CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 27 iunie 2018
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc. Bojin Mihăiţă, Iliescu Roxana, Jumanca Romaniţa, Străin Claudiu şi Dan Sarmeş.
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.278/21.06.2018 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.
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului
Timiş.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul
public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în
domeniul public al Judeţului Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Sistemului de Parcare cu Plată din Timişoara, Strada Sfântul Ioan, Nr.3.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Normativului privind
dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Comunei Nădrag, în domeniul public al Judeţului Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Comunei Variaş, în domeniul public al Judeţului Timiş.
7. 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.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a unei suprafeţe de teren din curtea
Bastionul Theresia Timişoara, instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Timiş.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile
aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării “Programului de transport judeţean
de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentului Judeţului Timiş, prin
Consiliului Judeţean Timiş, în Adunarea Generală a Asociaţiei GLOBAL BITIMPULS
“Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor – Regiunea Vest
România”.
13. Proiect de hotărâre privind arondarea comunei Şandra la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Şandra.
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului
Judeţean Timiş nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea
liberului acces la informaţiile de interes public, transparenţei decizionale şi editării
Monitorului Oficial al Judeţului Timiş.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionarea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale pentru
analizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Timiş şi formularea de propuneri pentru modificarea şi completarea acestuia.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către
Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor-Regiunea Vest
România.
18. Întrebări, interpelări.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte
care au fost supuse dezbaterii şi au fost avizate favorabil în şedinţa reunită a comisiilor de
specialitate:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei între Consiliul
Judeţean Timiş şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru obiectivul de
investiţii ”Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 609D Centura ocolitoare Timişoara
– Aeroport”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, consolidarea,
modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic
Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin
gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod
SMIS 116274 şi a cheltuielior legate de proiect în vederea accesării fondurilor
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice
(depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1).
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului Judetean Timis nr. 188/30.08.2017 privind aprobarea promovării
proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor
educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de
sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea
energiei din surse regenerabile”, cod proiect 116274, precum şi a documentaţiei
tehnico-economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico-economici în
vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My
SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1).
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui imobil
situat în comuna Periam, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş,
precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Timiş nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş, către unele instituţii publice de
interes judeţean.
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5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării contractului
de închiriere încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea
VIRTUAL TEAM MANAGEMENT S.R.L.
6.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.
Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 32 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 32 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 21 iunie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei
economico-militare a judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii trecerii unor
imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, în domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, în calitate de preşedinte al consiliului judeţean, doresc să vă
adresez o întrebare. Având în vedere că noi vom primi pentru 5 ani de zile în administrare
clădirea şi în toţi aceşti 5 ani avem obligaţia de a intervenii pentru tot ceea ce înseamnă
reabilitarea şi atingerea obiectivului pe care îl aveam, având, totodată, în vedere şi
faptul că Timişoara a fost desemnată capitală europeană în anul 2021, doresc să ştiu
dacă aveţi în vedere ca până în anul 2021, obiectivul pe care îl avem acolo în ce priveşte
această clădire va fi îndeplini? Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aici nu este vorba că primim administrarea pentru 5 ani de zile ci facem demersurile
pentru a trece imobilul din patrimoniul public statului în patrimoniul public al judeţului
nostru. Acest lucru înseamnă o asumare de realizare a obiectivului de investiţii în 5 ani de
zile. După cum ştiţi noi am mai făcut demersuri să preluăm această clădire şi ni s-a dat
doar pentru 1 an de zile în care s-a realizat doar expertiza tehnică a clădiri. Sigur că ne
asumăm şi ne dorim realizarea acestei investiţii în regim de urgenţă având în vedere
obiectivul important pentru care am solicitat clădirea respectivă, dar nu depinde, în
totalitate, de noi toate demersurile şi procedurile legislative privind achiziţiile publice.
Eu vă asigur că vom face tot ce ne stă în putinţă să îndeplinim acest termen pentru
că altfel există riscul să pierdem clădirea respectivă.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
O precizare: dacă de exemplu noi începem investiţia şi din motive obiective mai
avem 10% de realizat din investiţie deşi termenul este depăşit, există riscul să pierdem
clădirea? E posibil, ca nu din vina noastră să nu ne încadrăm în cei 5 ani.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric. Poate să apară o situaţie astfel încât în cei 5 ani să nu putem termina
investiţia.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Deşi intenţia există şi se vede că am demarat investiţia.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dar şi demararea investiţiei nu cred va da posibilitatea ministerului de a solicita
returnarea clădirii atâta timp cât consiliul judeţean a trecut proprietate în domeniul public.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
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Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcare cu Plată din Timişoara, Strada
Sfântul Ioan, Nr.3.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii. Comisia Economica a avizat proiectul
de hotărâre cu amendamente
Rog preşedintele comisiei sa-si prezinte amendamentele.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Mulţumesc domnule preşedinte,
În susţinerea amendamentului ce urmează să-l expun plenului, dau citire la capitolul
II – dispoziţii generale, articolul 3, aliniatul 1 – “în sensul prezentului regulament, următorii
termeni se definesc astfel: parcare cu plată – parcare amenajată pe domeniul public sau
privat al Consiliului Judeţean Timiş pentru folosirea căreia se percepe un tarif de
staţionare.” Având în vedere termenul folosit la articolul citat, unde se arată că pentru
parcarea în spaţiul special amenajat se percepe tarif de staţionare se impune ca în textul
regulamentului să se folosească termenul de tarif şi nu termenul taxă.
În acest context amendamentele sunt:
- Art. 14 – dau citire aşa cum este prevăzut în proiect – taxa de utilizare a parcării cu
plată se poate achita astfel: - la casieria parcării pentru plata taxelor orare a staţionării
pentru o zi şi a unei contravalori pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea
tichetului de parcare – amendamentul este: “tariful de utilizare a parcării cu plată se
poate achita astfel: la casieria parcării pentru plata taxelor orare a staţionării pentru o
zi şi a unei contravalori pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea tichetului de
parcare.”
- Art. 15 – taxarea se realizează prin intermediul agentului de pază – amendamentul
este: modalitatea de plată se realizează prin intermediului agentului de pază.
- Art. 15, aliniat 6 – în cazul pierderii, distrugerii sau în imposibilitatea citirii tichetului de
către sistemul de citire datorită deteriorării tichetului taxa de parcare va fi de 100 lei –
amendamentul este: în cazul pierderii, distrugerii sau în imposibilitatea citirii tichetului
de către sistemul de citire datorită deteriorării tichetului tariful de parcare va fi de 100
lei.
- Art. 17, alin. 3 – parcarea se va putea folosi fără achitarea taxelor prevăzute în
prezentul Regulament– amendamentul este: parcarea se va putea face fără achitarea
tarifelor prevăzute în prezentul Regulament.
- Art. 20 – Direcţia de Prestări Servicii Timiş nu răspunde de pagubele produse prin
tamponarea în perimetrul parcării – aici intervine o completare cu amendament, şi
anume: Direcţia de Prestări Servicii Timiş nu răspunde de pagubele produse prin
tamponarea în perimetrul parcării, de daunele provocate de mişcarea barierelor, în
situaţia nerespectării distanţei între vehicule, reglementată prin indicatoare rutiere.
- Art. 22 alin. 3 – Direcţia Prestări Servicii Timiş nu răspunde de furtul din autovehicule a
bunurilor de valoare lăsate la vedere, amendamentul este – în completare la acest
aliniat - în tariful de parcare nefiind incluse cheltuielile cu paza. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii?
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Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Înainte de a trece la vot vreau să confirm faptul că în cadrul comisiei economice au
fost mai multe discuţii cu privire la această parcare care este plasată într-o zonă foarte
importantă a oraşului.
Aş vrea să luaţi în considerare posibilitate de a aloca aproximativ 7000 euro, din
bugetul propriu, pentru a implementa în viitor un sistem video de identificare a plăcuţelor
de înmatriculare, întrucât în acest fel vom rezolva mai multe probleme tehnice,
organizatorice şi juridice. Acesta este un apel pe care vă rog să-l luaţi în considerare.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin
Domnule preşedinte cred că pentru început ar trebui să supuneţi la vot
amendamentul domnului Bădina Nicu. Eu am o intervenţie tot pe acest subiect dar aş vrea
să iau cuvântul după votul amendamentului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul consilierului
judeţean domnului Bădina Nicu
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul domnului Bădina Nicu cu 32 de
voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae,
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin
Domnule preşedinte, încă de anul trecut am avut o solicitare legată de această
parcare în ideea de a fluidiza accesul acolo şi aş dori să adresez o întrebare domnului
Doroş – director Direcţia Prestări Servicii Timiş pentru că vreau să ştiu când va fi
funcţională cea de-a doua cale de acces.
Domnul Doroş Marţian – director Direcţia Prestări Servicii Timiş
Bună ziua doamnelor şi domnilor,
În primul rând, pot să vă spun că este un proiect al consiliului judeţean pentru
amenajarea unei noi parcări subterane. În cazul în care în termen de 6 luni nu se va
demara acţiunea atunci vom lua măsurile necesare pentru intrarea prin cea de-a doua
cale de acces, imediat după magazinul Materna.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării i completării
Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul public al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Personal apreciez orice asociere care există între consiliul judeţean şi UAT –urile
din judeţul nostru. Acest lucru înseamnă că putem să ajutăm la dezvoltarea respectivelor
unităţi administrative. Raportat la acest proiect aş vrea să ştiu care au fost criteriile alegerii
comunei Nădrag şi dacă au fost solicitări din partea tuturor primăriilor din judeţul Timiş cu
privire la propuneri pentru punerea la dispoziţie sau construirea de case sau imobile
pentru ceea ce se doreşte.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În primul rând trebuie să vă spun că nu este vorba de o asociere ci de trecerea unui
bun din domeniul public al UAT-ului Nădrag în domeniul public al Judeţului Timiş. Acest
demers se face în urma discuţiilor avute cu conducerea primăriei Nădrag care are un
imobil reabilitat pe fonduri europene închis pe perioada de monitorizare post
implementare şi în acest moment nu mai e funcţional.
Primăria Nădrag ne-a făcut o solicitare în sensul dacă dorim preluarea acestui
imobil. În urma discuţiilor avute cu DGASPC care au fost în vizită la faţa locului am
solicitat acest imobil pentru a realiza case de tip familial care să fie puse la dispoziţia
DGASPC. Acesta este un prim pas, proiect privind solicitarea pentru trecerea din
domeniul public al UAT-ului în domeniul public al judeţului după care urmează ca şi
primăria să dea hotărâre a consiliului local în acest sens.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Ştim cu toţii că domeniul asistenţei sociale este un domeniu prioritar pentru consiliul
judeţean. În ultima perioadă am asistat la o serie de acţiuni pozitive care fac ca acest
domeniu să capete consistenţă şi coerenţă. Eu aş vrea, dacă putem extinde, aşa cum a
spus şi domnul Bitea să transmitem solicitări şi către alte primării care pot avea imobile
disponibile pentru a putea constitui la nivelul întregului judeţ astfel de acţiuni.
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Eu propun ca doamna director Milutinovici să ne prezinte la următoarea şedinţă o
mică strategie pentru a putea şti exact cum gândeşte domnia sa, în domeniul asistenţei
sociale, extinderea acestei activităţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Sunt convins că doamna director Milutinovici a luat act de solicitarea
dumneavoastră, va face demersurile către celelalte UAT-uri care pot veni în sprijinul
Consiliului Judeţean Timiş şi a DGASPC Timiş.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al Comunei Variaş, în domeniul 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 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian nu a votat.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.36/27.03.2013 privind aprobarea concesionarii unor
terenuri din perimetrul Parcului Industrial si Tehnologic Timişoara si a
documentaţiei aferente.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 4 comisii.
Comisia pentru Administraţie Publica Locala, Comisia pentru relatii si cooperare
interna si externa si Comisia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala nu au avizat proiectul
de hotărâre.
Rog preşedinţii comisiilor să-şi prezinte punctele de vedere. Dacă nu sunt, atunci vă
rog să vă înscrieţi la discuţii.
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Văd că a revenit acest proiect pe ordinea de zi şi aş vrea să-i rog pe colegii de la
Direcţia Patrimoniu să ne spună ce modificări sunt în raportul de astăzi faţă de cel vechi.
Dacă sunt modificări.
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Doamna Koszegi Stoianov Laura – director Direcţia Generală de Patrimoniu
Singurele modificări sunt cele care au fost solicitate ferm în plenul de data trecută
de domnul Bădina Nicu. Inclusiv în comisie am întrebat ce modificări se doresc să fac şi
dacă se doreşte să se facă completări dar nimeni nu a solicitat nimic.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
În şedinţa comisiei nu am avut materialul, dar am făcut o comparaţie între raportul
pe care l-am trecut în plenul din luna mai şi pe cel care îl avem azi şi nu găsesc modificări
la lucrurile importante, deşi unele dintre ele au fost semnalate chiar aici de grupul
consilierilor PNL. Am sperat că se va ţine cont de ele şi se vine cu explicaţii.
Fără să intrăm prea mult în detalii, mă refer în special la partea de imposibilitate a
dreptului de a cumpăra concesionarului sau a proprietarului halei a terenului, lucru care a
fost valabil până în prezent şi nemaiexistând acest drept de preemţiune. Aici, aici aş vrea
să primesc o explicaţie din partea compartimentului juridic, de ce se consideră că nu ar
exista cadrul legal pentru a se utiliza acest drept de preemţiune.
Domnul Sorin Chira – consilier juridic superior – Serviciu Juridic
şi
Contencios
Domnule preşedinte, domnilor consilieri
Aveţi spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
CJT nr. 36/2013 în care, la modelul de contract s-a prevăzut posibilitatea de cumpărare
de către beneficiarul halei a terenului. La acest proiect nu se mai prevede această
posibilitate întrucât executivul a decis că nu ar mai fi oportun ca să se vândă acel teren
întrucât există posibilitatea să rămână pe concesiune şi mai departe, ar fi mai rentabil
pentru consiliul judeţean forma de concesiune. Aşa s-a hotărât de către executiv şi
aceasta este propunerea executivului.
Nu există o formă legală care să interzică posibilitatea cumpărării, însă aşa s-a
decis. Este o chestiune de oportunitate pe care executivul a hotărât-o.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Mulţumesc pentru răspunsul acordat şi cred că ne-am edificat. Chiar şi în comisii ni
s-a spus că nu mai există posibilitatea de a cumpără, de a exercita un drept de
preemţiune conform art. 1732 din Noul Cod civil unde se face referire exactă cu privire la
dreptul de preemţiune. La dispoziţii generale şi contractul de vânzare se spune foarte clar
faptul că:„preemtorul îşi poate exercita dreptul prin comunicare către vânzător a acordului
său de a încheia contractul de vânzare însoţit de consemnarea preţurilor la dispoziţia
vânzătorului.”
Nici măcar nu am dat posibilitatea, prin contract sau prin caietul de sarcini să
instituim un drept de preemţiune prin licitaţie publică la preţ egal. În cazul în care noi am
ajunge cu aşa ceva în instanţă şi am fi într-o dispută cu cel care are proprietatea halei, a
construcţiei, am pierde cu brio. Vă asigur de acest lucru şi vă puteţi interesa pentru că
există suficiente precedente.
În concluzie, tema aceasta cu imposibilitatea acordării unui drept de preemţiune
este falsă. Asta în primul rând . În al doilea rând mi se pare ilar şi neproductiv să
schimbăm regulile în timpul jocului. În cazul în care consiliul judeţean se va gândi să vină
cu un proiect pentru a realiza un alt parc tehnologic putem să venim lucruri noi la contract,
cel puţin cei care vin acolo să ştie de la început şi investitorii să-şi asume jocul în care
intră. Din acest punct de vedere, atât eu cât şi colegii mei din grupul PNL nu vom susţine
acest proiect de hotărâre. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În continuare, rog pe domnul secretar Dan Ardelean să ia cuvântul pentru a face
câteva precizări.
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Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Mulţumesc domnule preşedinte!
Vreau să precizez un lucru, şi anume, este vorba de oportunitatea pe care o aveţi
dumneavoastră de a alege între a vinde sau nu o suprafaţă de teren din PITT. Dacă până
în acest moment acest lucru este posibil prin contractele încheiate şi aprobate, tot printr-o
procedură, de către consilierii judeţeni la vremea respectivă, acum executivul consideră şi
vine în faţa dumneavoastră cu o propunere, să nu se mai înstrăineze acest teren şi ele să
rămână în proprietatea Judeţului Timiş pentru că în acest fel, din punct de vedere
financiar, este mai aducător de profit decât dacă le-am înstrăina.
Prin înstrăinare, pe lângă faptul că pierdem terenul respectiv şi luăm un preţ modic
pentru că era făcută o procedură prin care i se scădea din acea chirie plătită anual, sigur
că dumneavoastră sunteţi acum în măsură să hotărâţi – doriţi ca aceste terenuri să se
vândă sau doriţi ca aceste terenuri să rămână în domeniul public sau privat al consiliului
judeţean.
Pe de altă parte, dreptul de preemţiune nu poate fi luat. El este prevăzut de lege,
însă se exercită doar atunci când se vinde. Dacă eu nu vreau să se scoată la vânzare nu
poate fi exercitat dreptul de preemţiune pentru că nu are la ce să se exercite.
În aceste condiţii lucrurile sunt foarte clare. Vindem sau nu terenurile pentru că e
mai benefic pentru noi. Sigur că dumneavoastră trebuie să decideţi şi să hotărâţi în
consecinţă.
Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, trebuie să vă răspund de ce în Comisia de administraţie
publică nu am votat acest proiect. Au fost două motive. În primul rând pentru că a fost
comisie reunită şi în jumătate de oră nu am putut să ne lămurim pentru că materialul
prezentat este foarte stufos şi nu a răspuns la întrebări clare. Pe de altă parte, aşa cum a
spus şi domnul secretar şi cum rezultă din discuţiile pe care le avem, e vorba despre o
opţiune strategică. Ce dorim noi? Să păstrăm terenurile din PIT sau aplicăm principiul
terenul urmează construcţia?
A apărut o problemă care este şi una morală. Au fost câţiva care până în acest
moment au beneficiat de dreptul de a cumpăra terenul, iar de-acum, dacă se votează că
nu mai pot să-l cumpere, ei sunt în dezavantaj. Problema este una cu bătaie mai lungă.
Când un investitor vine, el trebuie să ştie pentru ce vine. Adică, vine ca să-şi dezvolte o
afacere pentru care va beneficia de un ajutor din partea autorităţii publice, acest ajutor
trebuie dat pentru că altfel nu vom putea dezvoltarea IMM-uri sau nu e a a?. Ori
schimbarea regulilor în timpul jocului nu este nici sportivă, şi scuzaţi-mi expresia, nici
etică, nici morală.
Dumneavoastră aţi întrebat foarte clar ce dorim. Să păstrăm terenul şi aşa
procedăm pentru toate cazurile sau îl vindem şi atunci schimbăm toate tarifele, găsim o
formulă economică ca să nu fim în pierdere. Nu putem să aplicăm la aceeaşi situaţie două
măsuri diferite. Aceasta este părerea noastră.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, voi face câteva clarificări. În primul rând domnul
secretar a spus foarte clar că dreptul de preemţiune există prin lege. Deci, nu se pune în
discuţie acest lucru. Se pune, însă în discuţie dacă în contract va mai apărea vânzarea
sau nu acum la momentul iniţial. Normal că dă dreptul şi posibilitatea consiliului judeţean,
dacă are o altă viziune de a pune, prin hotărâre a consiliului judeţean posibilitatea de a
vinde acel teren. În acelaşi timp conducerea executivă a consiliului judeţean are dreptul
de a înainta o propunere în baza unei strategii.
Aşa cum am mai prezentat de foarte multe ori, din punctul meu de vedere consider
că nu a fost oportun, în momentul în care s-a înfiinţat parcul industrial chiar dacă are doar
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titulatura şi nu are hotărârea de guvern de a fi parc industrial, oficial, reglementat prin
hotărâre de guvern, nu cred că este oportun vinderea terenurilor respective atâta timp cât
înfiinţarea la un moment dat a acestui parc industrial nu va mai avea obiectul de activitate.
Dacă dorim cu toţii înstrăinarea acelor terenuri astfel încât parcul industrial să nu-şi mai
aibă obiectul activităţii, acest lucru îl decidem în plenul consiliului judeţean.
Revin, şi vă spun că din punctul meu de vedere consider că e necesar revitalizarea
parcului industrial sub sigla consiliului judeţean cu posibilitatea concesionării terenului şi
desfăşurarea activităţii pe un termen îndelungat sub concesiune. Nu cred că schimbăm
regulile în timpul jocului pentru că este o situaţie nouă apărută acum prin preluarea halei
de către o altă societate.
Trebuie să vă mai spun că dacă cei care sunt în comisia specială cu privire la
situaţia patrimonială analizează cu maximă atenţie veţi observa că în fiecare contract
avem situaţii aparte şi nu am reuşit pe parcursul anilor să avem o gândire unitară în acest
sens. Eu consider că nu este oportun înstrăinarea patrimoniului judeţului Timiş.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Precizare: în procente, cât la sută din totalul loturilor au fost vândute şi câte au
rămas nevândute.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Radu Şerban vă rog să ne spuneţi dacă s-au vândut parcele în PITT şi
câte ar mai fi de cumpărat.
Domnul Radu Şerban – director executiv Direcţia Administrarea Patrimoniului
S-a vândut o singură parcelă.
Potrivit vechilor contracte sunt cam 18 parcele din 26 care ar putea fi cumpărate
dacă sunt respectate anumite condiţii.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Asta înseamnă cam 60%. Deci, se pot cumpăra. În ce discuţii rămâne să stabilim.
Domnul Radu Şerban – director executiv Direcţia Administrarea Patrimoniului
Da, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru că acolo cumpărarea se face numai dacă
sunt îndeplinite anumite condiţii.
Tot procentual putem spune că procentul este foarte ridicat vis a vis de
concesionarii care ar îndeplini condiţiile în totalitate care au fost impuse ca să poată fi
cumpărate aceste terenuri. Nu prea îndeplinesc toate condiţiile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a respins proiectul de hotărâre cu 19 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, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Tîrpe Manasia Roxana, 12 voturi
împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Buboi Ligius –
Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Ştef Adrian, Vasile
Marian Constantin şi o abţinere din partea domnului consilier judeţean Borha Liviu.
După cum observaţi proiectul de hotărâre a fost respins întrucât este un proiect de
patrimoniu şi necesită două treimi din voturi.
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Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a unei suprafeţe
de teren din curtea Bastionul Theresia Timişoara, instituţiilor de cultură din
subordinea 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 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită
a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiş, către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - 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 in 3 comisii.
Comisia pentru Administraţie Publica Locala, Comisia pentru relaţii si cooperare
interna si externa, Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrărilor Publice si
Protecţia Mediului si Comisia pentru Sănătate si Protecţie Socială au dat aviz favorabil cu
următorul amendament: “sa se completeze anexa la proiectul de hotărâre prin
introducerea Societăţii NM GABRIELA S.R.L.”
Dacă sunt alte discuţii?
Supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 32 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
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Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii
“Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Judeţului Timiş, prin Consiliului Judeţean Timiş, în Adunarea Generală a Asociaţiei
GLOBAL BITIMPULS “Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor –
Regiunea Vest România”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Domnule preşedinte, citind acest proiect de hotărâre şi statutul asociaţiei, am înţeles
care este scopul, şi anume scopul este de a sprijini dezvoltarea IT-ului în zonă. Noi
suntem în AGA, iar art. 23 din statut spune: consiliul director este obligat ca anual să facă
un raport de activitate pe care să-l prezinte către AGA. Ceea ce spun eu este în legătură
şi cu partea cotizaţei. Deci, întrebare: avem un astfel de raport? Ştim ce s-a făcut în anul
2017 pentru că altfel impresia este că noi plătim o cotizaţie dar alţii fac jocul, şi anume
societăţile comerciale IT. Îi cunosc foarte bine pentru că mulţi dintre ei mi-au fost studenţi.
Din acest motiv, pentru reprezentantul pe care dumneavoastră aveţi dreptul legal de a-l
propune am rugămintea să acţioneze şi să solicite acest lucru consiliului director, adică să
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ne prezinte un raport de activitate la următoarea şedinţă de plen şi să ne spună care este
strategia, ce au făcut în această perioadă şi ce vor să facă în continuare?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
O să solicit după ce se aprobă reprezentantul în cadrul acestui Cluster să ne
prezinte strategia. Dacă observaţi, pe ordinea de zi, avem şi cu aprobarea cotizaţiei.
Pentru aprobarea cotizaţiei, la documentaţie trebuie să fie şi raportul de activitate.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind arondarea comunei Şandra la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Şandra.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei
Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor
pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, transparenţei
decizionale şi editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionarea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei
Speciale pentru analizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Judeţean Timiş şi formularea de propuneri pentru modificarea şi
completarea acestuia.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Rog, liderii grupurilor politice să facă propuneri.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Din partea grupului de consilieri judeţeni PNL propunem pe domnul Coifan Viorel
Gheorghe.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Din partea grupului de consilieri judeţeni PSD
Manasia Roxana.

propunem pe doamna Târpe

Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Din partea grupului de consilieri judeţeni ALDE propunem pe domnul Geană Nistor
Pavel.
Domnul consilier judeţean Bojin Titu
Din partea grupului de consilieri judeţeni UNPR propunem pe domnul Matei Viorel.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Din partea grupului de consilieri judeţeni PMP, având în vedere că domnia sa este
singur, voi face eu propunerea şi îl propun pe domnul Cândea Dorin Iosif.
Dacă mai sunt alte propuneri?
Dacă nu, voi face un amendament prin care propun ca funcţia de preşedinte şi
secretar să se aleagă în cadrul comisiei şi nu acum. Am făcut această propunere pentru
că proiectul de hotărâre a fost realizat cu cele două funcţii.
Supun la vot amendamentul prin care propun scoaterea din proiectul de hotărâre
nominalizarea pentru funcţia de preşedinte şi secretar.
Procedură de vot pentru amendament.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
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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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Rog membri comisiei să stăm cinci minute după şedinţa de plen să alegem
preşedintele şi secretarul comisiei şi să stabilim cum vom acţiona în continuare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Amendamentul fiind aprobat, supun la vot proiectul de hotărâre.
Procedură de vot pentru proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor - Regiunea Vest România.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Raportul de activitate este depus, dacă nu, îl găsiţi la Direcţia de Administraţie
Publică Locală.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu
Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Grigoroiu Eugeniu nu a votat.
Punctul nr. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei
între Consiliul Judeţean Timiş şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru
obiectivul de investiţii ”Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 609D Centura
ocolitoare Timişoara – Aeroport”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale
din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a
eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din
surse regenerabile”, cod SMIS 116274 şi a cheltuielior legate de proiect în vederea
accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod
apel proiecte nr. POR/97/3/1).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 188/30.08.2017 privind
aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi
accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu
realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă
a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod proiect 116274, precum
şi a documentaţiei tehnico-economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori
tehnico-economici în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea
proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1).
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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 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a
unui imobil situat în comuna Periam, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.4 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Timiş nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare
a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş, către unele
instituţii publice de interes judeţean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării contractului de închiriere încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul
Judeţean Timiş şi Societatea VIRTUAL TEAM MANAGEMENT S.R.L.
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 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 23 – 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 comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu
Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 24 - Întrebări, interpelări.
Vă aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic următoarele
informări:
Raport cu privire la delegaţia in Raionul Nisporeni, Republica Moldova.
Bilanţ de activitate al doamnei Roxana Teodora Iliescu.
Informare privind dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi in centre de plasament.
Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese si
incompatibilităţile in care se pot afla consilierii judeţeni.
Înainte de a vă da cuvântul, profit de ocazie să felicit public conducerea Societăţii
Traian Vuia care administrează aeroportul pentru evenimentul deosebit realizat în weekend şi la care, unii dintre dumneavoastră aţi participat. Doresc să vă mulţumesc că aţi
susţinut acest eveniment – mitingul aviatic, pentru că a fost un eveniment deosebit cu o
prezenţă de aproximativ 15.000 de oameni. Acest lucru ne dă încredere, ţinând cont că de
la an la an numărul participanţilor a crescut. Bineînţeles că reuşita unui eveniment este
dată de numărul participanţilor la acest eveniment. Sper ca în continuare comisiile să vină
în susţinerea activităţii culturale şi sport. Sperăm ca împreună să fim conectaţi la
evenimentele importante pentru judeţul Timiş.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Doresc să aflu, referitor la trecerea de cale ferată de la Girmata, consiliul judeţean a
făcut un anunţ public zilele trecute, cu privire la faptul că se închide traficul la trecerea
respectivă ca să înceapă lucrările de reabilitare. Cred că ştiţi că acea cale ferată nu ţine
de noi deşi este degradată şi acolo traficul este mult îngreunat din această cauză. Am
văzut că se va interveni, m-am bucurat pentru acest lucru, după care nu s-a întâmplat
nimic.
Din acest motiv doresc să ştiu dacă se mai intervine, dacă anunţul respectiv mai e
valabil şi pentru ce an e valabil.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Asta cu anul nu am înţeles exact ironia.
În primul rând aţi specificat dumneavoastră şi aţi dat răspunsul. Da, calea ferată nu
ţine de consiliul judeţean ci de CFR Infrastructură. Ei au făcut demersurile de a reabilita
acel tronson de cale ferată unde problema este destul de delicată. Au făcut solicitare la
consiliul judeţean, iar noi încercând să profităm de acest demers al lor, de reabilitare a căii
ferate, am hotărât să intervenim şi noi pe tronsonul din zona căii ferate, dar atât cei de la
Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi cât şi poliţia rutieră, şi faptul că această
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lucrare ţine două zile, iar vremea nu permitea în acea perioadă să se intervină, am luat
decizia şi la solicitarea celor două instituţii, să oprim demararea acestui proiect pentru că
este un trafic infernal în acea zonă şi oprirea a două zile, poate chiar prelungirea lucrărilor
pe un termen mai lung crea foarte mari dificultăţi în trafic.
Specialiştii din partea tuturor instituţiilor se vor întâlni în următoarea perioadă şi vor
lua decizia în regim de maximă urgenţă pentru a interveni pe tronsonul de cale ferată, iar
propunerea mea, pe care o voi înainta Companiei de Infrastructură Feroviară, este să
găsească metoda şi modalitatea de a interveni noaptea să lucreze, pentru că noaptea şi
în week-end traficul este mai slab faţă de ce este în cursul zilei şi în cursul săptămânii.
Acest proiect este gestionat de către Compania de Infrastructură CFR. Noi am vrut
doar să venim în sprijinul lor şi ajutăm prin ceea ce a fost comunicarea publică, dar ei au
luat în final decizia de a nu interveni la momentul respectiv.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Aveţi un termen, aproximativ, în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu am primit din partea lor şi până nu se pun de comun acord cu modalitatea de
intervenţie legate şi de condiţiile meteo. Până acum nu ne-au dat un termen clar când vor
interveni. Ne-au spus că este un proiect de maximă urgenţă şi vor interveni în perioada
următoare.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Nu ştiam ce se întâmplă. Am văzut un anunţ clar şi credeam că lucrurile sunt mult
mai fixe din punct de vedere al termenelor.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte am participat şi eu la evenimentul Air show organizat la
Aeroportul Timişoara şi pot spune că a fost un eveniment remarcabil. Observăm că de la
an la an se observă îmbunătăţiri, inclusiv a circulaţie. La fel ca şi dumneavoastră m-am
gândit ce potenţial extraordinar poate să aibă Aerodromul Cioca al consiliului judeţean
pentru a susţine astfel de activităţi.
În acest sens vă solicit să urgentăm procedurile necesare pentru autorizarea pistei
conform noilor regulamente ale Autorităţii Aeronautice astfel încât să nu mai fie teren de
golf ci aerodrom conform cu toate regulile.
Cred că vom face un lucru bun şi la sfârşitul mandatului nostru vom putea să ne
bucurăm cu toţii că am făcut ceva important pentru judeţul nostru. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă asigur că vom face demersurile necesare. Aşteptăm să primim în mod oficial
raportul privind situaţia terenului de la Cioca, să clarificăm proprietatea, iar după aceea
vom face demersurile pentru avizarea pistei.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Liviu Cocean
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Am o solicitare către Compartimentul de investiţii, să ne pună la dispoziţie, aşa cum
a fost postat pe tablete, doar că acolo au stat foarte puţin şi nu am apucat să facem o
discuţie legat de acest aspect. Aş dori să primim o situaţie cu terenul aflat în proprietatea
consiliului judeţean, respectiv terenul de la Covaci.
Ceea ce ne interesează este o situaţie cu obiectivele care au fost vizate spre
realizare de-a lungul timpului şi sumele cheltuite pentru fiecare în parte cu studiile de
prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice etc. Vrem să ştim pe ce s-au cheltuit sumele
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de bani acolo pentru fiecare obiectiv în parte. Vrem să ştim şi noi cam ce am reuşit să
facem până acum, deşi, de fapt, nu s-a întâmplat nimic.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am luat act de solicitarea dumneavoastră şi o să primiţi informarea în format
electronic.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin
Domnule preşedinte, solicit să primim o informare până la plenul din luna iulie.
Având în vedere că suntem la mijlocul mandatului şi aş dori ca direcţia responsabilă cu
implementarea fondurilor structurale să ne prezinte o situaţie, cu observaţia, că doresc să
fie o situaţie cu proiectele din acest mandat şi nu cele depuse în mandatele anterioare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Reprezentanţii direcţiei de investiţii sunt prezenţi la şedinţă. Au luat act de
solicitarea dumneavoastră şi vă vor transmite situaţia cerută.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare
a Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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