaniţa Jumanca
Îmi cer scuze, nu am fost atentă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dau cuvântul domnului Marian Vasile
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Era doar o preocupare în plus faţă de ce a spus domnul profesor. Da, din punct de
vedere medical finanţările vin de la minister, însă ştim cu toţii care sunt problemele
patrimoniale, de infrastructură ale spitalului CFR şi ştim, de asemenea, câţi bani a trebuit
să investim pentru spitalul judeţean dacă ne gândim doar la lifturi şi cât timp am aşteptat
ca ele să fie reabilitate.
De aceea, sper că adiţional fondurilor destinate actului medical să primim într-o
formulă sau alta şi să negocieze domnul preşedinte Călin Dobra să primim fonduri pentru
întreţinerea infrastructurii. Acest lucru ar fi minunat pentru că acesta este principiul
descentralizării. Bun, descentralizăm dar dă-ne şi resursele necesare descentralizării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc domnule Marian Vasile. Dacă mai sunt alte discuţii?
Rog pe domnul Nicolae Bitea să ia cuvântul.
Domnule Nicolae Bitea, cu scuzele de rigoare, am dorit să vă las să luaţi cuvântul
mai târziu şi în semn de respect nu v-am întrerupt când am văzut că vorbiţi la telefon, ştiu
că aţi primit mesajul de la preşedintele partidului, aşa că aş vrea să ştiu care este
concluzia finală.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Am vorbit la telefon, dar era o urgenţă personală şi nu am discutat cu domnul
primar, însă vreau să vă aduc la cunoştinţă câteva lucruri pe care cred că dumneavoastră
le cunoaşteţi deja şi trebuie să le discutăm şi aici într-un cadru mai larg.
Dacă nu mă înşel, domnule profesor Poenaru, sunt cam 12—14 spitale CFR în
România. Am înţeles, din informaţiile pe care le am, că Ministerul Transporturilor a
solicitat în urmă cu ceva timp a lua act pentru luarea în administrare tuturor municipiilor
reşedinţă de judeţ, acolo unde spitalele CFR îşi desfăşoară activitatea, aşa cum este la
Craiova, Focşani, Timişoara şi alte oraşe municipii de judeţ din România.
Interesant este faptul că doar în judeţul Timiş Ministerul Transporturilor a transmis
solicitare atât primăriei Timişoara cât şi consiliului judeţean. Deci, unui alt consiliu
judeţean din ţară nu a transmis o solicitare în acest sens.
Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră domnule preşedinte, într-adevăr Consiliul Local
Timişoara şi-a dat deja acordul în ceea ce constă avizul de principiu privind luarea în
administrare a spitalului CFR.
Eu vă propun următorul lucru si nu fac acest lucru pentru că noi suntem împotriva
ca noi consiliul judeţean să luăm act de asemenea solicitare, dar să discutăm puţin pentru
că eu unul, vă spun sincer, nu am chiar toate datele. Colegul meu Marian Vasile a întrebat
diverse probleme pe care le-a adus în discuţie cu privire la cheltuieli, strategii şi altele. Aţi
văzut că la spitalul judeţean sunt destule probleme. Noi, consiliul judeţean alocăm sume
semnificative în fiecare an şi din păcate nu se reuşeşte cheltuirea tuturor fondurilor pe
care noi le punem la dispoziţie pentru funcţionarea administrativă a locaţiei şi multe alte
lucruri.
Deci, nu că suntem împotrivă, dar eu vă propun o amânare şi să avem o discuţie
pentru a lămuri eventualele probleme pe care noi le avem.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Bitea, vă informez că nu sunteţi în necunoştinţă de cauză şi pentru că
trebuie să ştiţi că toate consiliile judeţene unde au activitatea centrală spitalele CFR au
primit această solicitare, precum şi municipiile de judeţ.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Cu permisiunea dumneavoastră doresc să-l întreb pe domnul secretar dacă aceast
vot este de patrimoniu sau nu?
Domnul Dănuţ Ardelean – secretar al judeţului Timiş
Nu suntem în faţa unei hotărâri de consiliu judeţean care să dăm un vot care să
întrunească condiţiile de cvorum prevăzute de lege. Aici este vorba de o chestiune
prealabilă, de un vot de principiu.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Stimaţi colegi, noi am mai avut această iniţiativă. Cei care aţi fost în mandatul
trecut trebuie să vă reamintiţi că în 2015 am mai avut o asemenea iniţiativă de a prelua
aeroportul. A fost acelaşi model ca şi cu spitalul CFR. În plus, am mai avut şi pentru
elicopter care a fost pentru spitalul judeţean dar e garat la Arad. Noi nu am avut curajul şi
tăria să susţinem această iniţiativă.
Prin urmare, vă propun să-l chemăm şi pe domnul primar Nicolae Robu, pentru că
tot sunt eu prieten cu domnia sa, să facă parte din consiliu judeţean că nu ne încurcă un
vot în plus sau în minus. Şi oricum colegii de la PNL nu pot să voteze până nu le dă
domnul Nicolae Robu aprobarea. Deci, ei sunt obligatoriu legaţi de tot ce spune domnul
Robu şi în aceste condiţii, pe de o parte vrem să fim demagogi spunem că este oportun,
iar pe de altă parte spunem că nu am primit telefon de la domnul Robu.
Am pierdut aeroportul pentru că l-a vrut şi primăria, la momentul respectiv, dacă vă
amintiţi. E singurul aeroport din ţară care nu e dat la consiliul judeţean pentru că l-a vrut şi
Primăria Timişoara.
În aceste situaţii mai sunt Aeroportul Otopeni, aeroport internaţional, şi 30% din
Aeroportul Constanţa care e aeroport militar. Acelaşi lucru facem acum cu spitalul
judeţean. Tot stăm şi ne întrebăm cât suntem noi de gospodari. Îmi pare rău că unii dintre
colegi trebuie să se simtă acum, dar nu au fost atât de harnici în toamna anului trecut
când ne-am înscris la sfârşitul anului cu un excedent de 230 milioane lei pe secţiunea
dezvoltare investiţii. Sigur, aceştia puteau fi duşi în altă parte, dar am dat 115 milioane lei
din secţiunea de dezvoltare la bugetul de stat care ni se vor restitui luna viitoare în
condiţiile în care noi aşteptăm să vină doamna Roxana Iliescu – vicepreşedinte care are
în subordine dezvoltarea să ne facă propuneri pe linie de dezvoltare. Atunci probabil că
va trebui să punem şi colegii de la PNL pe aceeaşi linie alături de doamna Roxana Iliescu
care nu a votat bugetul, nu vine să clarifice situaţia, dar noi o ţinem în continuare
vicepreşedinte cu dezvoltare.
În aceste condiţii ne trezim că la 31 decembrie mai dăm 115 milioane din secţiunea
dezvoltare către bugetul de stat. Ştiţi că sunt social – democrat indiferent ce nume va
avea partidul din care fac parte. Sunt sufletist şi deschis dar în niciun caz nu cred că
trebuie să ne batem joc unii de alţii. Cred că este cazul să terminăm cu tergiversările
astea. Să nu mai amânăm până când nu ne punem de acord politic.
Haideţi să ne punem acum de acord pentru că discuţia pe baza acestei adrese a
avut loc. Inclusiv consilierii PNL şi aici vreau să-i mulţumesc doamnei Ciurlea care a fost
corectă când a spus că a fost invitată dar nu a putut să participe. Nu era obligatoriu
prezenta domniei sale putea să vină şi alt coleg din PNL. Haideţi să nu le mai considerăm
pe toate conspirative. PNL nu ştiu ce aveţi în ultima perioadă din punct de vedere al
patrimoniului. Adică votăm împotrivă proiectul prin care închiriem un spaţiu de la PITT dar
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după ce am votat spunem, aşa cum a spus domnul Bojin Mihăiţă, că totuşi ar fi bine să
votăm unul dintre ele. Acest lucru nu s-a spus la început ci după ce s-a votat. Nu s-a făcut
amendament prin care să se propună despărţirea în timpul discuţiilor.
Haideţi să ne înţelegem pentru că dacă mergem în continuare aşa, nu are ce să
facă domnul Dobra sau domnul Stancu care au mai rămas în conducerea consiliului
judeţean, nici majoritatea PSD susţinută şi de UNPR , dacă dumneavoastră de fiecare
dată găsiţi o piedică.
Vă rog să nu o luaţi altfel ci doar în interesul judeţului. Dumneavoastră nu ştiţi
situaţia la spitalul CFR, eu sunt vecin cu ei acolo si ştiu că deja e cumpărat unul dintre
pavilioanele din curtea spitalului. Dacă tot vom face demersuri demagogice ne trezim şi cu
al doilea pavilion cumpărat, poate şi cu o bucată de teren şi cu poarta, şi cu gardul din
stânga sau din dreapta. În loc să preluăm şi să facem ce avem de făcut întotdeauna
găsim motiv.
Ba la cazarma militară nu ne place că trebuie să fie a Primăriei Timişoara. De
parcă consiliul judeţean nu ar fi şi al timişorenilor, de parcă patrimoniul din Timişoara,
cazarma, aeroportul, elicopterul, spitalul CFR nu ar rămâne în Timişoara şi le-ar lua
domnul profesor Poenaru şi cu domnul Bojin de la UNPR le-ar lua şi s-ar duce cu ele în
Poiana Mărului şi le-ar arunca în lacul de acumulare.
Parcă suntem copii. Ne certăm mereu. Nu facem sală polivalentă. Nu facem
stadion. Dăm sute de milioane şi era jumătate de stadion făcut. Nu punem interesul
judeţului pe primul plan. Discutăm probleme – domnul Bitea eu nu v-am întrerupt, vă rog
să-mi daţi voie să termin ce am de spus. Domnule Bitea, stiţi că vă respect chiar dacă
sunteţi mai tânăr. Eu nu m-am băgat peste dumneavoastră nici când aţi înjurat pe alţii.
Deci, de asta au rămas banii anul trecut. Pentru că de fiecare dată, luni de zile am
tot amânat proiecte pentru că trebuie două treimi. Deci, eu vă rog să înţelegi că dacă
ministerul dă, asta nu înseamnă că ne dă astăzi. Nu o să dea ministerul la Primăria
Timişoara atâta timp cât discutăm de un spital regional care trebuie să aibă nişte funcţii în
continuare.
Domnule Bitea, eu cred că, în primul rând sunteţi mai tânăr şi deşi nu vreau să vă
supăr nici nu vreau să trec de linia bunului simţ. Vă rog să înţelegeţi şi să terminaţi. Care
dintre noi nu ne consultăm? Eu nu. Dar, probabil dumneavoastră da şi dacă vă consultaţi
cu domnul primar, consultaţi-vă înainte de şedinţă mai ales atunci când sunt proiecte pe
care le discutăm de mai bine de două săptămâni că doar discuţiile nu s-au făcut în
tunelurile Timişoarei. Foarte bine, să dea spitalul CFR la Primăria Timişoara. Dar noi
decidem acest lucru? Sau noi trebuie să fim de acord cu preluarea lui de către judeţul
Timiş. Fie că e judeţul Timiş sau Primăria Timişoara, are atât de mare importanţă?
Clădirea rămâne acolo pentru că nu e un vaporaş care să plece pe Bega. Mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin
Mulţumesc colegului nostru, domnul Titu Bojin pentru intervenţia avută. Vreau să
merg puţin mai în urmă şi având în vedere că domnia sa cândva a condus acest consiliu
judeţean sub sigla PSD-ului, şi totodată, a avut posibilitatea să propună la timpul
respectiv, mă aşteptam să o facă şi acum să dăm girul pentru un spital nou. Văd că de
mult timp vorbim de tot felul de propuneri dar nu mergem pe investiţii majore, nu mergem
pe un stadion să ne unim ca acesta să devină realitate. Tot la fel e nevoie şi de un spital,
iar dacă este posibilitate cu sprijin guvernamental să existe şi aici la Timişoara.
Din câte ştim cu toţii, acele spitale regionale, când s-au împărţit pe hartă Timişoara
nu avut norocul să fie aleasă pentru a se realiza şi aici. Acum este o posibilitate care a
apărut prin spitalul CFR de-al alipi spitalului judeţean şi astfel să devină spital regional. Nu
ştiu dacă e un lucru rău sau bun. Probabil, cu sprijin financiar de la Guvern ar deveni
benefic judeţului Timiş şi regiunii din care facem parte. Aş vrea, dacă s-ar putea pe viitor
să avem şi proiecte majore, având în vedere că în ultimii 2 ani excedentul despre care
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vorbea domnul Titu Bojin a fost la consiliul judeţean, iar dacă au fost bani înseamnă că
ne-a lipsit altceva şi probabil că aceste proiecte de care vorbeam.
Domnul consilier judeţean Dan Poenaru
Aş dori să clarific lucrurile din punct de vedere tehnic. Noi suntem puşi aici ca să
ajutăm populaţia judeţului Timiş să beneficieze de servicii calificate în vederea
îmbunătăţirii stări de sănătate. Stiţi foarte bine că mortalitatea este foarte mare, iar
demografia este cea mai mare problemă a judeţului Timiş. La spitalul CFR am spus că nu
ar mai rămâne chirurgie şi interne pentru că are spitalul judeţean şi ne-am gândit să
facem în locul lor secţii care nu există. De exemplu Timişoara nu are clinică de
reumatologie deşi stă pe apă termală terapeutică. Cea mai apropriată sondă de spitalul
CFR e la Flora. Deci, stă pe apă termală şi nu are clinică de reumatologie şi recuperare
funcţională corectă. Nu are niciun serviciu public de medicaţie paleativă şi este o mare
problemă în Timişoara ţinând seama de îmbătrânirea populaţiei şi de incidenţa mare a
accidentelor cerebrale, cancerelor etc. Deci aceasta a fost ideea, de a optimiza serviciile
de la spitalul CFR. S-a pus problema de ce s-a propus spital regional la Iaşi şi Cluj?
Pentru că nici Iaşi şi nici Cluj nu au spitale judeţene. Toate clinicele sunt împărţite pe
pavilioane în tot oraşul şi de aceea s-a considerat că este o prioritate să se facă spitale
regionale care să înlocuiască spitalele judeţene.
S-a pus problema, dacă spitalul judeţean se modernizează cu ajutorul consiliului
judeţean, cred că la finalul anului se termină lucrările, vine şi spitalul CFR, atunci ce se
întâmplă dacă se mai face un spital regional? Eu zic că e un lucru bun.
Spitalul judeţean ar putea să fie mutat la spitalul municipal pentru că la Clinicile Noi
cu clădire de la începutul secolului XX în care primăria a băgat foarte mulţi bani nu mai
poate funcţiona şi atunci s-ar putea face un transfer de genul spitalul municipal în locul
spitalului judeţean şi dumneavoastră faceţi un spital regional, iar astfel s-ar rezolva toate
problemele mari de sănătate. Aceasta a fost ideea şi nu să ne certăm a cui e clădirea.
Am vrut să venim la dispoziţia populaţiei cu noi servicii şi în cazul în care se aprobă
spitalul regional să putem muta spitalul municipal în locul spitalului judeţean. Acest lucru
ar fi un salt uriaş din punct de vedere medical.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Vreau să-l asigur pe domnul Titu Bojin de toată aprecierea şi de tot respectul meu
în faţa plenului consiliului judeţean. Domnia sa ştie acest lucru de mult timp. Personal nu
am nimic cu persoana domniei sale şi nu voi avea niciodată, însă vreau să-i mai spun că
grupul de consilieri judeţeni PNL au votat bugetul la începutul anului şi noi am susţinut şi
vedeţi că ori de câte ori se află pe ordinea de zi, mai bine de jumătate din proiectele
prezentate sunt de patrimoniu şi le votăm. Astăzi a existat un punct la care unii colegi din
PNL nu am fost lămuriţi în anumite probleme şi pentru că am identificat anumite probleme
ne-am abţinut până la următorul plen în care o să ne lămurim, vedem exact care sunt
problemele, le îndreptăm şi le vom vota.
Totodată, vă informez domnule Titu Bojin de faptul că acum vom vota acest aviz de
luare la cunoştinţă sau cum s-o numi, am fost informat înainte de începerea şedinţei de
plen că el va fi în discuţie. Deci, nu am ştiut de mult timp. Dacă unii dintre colegii noştri nu
au fost prezenţi la discuţii asta nu e un capăt de ţară. Poate că au avut un motiv, poate că
nu au fost informaţi în timp util, nu ştiu ce a fost exact. Noi nu am făcut altceva decât să
solicităm o amânare pentru a discuta oportunitatea şi tot ce înseamnă problemele care se
ivesc.
Ne dorim să găsim soluţii pentru aceste probleme. Deci, nu vreau ca şi PNL să fie
găsit vinovat pentru că nu ştiu ce probleme sunt. Da, mă bucur că aţi spus, domnule Titu
Bojin din experienţa politică pe care o aveţi, că dacă ministerul nu vrea, nu o să dea. Asta
înseamnă decizie politică foarte clară.
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Deci, de ce să nu se dea? De ce a dat la Craiova? Că are aceeaşi culoare politică
primarul cu ministrul? De ce a dat la Focşani ? Pentru că preşedintele consiliului judeţean
are aceeaşi culoare cu ministru? De ce la Timişoara nu se dă? Pentru că aici e galben şi
nu e roşu? Haideţi să discutăm principiile valorilor administrative ale judeţului Timiş.
Eu nu am făcut altceva decât să cer o amânare pentru a fi şi eu în cunoştinţă
pentru că nu sunt. Eu nu am participat la acele discuţii, nu sunt medic, nu fac parte din
comisia de sănătate, deci nu cunosc problema.
Sunt convins că domnul profesor Poenaru este de bună intenţie, este un
profesionist desăvârşit, recunoscut la nivelul judeţului şi la nivel naţional, dar eu vreau să
mă conving de acest lucru şi din acest motiv am propus amânarea. Nu vreau să fim într-o
situaţie neplăcută în care noi să ne abţinem de la vot şi dumneavoastră să votaţi şi presa
să scrie că nu ne înţelegem. Haideţi să amânam discuţiile, ne înţelegem, votăm şi gata.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Din păcate nu putem amâna pentru că trebuie să dăm un răspuns foarte clar
ministerului ca aviz de principiu.
Vreau să vă spun că doamna Ciurlea, colega dumneavoastră, a fost anunţată din
timp şi a primit tema de discuţie pentru întâlnirea respectivă. Toţi cei anunţaţi au participat,
numai domnia sa nu. Nu cred că este vina mea că doamna nu a informat grupul PNL
despre intenţia noastră de a propune suplimentar pe ordinea de zi în vederea obţinerii
unui acord de principiu.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Toate proiectele, inclusiv cele de la PITT, ca să vorbim de cele două subiecte, au
fost în comisiile de specialitate. Toţi colegii, inclusiv eu şi cei de la PNL am fost acolo. Nu
a venit niciun amendament concret. În aceste condiţii toate proiectele s-au dezbătut în
comisii şi nu puteţi să spuneţi că trebuie să ne punem de acord. Poate trebuie să vă
puneţi de acord pentru că dumneavoastră luaţi deciziile mai greu. Ar fi bine să fiţi mai
operativi pentru că trece şedinţă după şedinţă şi nu reuşim să discutăm.
Referitor la spitalul CFR, în ideea că ar putea fi la primărie, în afară de faptul că o
să vă certe domnul primar că nu aţi votat astăzi împotrivă ca spitalul să meargă la
primărie, mai aveţi alt motiv?
Domnule Bitea, fiţi atent, numai dacă mai faceţi o facultate şi mai aveţi 30-40 de ani
experienţă puteţi să discutaţi cu domnul Poenaru despre sănătate. Spuneţi că-l apreciaţi
pe domnul profesor Poenaru dar vă gândiţi să votaţi împotrivă pentru acordul de principiu
pentru preluarea spitalului.
În zona de sănătate, o zonă sensibilă, motive pentru care nu avem spital regional
sunt multe. Unele dintre ele chiar politice. Aţi fost şi dumneavoastră la putere. Ce aţi dat la
primărie şi la consiliul judeţean? Haideţi să trecem peste aceste discuţii, mai avem doi ani
până la campania electorală. Eu propun să întregim patrimoniu, să aducem nişte bani.
Da, sunt de acord cu domnul Bojin Mihăiţă când spune că trebuie să revizuim
contractele pentru că unii sunt cu un contract, alţii cu alt contract. Ori lăsăm aşa, ori
schimbăm contractul pentru toţi dacă sunt de acord.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Personal, şi subliniez, personal, consider că domnul profesor Poenaru a
argumentat foarte bine oportunităţile care ţin de înfiinţarea unui spital regional şi atragerea
de fonduri suplimentare. De aceea, eu consider că ar fi bine să dăm un vot de principiu.
Cred că vă amintiţi că am susţinut două proiecte să pornească către CNI şi pentru
sala polivalentă, pentru că intenţia noastră şi interesul nostru al celor din plenul consiliului
judeţean este să maximizăm şansele judeţului nostru de a se dezvolta şi de a susţine
celelalte activităţi, inclusiv sociale.
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Eu voi face cum decidem în grupul PNL dar la final vreau, dacă tot vorbim de
democraţie internă şi am văzut că domnul Titu Bojin trimite vorbe dulci atât către PSD cât
şi către domnul primar Robu, mă simt dator să-l invit în PNL fiind un bun liant şi având
atâta experienţă pentru a susţine, aşa cum spuneam, democraţia internă în PNL.
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
După modul în care aţi prezentat, credeam că veniţi către mine, dar eu vă asigur că
e singura şansă a PNL să câştigaţi dacă eu vin la dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Aş dori să constat că lipsa unui vot pe un aviz de principiu înseamnă rea credinţă
pentru că noi nu facem acum decât să spunem: „hai să vedem, ne punem la masă,
discutăm şi tragem o concluzie”
Să presupunem că lucrurile vor avansa, însă fără votul dumneavoastră domnilor
consilieri PNL nu vom realiza majoritatea de patrimoniu necesară. În momentul în care se
vine cu o propunere, din care vedem ce iese, fie că luăm noi la judeţ, că îl ia primăria sau
că îl ia ministerul. Dacă noi spunem nu din start asta înseamnă că e dovadă clară de rea
credinţă.
Haideţi să vedem ce se întâmplă, să facem acest pas pentru că va dura mult, luni
chiar ani de zile până se va concretiza, iar până la final veţi avea controlul prin această
chestiune.
Domnul consilier judeţean Borha Liviu
Eu am o propunere care să împace şi capra şi varza. Mă întreabă cineva cine e
capra şi cine e varza? Capra e primăria şi varza judeţul, sau invers, nu contează.
Lăsând gluma la o parte, văd că domnul Bojin Titu a fost foarte vehement în a
susţine nişte chestiuni de parcă ar fi fost de partea puterii aşa cum a fost şi în legislatura
trecută. Eu i-aş propune domniei sale să facă o cerere să preia această clădire în numele
Apelor Române şi îl felicit pentru că a reabilitat foarte frumos Palatul Apelor Române. Îi
propun să ia clădirea să o reabiliteze aşa cum a reabilitat Palatul Apelor Române, după
care să o dea în cesiune gratuita fie primăriei, fie consiliului judeţean.
Deci, există acolo foarte mari interese. Zona este în centrul Timişoarei şi e normal
că trebuie să ne gândim bine cine este în stare să reabiliteze această clădire pentru că
este un imobil foarte vechi care necesită mulţi bani pentru reabilitare. Dacă primăria poate
să o reabiliteze mai repede şi mai bine atunci să o ia primăria. Dacă, noi consiliul
judeţean, putem să o facem, atunci să o luăm noi. Sunt de acord cu ce a spus domnul
Poenaru, în sensul în care avem avantaje cu spitalul regional.
Nu ştiu de ce în totdeauna avem probleme importante legate de patrimoniu care vin
peste noapte. Eu chiar nu ştiu cum să votez. Problemele apar peste noapte şi nu ştiu cum
să votez chiar dacă sunt foarte importante pentru judeţul Timiş şi Timişoara. Ne cereţi să
fim de acord cu ceva fără să fie o gândire prealabilă, fără să ştim şi noi consilierii judeţeni
de la alte partide nu doar cei de la guvernare. Dacă aceste chestiuni s-ar pune pe tapet cu
câteva zile sau săptămâni înainte am putea să discutăm şi să ne sfătuim între noi. Eu nu
mă pricep la actul medical aşa cum se pricepe domnul Poenaru dar mă pricep la investiţii
şi patrimoniu. Dacă ne-am sfătuii pe ambele categorii de interese am putea lua nişte
măsuri foarte bune şi foarte sigure.
Aceasta este situaţia. Eu nu ştiu cum să votez. Eu sunt consilier judeţean nu
consilier la municipiu Timişoara. Eu ar trebui să votez pentru interesul consiliului judeţean
dar mă gândesc şi la partea de politică, de infrastructură, de conducere şi atunci aş vrea
să luăm o pauză şi să vedem cum vor vota consilierii PNL. Este normal să ne permiteţi
acest lucru.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Cu deosebit respect, vă informez că şi dumneavoastră aţi fost invitat la comisia
respectivă, în calitate de membru în comisia de sănătate, dar nu aţi participat.
Pe de altă parte, stimaţi colegi, e vorba doar de un acord de principiu. Nu avem în
acest moment documente privind situaţia financiară sau patrimonială. Urmează, dacă
suntem de acord, aşa cum grupul consilierilor PSD de la Primăria Timişoara au fost de
acord.
Ca să putem prelua activitatea medicală din cadrul spitalului CFR, e logic şi normal
să ne punem de acord cum vom merge mai departe şi ce demersuri vom face. E un
proiect ce priveşte descentralizarea, şi vă dau un exemplu foarte clar făcând o paranteză
ce nu are legătură cu sănătatea şi anume consiliile judeţene au transmis Ministerului
Tineretului şi Sportului intenţia de a prelua cluburile sportive şcolare. Ţinând cont că din
punctul nostru de vedere este un club strategic care îşi desfăşoară activitatea pe raza
judeţului Timiş, în Timişoara sunt 3 cluburi.
Răspunsul ministerului a fost, oportunitatea acestor cluburi şcolare este benefică
pentru autoritatea locală şi va merge către municipiul Timişoara şi municipiul Lugoj pe
raza pe care sunt aceste cluburi.
Ce putem face noi consiliul judeţean? Vom face toate demersurile să blocăm
aceste lucruri sau vom pune umărul să sprijinim proiectul privind descentralizarea.
Mergând mai departe, vă reamintesc că a fost o situaţie destul de delicată în ce
priveşte înfiinţarea Autorităţii Navigabile pe Bega. Ce facem noi? Blocăm demersurile să
plătească cetăţenii proiectul de 6 milioane de euro pe Fonduri Europene sau îl susţinem şi
intră în şedinţă de Guvern astfel încât fondurile europene să rămână la cei care le-au
gestionat. Merg şi mai departe pentru a face dovadă de bună credinţă pentru că poate aşa
odată pentru totdeauna reuşim să înţelegem că ar trebui cu toţii să ne zbatem pentru
judeţul Timiş indiferent cine e la guvernare. Am lansat invitaţia domnului Robu de a merge
împreună cu mine la Compania Naţională de Investiţii, să fim de bună credinţă să
deblocăm o dată pentru totdeauna sala polivalentă. Dacă nu vom pune cu toţii umărul
vom pierde această investiţie, aşa cum am pierdut de-alungul anilor datorită ambiţiilor
politice aeroportul şi altele.
Cred că au fost destule discuţii şi trebuie să recunoaştem că nu suntem bine
informaţi în ce înseamnă preluarea dar în acest moment nu discutăm de preluarea
efectivă a patrimoniului. Din acest motiv nici nu facem demersurile. Vreţi să cedăm tot
patrimoniu? Domnul Bojin şi domnul Poenaru ne-a spus că o parte din patrimoniu a fost
înstrăinat şi terenul aferent clădirilor respective. Când ne vom decide şi ne vom da seama
că acest patrimoniu trebuie să revină în patrimoniul judeţului o să vedem că nu mai avem
ce lua.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Am asistat la feerie de replici, unele umoristice, altele în necunoştinţă de cauză,
important este faptul că noi ca şi consilieri judeţeni am jurat să depunem activitate pentru
interesul cetăţenilor judeţului Timiş. Asta în primul rând.
În al doilea rând, discuţia este una de principiu, adică suntem de acord ca într-o
eventualitate să preluăm spitalul CFR? Acest lucru e clar. Nu discutăm patrimonial ci
despre o anumită posibilitate pe care o putem avea. Ceea ce doresc să accentuez în
discursul domnului Poenaru este următorul lucru: dacă Guvernul ar decide să dea
consiliului judeţean Spitalul CFR Timişoara, am fi siguri că putem face spital regional?
Întreb acest lucru pentru că despre acea clădire din 1992 zace deşi ar fi putut fi spital
municipal nu mai ştim nimic. Este o splendidă ruină şi cred că un film despre Stalingrad sar fi putut rula acolo.
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Prin urmare, colegul domnul Liviu Borha a propus o chestiune care mie mi se pare
a fi de bun simt, şi anume a propus să luăm o pauză, discutăm după care ne exprimăm
votul. În orice caz, aş dori să dispară aceste etichetări cum ar fi rea credinţă pentru că
aşa aş putea să spun şi eu multe lucru, ca de exemplu ce se întâmplă la Cioca pentru că
de 2 ani nu se întâmplă nimic.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Stimaţi colegi, rog grupul de consilieri judeţeni PNL să se retragă, pentru că până la
urmă aici e discuţia, şi anume de a stabili punctul comun pentru a stabili votul. Solicit
această pauză pentru că discutăm de un proiect foarte important pentru domeniul
sănătăţii din judeţul Timiş.
Pauza a luat sfârşit. Rog pe domnul Nicolae Bitea, liderul grupului de consilieri
judeţeni din cadru PNL să ne spună punctul de vedere.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Am discutat cu colegii mei, am discutat şi cu dumneavoastră, am discutat şi cu
domnul primar al Municipiului Timişoara şi aşa cum aţi observat de-a lungul timpului, şi
aşa cum am mai spus mai devreme în marea majoritate a punctelor înscrise pe ordinea
de zi, aproape jumătate au fost de patrimoniu şi noi le-am susţinut şi le-am votat, noi nu
dorim să punem nici un fel de piedică şi nici să fim de rea credinţă – v-am demonstrat că
nu suntem de rea credinţă ci dorim doar să fie corectitudine, transparenţă şi comunicare.
Vă informăm că vom susţine printr-un acord de principiu preluarea în administrare,
dar vreau să vă spun domnule preşedinte, pentru că aţi spus că ai dumneavoastră colegi
consilieri locali PSD din cadrul consiliului local Timişoara au votat acest punct de pe
ordinea de zi, dar aş dori să vă informaţi şi să vedeţi câte puncte de patrimoniu înscrise pe
ordinea de zi a şedinţei de plen din luna trecută nu au votat, deşi vorbim tot de
dezvoltarea judeţului Timiş chiar dacă e Timişoara şi vorbim despre jumătate din populaţia
judeţului Timiş care locuieşte în Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu făceam referire la proiectul acesta că a fost votat de grupul consilierilor PSD.
Am vorbit şi eu cu domnul primar Nicolae Robu şi mă bucur că am ajuns la un
numitor comun. Vreau să vă mai spun că proiectul privind descentralizarea este unul
foarte important pentru Guvernul României. În acelaşi timp acest proiect este foarte
important pentru noi autorităţile locale. Nu ne permitem să glumim cu un astfel de subiect
şi mă bucur că în final avem toţi acelaşi gând şi acelaşi principiu şi este obligatoriu ca în
perioada următoare, autorităţile judeţene şi autorităţile locale, să ne punem de acord
pentru a susţine împreună cu adevărat proiectul privind descentralizarea.
Pentru că totuşi avizul de principiu a fost pus pe ecran putem vota electronic. Prin
urmare, supun la vot acordarea unui aviz de principiu.
Consiliul Judeţean Timiş a acordat un aviz de principiu cu 35 de voturi „pentru”
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Dacă mai sunt alte discuţii?
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, eu am o interpelare şi o întrebare. Interpelarea mea se referă
la constituirea comisiei speciale pentru modificarea regulamentului intern de funcţionare al
consiliului judeţean. Am ridicat această problemă în fiecare şedinţă de consiliu,
dumneavoastră v-aţi notat ceva acum două săptămâni. Deci, solicitarea mea este să ne
spuneţi când demarăm această procedură care e foarte simplă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În şedinţa ordinară din luna iunie vom înainta proiectul de hotărâre pentru
constituirea comisiei.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Bun, aceasta a fost interpelarea.
Întrebarea se referă la stadiul proiectului făcut de Geotop referitor la cartografierea
terenului de la Cioca. Doresc să ştiu dacă e gata acest studiu şi dacă el poate fi pus la
dispoziţie pentru a şti câte hectare sunt ale noastre şi câte sunt ale altora pentru că au
apărut din nou probleme patrimoniale.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe doamna director de la Direcţia Generală de Patrimoniu să vă răspundă pe
scurt la întrebarea dumneavoastră.
Doamna Laura Koszegi – Stoianov - director Direcţia Generală de Patrimoniu
Acum două săptămâni firma a depus acea lucrare în cadrul consiliului judeţean. Am
rugat colegii din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef ca împreună cu reprezentanţii OCPI să
facă o verificare a documentaţiei şi s-a constat că nu erau respectate în totalitate toate
punctele din caietul de sarcini. Prin urmare am refuzat recepţia lucrării şi am solicitat
modificarea conform caietului de sarcini. Estimăm că săptămâna viitoare primim un
răspuns.
Domnul consilier judeţean Liviu Borha
Aş dori să vă adresez o întrebare cu privire la manifestările pentru celebrarea
centenarului. Am văzut că alte festivităţi care privesc anul 2021 – anul în care sărbătorim
Timişoara – Capitală Culturală Europeană le-am votat, unul dintre ele chiar azi cu privire
la muzeul personalităţilor. Mai e puţin până în decembrie 2018 şi aş vrea să vă întreb
dacă avem o strategie, un buget pentru manifestarea centenarului şi dacă sunt colaborări
cu primăria Timişoara sau cu celelalte primării din judeţ în acest sens. Spun acest lucru
pentru că este o manifestare în care trebuie să se pună accentul în mod deosebit pe
românism. Există vreo directivă de la Preşedinte, de la Guvern sau trebuie să ne
descurcăm noi pe plan local cu această sărbătoare?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu ştiu la ce directivă vă referiţi. Nu ştiu cine primeşte directive de la guvernul
maghiar, cu siguranţă la nivelul consiliului judeţean nu sunt. Vreau să vă spun că 1
Decembrie va fi organizat şi sărbătorit în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara,
Instituţia Prefectului şi Garnizoană. Avem alocat un buget pentru acest eveniment aşa
cum am avut în fiecare an. Cu siguranţă manifestările din acest an vor fi cu totul altfel
organizate dar nu avem un tipar sau un model transmis de la Preşedintele României sau
de la Guvernul Român.
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Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Doresc să aduc în atenţia dumneavoastră două chestiuni. Una este legată de
societăţile comerciale din care consiliul judeţean face parte. Îi mulţumesc domnului
director Marcu Marcel că mi-a adus situaţia pentru anul 2015 şi anul 2016 şi am
promisiunea că îmi va aduce luna viitoare şi situaţia pentru anul 2017. De aceea,
domnule preşedinte, vă rog să iniţiaţi ulterior, după ce avem şi situaţia pentru 2017,
analiza aferentă. Fiind în cunoştinţă de cauză mai mare putem decide ce facem cu aceste
societăţi comerciale.
Punctul 2 este cu referire la un proiect de hotărâre pe care l-am depus chiar astăzi.
Proiectul priveşte implementarea unei platforme digitale folosind tehnologia telefoanelor
mobile inteligente pentru implicarea şi mai adecvată a administraţiilor publice şi societăţii
civile. Vă rog să daţi curs şi atenţia necesară.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric vom lua act de proiect şi vom începe demararea tuturor procedurilor.
Doamna consilier judeţean Romaniţa Jumanca
Domnule preşedinte am rugăminte să-i permiteţi domnului director Pleşa să ia
cuvântul pentru a ne oferi câteva informaţii despre piesa de teatru „Pantofii Roşi”. Vă
mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule director Laurenţiu Pleşa aveţi cuvântul.
Domnul Laurenţiu Pleşa – manager Teatru pentru Copii şi Tineret „Merlin”
Timişoara
Bună ziua,
Vă mulţumesc şi insist să vorbesc pentru a mă face auzit şi ascultat de
dumneavoastră pentru că este un spectacol superb, un spectacol eveniment, un spectacol
care nu poate fi ratat. Insist să veniţi să ne vedeţi pentru că acest spectacol, ce va avea
loc mâine seară la ora 19, special pentru dumneavoastră consilieri judeţeni, colegi din
cadrul consiliului judeţean, presă. Rog şefii de departamente să transmită şi colegilor de
birou care nu sunt prezenţi aici despre acest spectacol. Sper să nu avem sala goală şi vă
promit că în momentul în care veţi vedea un spectacol de-al nostru veţi veni permanent.
Pentru că s-a vehiculat ideea de Timişoara 2021 va informez că facem parte din
acest proiect şi vă reamintesc că suntem singurul teatru pe care-l aveţi sub aripa
dumneavoastră. Celelalte teatre ţin de Guvern şi primărie. Suntem un teatru care face
foarte bine şi frumos tot ceea ce face. Tocmai ne-am întors cu un premiu de un festival
internaţional.
Vă mulţumesc şi vă aşteptăm în număr cât mai mare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumim domnule director pentru invitaţie.
Domnul consilier judeţean Lucian Blaga
Data trecută am solicitat o informare cu privire la serviciul de colectare şi transport
a deşeurilor din judeţ. Am primit această informare şi vă mulţumesc.
De această dată, doresc o informare pentru zona 2 Jimbolia şi pentru oraşul
Sânnicolau întrucât am semnalate mai multe probleme în ce priveşte administraţia locală
şi operatorul din acea zonă. Am discutat cu domnul director Ursu şi sper să primesc
această informare în scris la plenul următor. Vă mulţumesc!

33

Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Revin, din nou cu invitaţia, de a veni la mine în birou pentru a vă da toate
răspunsurile de care aveţi nevoie. Îmi doresc mult să ştie toată lumea că voi folosi acel
contract pentru colectarea selectivă a deşeurilor într-un mod de înţelegere cu toată lumea
implicată. Mă refer aici la autorităţi, operatori, cetăţeni.
Vreau să vă spun că acest mod al meu, împreună cu echipa de la ADID a dus
Timişoara şi tot judeţul Timiş cu un procent de aproape 15% de colectare selectivă. În
România media este undeva sub 6%. Îmi doresc ca toţi colegii care au sesizări să vină
direct la mine sau chiar în plen şi vă rog foarte mult să înţelegeţi că dacă vom crea o
dispută pe acest proiect nu va câştiga nimeni ci toţi vom avea de pierdut. Cu răbdare
putem rezolva toate problemele
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul director Ursu să răspundă solicitării domnului Blaga şi să prezinte
informarea în scris.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Domnule preşedinte, pentru ca toţi să plecăm mulţumiţi de la această şedinţă, am
rugămintea către dumneavoastră, către domnul vicepreşedinte Stancu şi către viitorul
domn vicepreşedinte care va veni, ca pe perioada renovării să fiţi de acord să putem
parca şi noi pe locurile pe care le aveţi, mai ales că aveţi şi şoferi care pot să vină oricând.
Dorim să avem şi noi locuri de parcare doar pe perioada cât ţine plenul consiliului
judeţean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Bojin, vă asigur că pe locul meu de parcare şoferul se va da la o parte ca
dumneavoastră să puteţi parca pe perioada plenului.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicu
Doresc să mulţumesc domnului director Oneţiu şi domnului Viluş Tudor pentru
informarea făcută cu privire la podul de la Găvojdia şi aştept parcurgerea procedurilor
respective.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE,
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