CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 25 aprilie 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 domnii consilieri judeţeni Titu Bojin, Stancu Traian, Sarmeş Dan, Roxana Iliescu şi
Poenaru Dan.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.190/19.04.2018 şi ordinea de zi a şedinţei
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către massmedia si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
În continuare voi da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.171/30.08.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii şi a
Regulamentului privind amenajarea, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor din Bastionul
”Theresia” Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.170/2017 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor imobile din Pavilionul
Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara - proprietate privată a
Judeţului Timiş, precum şi a unor bunuri mobile, către Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Timişoara – Biroul Vamal de Interior Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din
Palatul Administrativ.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş
nr.1/2016 privind stabilirea unor măsuri privind blocul de locuinţe situat în Timişoara,
str. Martir Marius Ciopec, nr.3.
5. 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.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului reprezentantului Consiliului
Judeţean Timiş în Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii AQUATIM S.A. cu
privire la numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a
membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii AQUATIM S.A.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea
Service Cons Prest S.R.L. pentru anul 2018.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea
Security Cons Prest S.R.L. pentru anul 2018.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul I 2018.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului
financiar unităţilor de cult din Judeţul Timis aparţinând cultelor religioase
recunoscute din Romania in anul 2018.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi de învăţământ special
liceal şi special postliceal din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2018-2019.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul Judeţean Timiş.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de
protocol.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2018 pentru Adunarea
Regiunilor Europei (ARE).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a
Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest pentru anul 2018.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţii cotizaţiei anuale către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara.
18. Întrebări, interpelări.
De asemenea, vă propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea,
exploatarea şi întreţinerea spaţiilor din Bastionul „Theresia”Timişoara şi închirierea unor
spaţii.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul
2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural –
artistice şi de tineret” pe anul 2018.
Prin urmare, supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele mai sus menţionate.
Procedură de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 31 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,
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, Ştef Adrian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
De asemenea, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 171/30.08.2017 privind
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii şi a Regulamentului privind
amenajarea, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor din Bastionul Theresia Timişoara.
Supun la vot propunerea pentru scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului
menţionat.
Procedură de vot
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului mai
sus menţionat cu 31 voturi „pentru” din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina
Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi
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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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Prin urmare, supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările şi completările
aprobate.
Procedură de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 29 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, 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,
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul – verbal ale şedinţei ordinare din data de 18 aprilie 2018.
Procedură de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 31 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, 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, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
amenajarea, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor din Bastionul „Theresia”Timişoara şi
închirierea unor spaţii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Domnule preşedinte, acum am apucat să votăm proiectul însă aş vrea să fac câteva
precizări constructive şi cred că ar trebui să învăţăm ceva din tot acest demers, şi anume
faptul că am pierdut aproape un an şi jumătate, din câte ştiu eu, fără să avem chiriaş şi fără
să încasăm bani din închirierea spaţiilor din cadrul acestui imobil şi cred că pe viitor am
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putea să prevenim şi să facem în aşa fel încât astfel de situaţii să nu se mai întâmple. Ar fi
bine un raport aşa cum am primit acum legat de posibilitatea de a închiria la anumite preţuri
spaţiile din Bastion, trebuie făcut înainte de a ajunge în situaţia de a înceta contractele cu
foştii sau cu posibili viitori chiriaşi.
Am pierdut o sumă semnificativă şi aş vrea să primim o informare în acest sens de la
Direcţia Patrimoniu. Sigur nu este greşeala aparatului de specialitate, din punctul meu de
vedere, pentru că este o decizie politică, o decizie a executivului şi cred că ar trebui să
ţineţi cont de acest lucru.
Până la urmă este vorba de oportunitate. Dacă noi am fi demarat procedurile cu 6
luni înainte pentru ca o firmă pe care aţi ales-o să facă acest raport de evaluare cu privire la
nivelul tarifelor, probabil că ne-am fi mişcat mai repede cu procedura de licitaţie, poate că
am fi avut o situaţie reală, o situaţie obiectivă a nivelului tarifelor. Dar totuşi, aş vrea, poate
domnul Radu Şerban ar putea să ne spună, la nivelul chiriilor, la nivelul total al chiriilor pe
care îl plăteau foştii chiriaşi cu care am încetat relaţiile contractuale în acest timp în care nu
am avut spaţiile închiriate, cam care ar fi fost suma care ar fi fost încasată de consiliul
judeţean. Sunt foarte curios să aflu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Încerc să vă răspund eu acum, iar domnul Radu Şerban vă va face o informare
concretă pe care o va transmite pe tablete.
În primul rând nu am pierdut nimic pentru că nu am avut. În al doilea rând nu este o
decizie politică. Fostul proiect de hotărâre care a fost până la momentul actual când am
aprobat acum proiectul de hotărâre, are în spate un raport de evaluare făcut de specialişti.
Valoarea dată atunci la momentul respectiv este dată de un specialist evaluator cu
acreditarea ANEVAR. Deci nu e dat de noi şi nu e o decizie politică. Ba mai mult am vrut să
punem la dispoziţie cât mai urgent închirierea acelor spaţii. S-ar putea ca şi la momentul
acesta să nu vină chiriaş. Nu este obligatoriu dar acest lucru nu înseamnă că pierdem ci
doar că nu câştigăm.
În legătură cu Bastion, firmele care au fost la un moment dat în Bastion au fost
executate şi scoase forţat din cadrul Bastionului pe anumite motive, cum ar fi neplata
chiriilor timp de mai multe de 3 luni… nu cred că mai putem discuta în aceste condiţii de
câştig din partea acelor firme care au fost rău platnici. Ce va fi de acum încolo? Eu vă
asigur că începând de astăzi, după ce am aprobat proiectul de hotărâre în plenul consiliului
judeţean, vom demara în regim de urgenţă licitaţia pentru ocuparea spaţiilor disponibile la
Bastion.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Totuşi, vi se pare normal să stea libere acele spaţii aproape un an şi jumătate?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Ele au fost scoase la licitaţie. Dacă nu vor să participe la licitaţi nu-i putem obliga.
Noi trebuie să respectăm nişte proceduri legale. Tarifele nu le putem stabili fără a avea un
raport de evaluare în spate bine fundamentat. Dacă vreţi să contestăm raportul de
evaluare, atunci e cu totul altceva.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Ideea este că am vrea să ştim când am greşit, atunci când am ales prima firmă care
a făcut raportul de evaluare cam nerealist ca şi tarife şi a scris şi presa în acest sens, sau
acum când tarifele sunt mai mici şi mai apropiate de realitate?
Dacă ne gândim bine e clar că pe undeva a fost o problemă, iar dacă acum se vor
închiria vom putea să tragem concluzii la final, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră. Deci,
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haideţi să păstrăm discuţie pentru când vom reuşi să închiriem spaţiile şi poate atunci vom
face un calcul să vedem câţi bani se vor strânge.
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin
Referitor la ce spunea colegul meu, pentru a putea rescoate la licitaţie aceste spaţii
trebuie un expert ANEVAR să se pronunţe în privinţa preţului de pornire aşa cum s-a
întâmplat anul trecut. Lor legea le permite un minim şi un maxim. Probabil că anul trecut au
mers pe maxim şi din acest motiv preţul a fost mult mai mare. Acum s-a diminuat cu 3040%. Singura sugestie pe care vreau să o fac şi de care aş dori să ţineţi cont de ea, este
dacă în acest moment raportul de evaluare al expertului ANEVAR a ţinut cont să fie o
corelare cu piaţa actualmente ce este în Timişoara pentru că altfel o să ne trezim că mai
trece o perioadă de timp şi iarăşi nu vor fi ocupate.
Dacă s-a ţinut cont de această remarcă probabil vor fi şi ocupate în perioada
următoare. Dacă nu, pe viitor este bine să se ţină cont ca să fim în trend cu piaţa pentru că
altfel nu putem să le dăm spre ocupare pentru că nu sunt atractive.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe doamna Laura Koszegi Stoianov director Direcţia Generală de Patrimoniu
să ia cuvântul pentru a vă răspunde la întrebare.
Doamna Laura Koszegi Stoianov director Direcţia Generală de Patrimoniu
Conform legii, experţii ANEVAR au toată răspunderea pentru ce scrie în raportul de
evaluare şi au nişte criterii foarte bine stabilite în baza cărora ei calculează preţul de
pornire. Deci, răspunderea le aparţine în totalitate.
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin
Întrebarea mea nu se referă la cine are răspunderea ci dacă este preţul corelat cu
piaţa. După cum aţi văzut este o scădere cu 30-40% faţă de anul trecut.
Doamna Laura Koszegi Stoianov director Direcţia Generală de Patrimoniu
În raportul de evaluare se face referire la acest aspect, adică s-a ţinut cont de preţul
pieţei.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.170/2017 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a
unor imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic
Timişoara - proprietate privată a Judeţului Timiş, precum şi a unor bunuri mobile,
către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Biroul Vamal de
Interior Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii.
Comisia pentru administraţie publică locală a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu
următorul amendament: „Se aprobă scoaterea la licitaţie a spaţiului de birou nr. 11 în
suprafaţă de 14,2 mp situat la etajul I al Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial şi
Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km 6, proprietate privată a Judeţului Timiş.”
Rog preşedintele Comisiei pentru administraţie publică locală să susţină
amendamentul.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, amendamentul meu se referă doar la faptul că acel spaţiu să
fie scos prin licitaţie. Studiind, mai atent problema şi uitându-mă pe repartiţia spaţiilor am
văzut că, de fapt, este vorba de acest spaţiu şi nu are sens să stricăm întreaga arhitectură
a biroului vamal.
Însă, problema este alta. Aş dori să ştiu şi salut prezenţa domnului Emil Crăciunoiu –
şef Birou Vamal care aş dori să-mi răspundă la câteva întrebări, şi anume câţi concesionari
vamali avem până acum ?
Domnul Emil Crăciunoiu – şef Birou Vamal de Interior Timiş
Bună ziua,
Vă mulţumesc pentru invitaţia de a fi prezent, astăzi, la această şedinţă în care pot
să-i răspund la întrebarea domnului Coifan. Până acum sunt 4 comisionari vamali care
deservesc Biroul Vamal de Interior Timiş cărora prin licitaţie li s-au închiriat spaţiile de la
parter, iar acel spaţiu era chiar în mijlocul birourilor noastre.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
A doua întrebare, am înţeles că dacă am face o investiţie pentru parcare tiruri am
putea să aducem câştiguri semnificative consiliului judeţean. Este adevărat?
Domnul Emil Crăciunoiu – şef Birou Vamal de Interior Timiş
Da, este adevărat. În vechea locaţie, unde era proprietate privată şi majoritatea
dintre dumneavoastră ştiţi situaţia, o medie de 2500 lei /zi se încasa din chiriile pentru
tranzitarea mijloacelor de transport. Acest lucru înseamnă o sumă semnificativă lunar.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
În aceste condiţii şi având aceste explicaţii consider că amendamentul nu mai are
sens. Prin urmare, îmi retrag amendamentul.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicoale
Salut şi eu prezenţa domnului director Crăciunoiu alături de noi şi aşa cum a răspuns
la întrebarea domnului Viorel Coifan cu privire la numărul de concesionari vamali prezenţi
în clădirea de la PITT, aş dori să-l întreb pe domnul director dacă există posibilitatea în
perioada imediat următoare să mai putem atrage în cadrul parterului clădirii şi alţi
concesionari.
Domnul Emil Crăciunoiu – şef Birou Vamal de Interior Timiş
Da, există această posibilitate. Am avut mai multe întâlniri cu comisionari care au, pe
lângă birourile vamale din ţară, care prin venirea noastră acolo, fără a crea false probleme
de încasare şi prin sprijinul consiliului judeţean, şi-au manifestat intenţia de a se loca în
spaţiul de jos, acolo unde având un spaţiu de arhivă să renunţăm în favoarea consiliului
judeţean, pentru câştigarea unor sume prin închirierea acelor spaţii.
În acest moment, cel puţin 3 asemenea comisionari care lucrează pe lângă birourile
vamale din ţară vor să-şi extindă activitatea şi pe lângă Biroul Vamal Timişoara.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, susţinem demersurile acestea?
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Categoric.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, 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 Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a
unor spaţii din Palatul Administrativ.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii. Comisia pentru administraţie publică
locală nu a luat în discuţie proiectul de hotărâre.
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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.1/2016 privind stabilirea unor măsuri privind blocul de
locuinţe situat în Timişoara, str. Martir Marius Ciopec, nr.3.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 5 - 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 în 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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului
reprezentantului Consiliului Judeţean Timiş în Adunarea Generala a Acţionarilor
Societăţii AQUATIM S.A. cu privire la numirea administratorilor provizorii şi
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al
Societăţii AQUATIM S.A.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - 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 în 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 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
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Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli la Societatea Service Cons Prest S.R.L. pentru anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli la Societatea Security Cons Prest S.R.L. pentru anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
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 Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al
judeţului Timiş pe trimestrul I 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 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
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Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din Judeţul Timis aparţinând cultelor
religioase recunoscute din Romania in anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 6 comisii.
Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul
amendament: „ Se propune modificarea textului de la art. 4 lit. a(din Regulament după cum
urmează: construirii ori reparării lăcaşurilor de cult şi a lucrărilor de pictură, în condiţiile
aprobării documentaţiilor tehnico – economice şi a avizelor potrivit reglementărilor în
vigoare”.
Rog preşedintele comisiei să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Domnule preşedinte, având în vedere prevederile Ordonanţei 83/30.08.2001 şi a
normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei, vă propunem următorul
amendament: la Regulament, dispoziţii generale, pagina 2, domeniu de aplicare – alin. 4,
lit. a, în loc de construcţii în condiţiile aprobării documentaţiei tehnico – economice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşelor de cult, se propune ..”construirii ori
reparării lăcaşurilor de cult şi a lucrărilor de pictură, în condiţiile aprobării documentaţiilor
tehnico – economice şi a avizelor potrivit reglementărilor în vigoare”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Lucrările de pictură nu au fost trecute în regulament. Conform normelor de aplicare
a regulamentului la nivel naţional se dă posibilitatea finanţării şi lucrărilor de pictură.
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Nu este vorba de amendament, de o discuţie pe amendament sau o discuţie pe lege.
Acum sunt la al treilea mandat şi de fiecare dată banii s-au împărţit după numărul de
enoriaşi al cultelor. Aş avea o sugestie care să nu afecteze de această dată nimic şi anume
mă referă la împărţirea banilor care se va face la următorul plen. Sugestia mea este ca
toate cultele religioase din judeţul Timiş au biserici care au o dinamică mai mare unele ca
altele, care sunt implicate în social, în învăţământ şi aş vrea să ne gândim la o posibilitate
de a le acorda bani ţinând cont şi de implicarea socială a bisericilor respective pentru că
legea permite acest lucru.
Acest lucru este doar ca o sugestie pentru următoarea împărţire a banilor.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnul Bădina
Nicu.
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 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,
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Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei
şcolare de învăţământ special de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi de
învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Timiş, pentru anul şcolar
2018-2019.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol
de Colaborare între Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, apreciez acest protocol pentru că este benefic
această colaborare pentru consiliul judeţean şi cred că de aici vor rezulta şi posibilităţi de a
avea unele venituri la nivelul consiliului judeţean prin faptul că se pot întocmi documente
pentru subvenţii şi unele favoruri pentru consiliul judeţean.
Aş dori să ştiu dacă pentru aceste spaţii care sunt utilizate acum există un protocol
sau le folosesc ca şi terenuri pe care păşunează unele animale, şi aici e vorba de
crescătorii de ovine care sunt foarte apreciaţi de ministrul agriculturii şi sunt foarte căutaţi în
judeţul Timiş. Ştiţi cumva de acest protocol?
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dar nu avem păşune ca să punem la dispoziţia crescătorilor de animale. Terenul
nostru şi în mod special cel de la Covaci cu suprafaţă totală de 60 ha e un teren arabil unde
am vrut să construim un anumit proiect acolo şi nu discutăm de păşune.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Atunci este utilizat ca teren arabil? E pârloagă acolo cumva? E o cultură de ambrozia
cumva acolo? Eu ştiu că este.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În acest moment, nu, dar puteţi verifica şi dumneavoastră. Terenul e liber de sarcini
şi trebuie să hotărâm împreună ce vom face acolo.
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin
În cadrul comisiei am solicitat o clarificare cu privire la situaţia terenurilor pe care le
are în patrimoniu consiliul judeţean, În afara de cel de la Covaci de 60 de ha. Totodată,
dorim să ştim atribuirea lor, respectiv dacă au fost date în arendă sau sub o altă formă
pentru a fi valorificate într-un fel sau altul, având în vedere că cel la care aţi făcut referire de
60 ha este arabil. Dacă ni se poate prezenta acum sau într-o informare scrisă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog Direcţia Generală de Patrimoniu să pregătească informarea cu toate datele
solicitate şi să transmită materialul tuturor consilierilor judeţeni în format electronic pe
tablete.
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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de
cheltuieli pentru acţiunile de protocol.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 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, Ritivoiu Mihai, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul
2018 pentru Adunarea Regiunilor Europei (ARE).
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli la Fondul
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere
Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în 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 Mihaiţă, 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, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor structuri
sportive în anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Aşa cum am spus şi în cadrul comisiilor reunite, doresc şi în cadrul plenului, să spun
că s-au respectat condiţiile cerute de Legea 350/2005, tot ce înseamnă parte de evaluare
privind criteriile în funcţie de punctajul obţinut şi repartizarea sumelor aferente. Vă
mulţumesc!
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 30 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,
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, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea „Agendei principalelor
manifestări cultural – artistice şi de tineret” pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Doamna consilier judeţean Jumanca Romaniţa
Doresc să se consemneze că nu voi vota la acest proiect. Motivez, prin faptul că
sunt angajată a Universităţii de Vest şi sunt mai multe proiecte.
Doamna consilier judeţean Tîrpe Manasia Roxana
De asemenea, nici eu nu voi vota acest proiect. Motivul fiind acela că unul dintre
proiectele finanţate are legătură directă cu instituţia la care eu îmi desfăşor activitatea.
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 28 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, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Vasile Marian
Constantin.
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Punctul nr. 20 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă aduc la cunoştinţă faptul că aveţi la dispoziţie, în format electronic, următoarele
informări:
1 – Informare privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese şi
incompatibilitate în care se pot afla consilierii judeţeni.
2 - Informare privind situaţia rezolvării corespondenţei înregistrate la Consiliul
Judeţean Timiş în perioada 03.01.2018 – 30.03.2018.
3 – Informare privind situaţia debitelor restante la data de 13.04.2019 ale societăţilor
care au contracte de închiriere sau concesiune încheiate cu Consiliul Judeţean Timiş în
vigoare sau reziliate.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, doresc să ştiu dacă este cineva de la direcţia de drumuri
prezent în sală pentru că, de curând am circulat pe traseul Uivar – Cenei. Este drum
judeţean şi arată a fi nepregătit pentru sezonul de vară. Vă rog să aveţi în vedere ca în cel
mai scurt timp să se intervină pe el pentru reparaţii pentru că nu se poate circula pe
această porţiune de drum.
O altă chestiune, nu are legătură cu ce observăm în teren şi în teritoriu, dar vreau să
vă spun că atunci când lipsesc unii dintre colegii noştri, consilieri judeţeni, de la şedinţele
de plen, nu se observă, dar atunci când lipsesc cei doi vicepreşedinţi se observă foarte
bine. Puteţi să ne spuneţi dacă sunt absenţi motivaţi sau de altă natură.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
De ce nu i-aţi dat un telefon prietenului dumneavoastră, domnul Stancu, să-l
întrebaţi?
În primul rând, domnul vicepreşedinte Stancu Traian este plecat în delegaţie la
Bucureşti împreună cu directorul de la ADID pe o problemă de mediu, iar doamna Iliescu
este în concediu.
În legătură cu drumurile, vreau să vă spun că astăzi am semnat peste 15 notificări
către toate societăţile care au lucrat şi au executat lucrări de investiţii şi reparaţii pe
drumurile judeţene şi care, în continuare, sunt în perioada de garanţie, tocmai în ideea de a
nu afecta bugetul consiliului judeţean. În prima fază, conform legii, intervin firmele
responsabile pe drumurile judeţene pentru a remedia toate problemele. Acolo unde nu
avem astfel de situaţii, avem deja semnate contractele de intervenţii privind plombele şi
întreţinerea şi vom interveni pe toate drumurile judeţene cu probleme.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Doresc să adresez două întrebări, şi anume, prima întrebare – poate să ne spună
domnul director Radu Şerban când se termină lucrarea societăţii care delimitează spaţiul
Aeroportului Cioca?
Domnul Radu Şerban – director executiv
Documentaţia va fi depusă la consiliul judeţean vineri, în această săptămână.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
A doua întrebare – reiterez solicitarea de a nominaliza comisia specială pentru a
începe redactarea actualizării Regulamentului consiliului judeţean şi care nu are legătură cu
organigrama. Deci, este o chestiune internă.

15

Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am reţinut ideea. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Aşa cum am promis şi în plenul trecut, deşi nu vreau să se întâmple lucru acesta,
dar nu o să ratez niciun plen în care să nu întreb aparatul de specialitate şi conducerea
consiliului judeţean despre Podul de la Găvojdia. Aş vrea să ştiu în ce stadiu suntem în
ceea ce priveşte demersurile şi procedurile de reabilitare a acestui pod.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
O să rog aparatul de specialitate să vă informeze în scris cu privire la solicitarea
dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Blaga Lucian
Domnule preşedinte, aş dori să primim o informare din partea ADID cu situaţia
operatorilor economici din zona Sânnicolau care operează pe partea de salubrizare. Din
câte am înţeles acolo sunt probleme. Informarea poate fi transmisă pe tablete.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul secretar şi-a notat solicitarea dumneavoastră care va fi transmisă domnului
director Ursu şi săptămâna viitoare veţi primi informarea cu privire la toate contractele de
colectare pe cele 5 zone ale judeţului împreună cu toate problemele existente.
Dacă mai sunt alte discuţii, dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timiş.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

DACT. C.A
RED. C.A
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