JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din data 29 ianuarie 2019
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 34 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc domnii Plavosin Deian şi Cocean Liviu.
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. 45/22.01.2019 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.
In continuare, dau citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri din domeniul public al
Judeţului Timiş situate în localitatea Timişoara, str. Torontalului, km. 3.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”Banat” al Judeţului Timiş.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat
între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea REZOLVIS STAR S.R.L.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a imobilelor cu destinaţie de locuinţe.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun mobil
aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş către Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr.1/25.01.2016 privind stabilirea unor măsuri privind blocul de locuinţe situat în
Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş nr.71/2010 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul
lunar de carburanţi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei constituite in vederea
atribuirii locuinţelor de serviciu aflate in proprietatea Judeţului Timiş situate în Timişoara,
strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi
a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe anul 2018.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune
nr.7.243/13.06.2013 încheiat intre Judeţul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Asocierea
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului pentru finanţarea spitalelor publice
locale aflate în subordinea autorităţilor publice locale din judeţul Timiş în cadrul schemei de
minimis.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
13.Intrebari, interpelări.
De asemenea, vă propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte:
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1.
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.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.
Dacă sunt alte propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi a şedinţei? Dacă nu,
supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele menţionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, 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 34 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 20 decembrie 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 Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu
Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Rog echipa tehnică să vină să verifice aparatul de vot al domnului consilier judeţean
Coifan Viorel. Se pare că acesta nu funcţionează.
Întrucât defecţiunea nu a fost remediată, rog să se consemneze în procesul verbal că
domnul consilier judeţean Viorel Coifan va vota ridicând mâna. Vă mulţumesc, continuăm
şedinţa cu dezbaterea şi aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri din
domeniul public al Jude ului Timi situate în localitatea Timi oara, str. Torontalului,
km. 3.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, eu am solicitat, în cadrul Comisiei de Administraţie Publică, să se
facă o scurtă informare asupra terenurilor. Din câte ştiu, noi aveam 52 ha la Cioca. Din
aceste 52 ha se pare că 30 ha au fost comasate şi 6 ha sunt în litigiu. Ce se întâmplă cu
restul? Poate domnul director Radu Şerbal să ne facă acum o scurtă informare în acest sens
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Domnul Radu Şerban – Director Direcţia Administrea Patrimoniului
Prin acest proiect de hotărâre, urmare alipirii, o să rezulte o suprafaţă de 43,73 ha. pe
care este instabulat Judeţul Timiş şi unde nu sunt probleme. Pe diferenţa de 7,2 ha. există
suprapuneri titluri de proprietate şi acolo nu se poate rezolva situaţia prin efectuarea de
lucrări topo cadastrale şi va trebui să rezolvăm situaţia cu ajutorul instanţei de judecată.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Dar împreună dau 52 de ha?
Domnul Radu Şerban – Director Direcţia Administrea Patrimoniului
Pai, 43,73 plus 7,2 dă aproape 51 ha.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
A doua întrebare: din acest moment se poate solicita autorizarea pistei de la
Aerodromul Cioca? Din câte am înţeles acum pista intră în terenul comasat.
Domnul Radu Şerban – Director Direcţia Administrea Patrimoniului
Deci, autorizarea pistei se poate face dacă există o structură de specialitate la nivelul
consiliului judeţean sau dacă se creează o astfel de structură, astfel încât, să se poate
autoriza o astfel de pistă. La nivelul consiliului judeţean nu există în prezent o astfel de
structură şi nici un compartiment de specialitate care să facă un astfel de demers. Stiţi că noi
am discutat despre asociaţie sau despre un serviciu.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Autorizarea nu o face nici o structură a consiliului judeţean ci o face Autoritatea
Aeronautică.
Domnul Radu Şerban – Director Direcţia Administrea Patrimoniului
Da, dar pe baza unor documente emise de un compartiment din cadrul consiliului
judeţean.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Să înţeleg că Direcţia Administrarea Patrimoniului nu poate să facă astfel de
documente?
Domnul Radu Şerban – Director Direcţia Administrea Patrimoniului
În acest moment nu pentru că Direcţia Administrarea Patrimoniului nu are astfel de
sarcini în fişa de atribuţii să autorizeze piste.
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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosin ă gratuită a
unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Consiliului Jude ean Timi
către
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă ”Banat” al Jude ului Timi .
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii, astfel: Comisia Economica a avizat
favorabil proiectul de hotărâre cu urmatorul amendament: “la Anexa 2, cap.IV pct.4.2 lit.g) –
in loc de sa asigure bunurile aflate in folosinta se va reformula astfel: să achite toate
cheltuielile necesare circulaţiei autovehicolului pe drumurile publice”.
Rog preşedintele comisiei sa sustină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
În cadrul contractului de comodat propunem suplimentarea cu încă un alineat, la cap
IV pct. 2 – referitor la obligaţiile comodatarului, iar noul alineat ar trebui să aibă următoarea
formulare:“comodatarul se obligă să achite toate cheltuielile necesare circulatiei
autovehiculelor pe drumurile publice.”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
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, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Nu au votat domnii consilieri Costa Cosmin şi Borha Liviu.
În continuare, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
închiriere încheiat între Jude ul Timi prin Consiliul Jude ean Timi
i Societatea
REZOLVIS STAR S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Domnule preşedinte, prin adresa nr. 342/10.01.2019, Societatea Rezolvis SRL, ne-a
înaintat o notificare prin care îşi manifestă intenţia de a înceta contractul de închiriere,
invocând ea însăşi pactul comisoriu prevăzut la art. 12 din contract. Având în vedere temeiul
principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil şi cel de drept privat, creditorul este
cel care va decide dacă va acţiona sau nu va acţiona într-un anumit fel împotriva debitorului
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său, aspect care este preluat şi în Raportul anexă la prezentul proiect de hotărâre şi în care
se arată că invocarea pactului comisoriu este atributul creditorului obligaţii neexecutate cu
indicarea acestora, motiv pentru care propun ca amendament la art. 1 care arată că se
aprobă rezilierea contractului de închiriere dintre Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea
Rezolvis SRL să se formuleze astfel: se constată rezilierea contractului de închiriere nr.
9965/30.05.2018 încheiat de Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Societatea
Rezolvis Stars SRL în condiţiile prevăzute la art. 12 din contract începând cu data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amedamentul cu 33 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin
Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin. Domnul consilier judeţean
Matei Viorel nu a votat.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Doresc să se consemneze că până la remedierea
sistemului de vot, procedura de vot la acest proiect de hotărâre se va face prin ridicarea
mâini.
Prin urmare, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi
pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga
Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană
Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de
preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a imobilelor cu
destinaţie de locuinţe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Întrucât defecţiunea la sistemul de vot electronic
s-a remediat, procedura de vot va fi făcută electronic.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosin ă gratuită a
unui bun mobil aflat în patrimoniul Consiliului Jude ean Timi către Direc ia de
Prestări Servicii Timi .
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii, astfel: Comisia Economica a avizat
favorabil proiectul de hotărâre cu urmatorul amendament: “la Anexa 2, cap.IV pct.4.2 lit.g) –
in loc de sa asigure bunurile aflate in folosinta – RCA si CASCO, se va reformula astfel: să
achite toate cheltuielile necesare circulaţiei autovehicolului pe drumurile publice”.
Rog preşedintele comisiei să sustină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
La fel ca şi la punctual nr. 2, în cadrul contractului de comodat, suplimentăm la
capitolul IV pct.4.2 – obligaţiile comodatarului, propunem introducerea unui nou alineat, care
va fi formulat astfel: “comodatarul se obligă să achite toate cheltuielile necesare circulaţiei
autovehicolului pe drumurile publice.”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 34 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis
– Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei
Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Vă rog să-mi spuneţi cum a fost până acum, respectiv până nu a fost făcut
amendamentul domnului Ritivoiu Mihai. Nu era tot aşa? Nu cel care primea bunul respectiv
era şi cel care plătea asigurarea, rovinieta?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul secretar să ia cuvântul pentru a-i răspunde domnului Bojin Mihăiţă.
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Deci, până acum nu era nici cum că nu era prevăzut în contract. Fiecare instituţie
trebuia să-şi achite toate datoriile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Până acum era specificat doar RCA, iar acum sunt prinse toate cheltuielile. Asta ca să
fie foarte clar pentru toată lumea.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Ca şi un răspuns suplimentar pentru domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă, vă rog
să-mi daţi voie să-i spun că în norma autorităţii de supraveghere financiară din 2014 se
stipulează că asigurarea obligatorie RCA poate fi încheiată doar de proprietarul vehiculului.
Din 2018, pentru că această normă se modifică în fiecare an, intervine şi spune că şi
utilizatorul. Deci, numai din 2018 se spune că şi utilizatorul. În 2019 rămâne la fel cu
menţiunea că comodatarul poate încheia asigurarea RCA în numele comodatantului doar cu
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o procură specială. Motiv pentru care introducem acest amendament în contract. Pentru a nu
mai pune la dispoziţie procura se poate prezenta doar cu contractul.
Dacă discutăm de deducerea cheltuielilor autovehicolului închiriat sau dat în folosinţă
gratuită printr-un contract de comodat, dacă nu dezvoltă activitate care aduce venituri,
decontarea cheltuielilor se face numai 50%, iar dacă desfăşoară activitate care aduce
venituri instituţiei atunci cheltuielile , inclusiv TVA, se deduc 100%.
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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii
Consiliului Judeţean Timiş nr.1/25.01.2016 privind stabilirea unor măsuri privind blocul
de locuin e situat în Timi oara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii
Consiliului Jude ean Timi nr.71/2010 pentru aprobarea Normativelor 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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei
constituite in vederea atribuirii locuintelor de serviciu aflate in proprietatea Judeţului
Timiş situate în Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului
Timiş pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte, aşa cum am mai discutat în nenumărate şedinţe de plen din ani
trecuţi şi cum probabil vom mai discuta în multe alte şedinţe de acum înainte despre capitolul
de sănătate, aş vrea să vă informez că înainte de şedinţă am citit Agenda Consiliului
Judeţean Timiş pe luna ianuarie şi am constatat cu plăcere faptul că domnul manager Craina
– manager al Spitalul Clinic Judeţean Timişoara spune că a avut şi are o colaborare
excelentă în ceea ce priveşte parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Timiş şi Spitalul Clinic
Judeţean.
Domnule preşedinte, noi am mai discutat despre gradul de cheltuire a fondurilor pe
care noi le-am repartizat Spitalului Judeţean pe capitolul dezvoltare nu doar acum ci şi în
anii trecuţi. Din păcate suma care a fost alocată pentru anul 2018 nu a fost la înălţimea
aşteptărilor mele din punct de vedere al cheltuirii acestor bani. Din suma 23 milioane lei care
a fost repartizată s-a reuşit a fi cheltuiţi doar 11 milioane lei, şi din aceştia 10 milioane lei au
fost cheltuiţi în luna decembrie pentru Oncogen.
Nu spun că domnul manager Craina este vinovat pentru că nu doar domnia sa
conduce spitalul judeţean ci toate structurile care fac parte din organigrama spitalului
judeţean. Cred, aşa cum am mai spus, să ne implicăm şi noi mai mult, atât cât ne permite
legea, să venim în sprijinul lor. Să vedem ce se întâmplă la investiţii, la tehnic astfel încât se
înregistrează un procent atât de scăzut în cheltuirea banilor repartizaţi de noi. Deci, vă rog
să reţineţi că nu vin cu niciun fel de reproş pentru că ştim cu toţii cine este domnul profesor
Craina şi avem un deosebit respect faţă de domnia sa.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Să ştiţi că şi pe anul 2019 domeniul sănătăţii va rămâne prioritar pentru consiliul
judeţean. Observaţia dumneavoastră este corectă când spuneţi că gradul de absorbţie a
fondurilor pe dezvoltare este undeva la 50% dar trebuie să ştiţi că sunt proiecte ce au fost
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demarate în 2018 şi abia s-au finalizat sunt în procedura de finalizare a lucrărilor de execuţie
care vor trebui finanţate în 2019.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
O întrebare pentru dumneavoastră: în anul 2018 s-au alocat pentru drumurile judeţene
79 milioane de lei şi s-au decontat doar 10 milioane lei. De ce s-a întâmplat acest lucru? Este
un blocaj din cauza licitaţiilor?
A doua întrebare: PNDL a dat 49 milioane de lei şi s-au decontat zero lei. Ce se
întâmplă?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Diferenţa de la prima întrebare este dată de aceste fonduri guvernamentale care în
acest moment sunt în procedura de licitaţie pentru execuţie. Din acest motiv absorbţia la
nivelul drumurilor judeţene este scăzută. În 2019 vor fi contractele semnate şi se vor face
lucrările propriu zise.
Avem contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2 şi banii sunt alocaţi şi
pe anul 2019. Aceşti bani nu se întorc spre Guvern. Se pot întoarce spre Guvern doar dacă
în momentul semnării contractului de execuţiei suma este mai mică faţă de finanţarea
alocată de la minister prin licitaţii.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului
de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 incheiat intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean
Timis si Asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII
ECOLOGICE S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
În cadrul comisiei domnul director Borlea Mugurel ne-a prezentat proiectul de
hotărâre. Tot acolo a fost o întrebare şi anume ce înseamnă pentru beneficiar, pentru cel
care plăteşte suma respectivă care se regăseşte în preţul celui care trimite deşeul spre
deponeu. Astăzi am primit de la domnul director un răspuns şi aş vrea să vă spun faptul că
pe urban creşterea este pe persoană între 20 de bani şi 50 de bani. Pe zona zero 47 bani şi
pe alte zone în jur de 20 de bani. Pe rural este între 10 bani şi 20 bani. Deci ridicarea preţului
nu este unul care să pună sub semnul întrebării.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Doresc să adresez o întrebare care este colaterală cu acest punct de pe ordinea de zi
şi anume, aceasta se referă la faptul că la deponeu a existat intenţia de a se coborâ şi urca
de pe autostradă pentru maşinile care transportă gunoiul către deponeu. Ştiţi cumva dacă se
poate rezolva ca această chestiune să se materializeze pentru că în condiţiile în care se va
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termina centura de sud a oraşului Timişoara se ajunge la o situaţie favorabilă privind
transportul rutier şi urcarea şi coborârea de pe autostradă în zona deponeului. Cred că în
condiţiile în care am văzut că se rezolva cu centura de sud, am văzut că există o implicare
din partea dumneavoastră, de asemenea s-a rezolvat şi problema cu drumul boilor ş.a. Deci,
există posibilitatea să se intervină pentru a se putea face această urcare şi coborâre la nivel
de deponeu?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Ce spuneţi dumneavoastră nu are treabă cu proiectul supus dezbaterii. Cred că era o
problemă ce putea fi discutată la ultimul punct. Vă spun totuşi că a fost luată în discuţie
posibilitatea realizării unei descărcări de pe autostradă direct la deponeul de la Ghizela, chiar
au fost luate în discuţie şi accesarea unor fonduri europene, însă nu se încadra la accesarea
unor fonduri europene pentru că prioritar a fost accesul la autostradă din Timişoara –
Dumbrăviţa – Giarmata lărgirea drumului judeţean la patru benzi.
Împreună cu Direcţia Tehnica vom analiza să vedem care este soluţia tehnică pentru a
facilita accesul la deponeul de la Ghizela.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului pentru finanţarea
spitalelor publice locale aflate în subordinea autorită ilor publice locale din judeţul
Timiş în cadrul schemei de minimis.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
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Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 - 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 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 15 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunostinta faptul ca aveti la dispozitie in format electronic:
1. Informare privind situatia rezolvarii corespondentei inregistrate la Consiliul Judetean
Timis in anul 2018.
2. Raport de activitate a Comisiei pentru Protectia Copilului in anul 2018.
3. Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Timiş desfă urată în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

11

4. Referat privind propunerea de efectuare in anul 2019 a concediului de odihna
neefectuat integral in anul 2018 de Presedintele Consiliului Judetean Timis, domnul
Calin-Ionel Dobra.
5. Referat privind propunerea de efectuare in anul 2019 a concediului de odihna
neefectuat integral in anul 2018 de Vicepresedintele Consiliului Judetean Timis,
domnul Traian Stancu.
6. Referat privind propunerea de efectuare in anul 2019 a concediului de odihna
neefectuat integral in anul 2018 de Vicepresedintele Consiliului Judetean Timis,
domnul Nicolae Oprea.
7. Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si
incompatibilitatile in care se pot afla consilierii judeteni.
Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae aveţi cuvântul.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Am promis în şedinţele din ultima parte a anului 2018 că voi aduce din nou în discuţie
situaţia podului de la Găvojdia. Prin urmare mă simţeam obligat să discut acest subiect încă
de la începutul anului 2019. Dacă pe parcursul anilor din acest mandat am tot spus despre
tabăra de la Bogda şi nu s-a rezolvat nimic atunci am promis că abandonez proiectul şi
încerc să iniţiez un nou proiect într-o altă zonă pentru construcţia unei tabere şcolare în
parteneriat cu primăria şi Consiliul judeţean.
Vreau să rog pe domnul vicepreşedinte Oprea Nicolae care răspunde de Direcţia
Tehnică, cu privire la podul Găvojdia, pentru că mai avem doar un an şi jumătate din acest
mandat, aş dori să ştim ce se întâmplă, dacă se rezolvă, astfel încât, cetăţenii să circule în
condiţii de siguranţă pe acel pod. Am înţeles că sunt ceva probleme cadastrale cu drumurile
naţionale, cu alte instituţii dar haideţi să rezolvăm o data această problemă. Vă rog foarte
mult domnule vicepreşedinte.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Domnule consilier judeţean Nicolae Bitea, aşa cum bine ştiţi, la nivelul Direcţiei
Tehnice, cu aprobarea consiliului judeţean, s-a luat decizia să se treacă la intabularea mai
multor drumuri judeţene pentru a avea posibilitatea de a trece efectiv şi mai cu seamă legal
la repararea şi întreţinerea lor. Drumul de la Ştiuca – Găvojdia până la capăt va fi intabulat în
perioada imediat următoare. Lucrările au început şi când va fi intabulat atunci se va interveni
pe el cu toate lucrările ce vor fi stabilite la acea data.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Am mai multe întrebări şi interpelări.
Prima întrebare: am observat că sala 310 s-a modificat şi vă felicităm pentru că arată
foarte bine pentru a asigura secretariatul comisiilor pentru preşedinţia României la Comisia
europeană. Ce se întâmplă cu sala 310, după 6 luni când se termină mandatul, pentru că ea
a fost destinată desfăşurării comisiilor de specialitate şi acolo erau dulapuri unde consilierii
judeţeni îşi ţineau diferite lucruri.
A doua întrebare: am văzut în ziarul consiliului judeţean o serie de articole. E foarte
bine acest lucru dar noi am avut o anumită discuţie referitor la compoziţia ziarului. Deci, nu ar
trebui luat interviu şi preşedinţilor de comisii? Cu tot respectul pentru domnul director Marius
Craina dar acesta este ziarul consiliului şi nu al spitalului judeţean sau al serviciilor
subordonate.
Acestea au fost întrebările. Urmează să vă spun interpelările, şi anume, domnule
preşedinte, Comisia specială pe care dumneavoastră aţi instituit-o cu privire la analiza
necesităţii şi oportunităţii transformării societăţii comerciale Aviaţia Utilitară în altă formă şi-a
depus la procesul verbal şi propunerea. Cred că aţi citit-o pentru că noi acolo am propus ca

12

să transformăm în ADI, deci în asociaţie de dezvoltare intercomunitară. Domnul Alin
Goscovăz a depus-o cred că acum o săptămână.
Interpelarea constă în următorul lucru: am constatat, din nou, că acţiunea pentru
revitalizarea acestui aerodrom, tărăgănează. Deci, după ce am reuşit să identificăm terenul
aflăm două lucruri şi anume că nu avem o structură de specialitate care să solicite Autorităţii,
prin intermediul consiliului de administraţia de la Aviaţia Utilitară, să certifice pista. Pista, în
acest moment nu e certificată. E teren de zbor.
Pentru că organigrama a fost generos mărită să se facă o responsabilizarea a celor
care se ocupă de acest lucru. De asemenea, am aflat că nu mai corespunde şi din acest
motiv am propus să transformăm societatea în ADI.
Noi vă facem propunerea ca împreună cu domnul consilier Marian Vasile, absolut pe
gratis şi în mod voluntar, să facem completarea strategiei de dezvoltare a acestui aerodrom
având în vedere că s-ar putea ca în acea zonă să se dezvolte un campus medical, ceea ce
este foarte bine. În aceste condiţii, un astfel de aerodrome care să deservească şi acel
campus în regim de AVIASAN şi Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă este mai mult decât
binevenit.
Prin urmare, acestea au fost intrebările şi interpelările mele referitor la ceea ce aţi
spus dumneavoastră acum o lună.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Referitor la sala 310, vă pot spune că la momentul închiderii activităţii secretariatului
privind preşedinţia Comisiei europene îşi va păstra destinaţia.
Referitor la ziar, acesta este al consiliului judeţean şi al instituţiilor din subordine. Aşa
cum am spus mai devreme, sănătatea rămâne un domeniu prioritar şi mi se pare importantă
apariţia managerului Marius Craina care să prezinte informaţii despre spitalul judeţean.
Echipa tehnică de redactare a ziarului va lua în calcul şi interviurile luate preşedinţilor
comisiilor de specialitate care îşi vor expune punctual de vedere.
Referitor la Aviaţia utilitară, aşa cum am discutat şi în ultima AGA, aşteptam acel
raport care ne-a fost înaintat zilele acestea şi vom lua o decizie despre ce facem mai
departe. În funcţie de ce facem mai departe cu aviaţia utilitară vom şti dacă certificăm pista,
nu certificăm pista sau închidem activitatea. Depinde de comisia specială care vine cu
propuneri ce vor fi înaintea plenului consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Deci, să înţeleg că acea comisie specială nu şi-a încetat activitatea?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Comisia specială nu şi-a încetat activitatea. Am spus că discutăm să vedem ce facem
cu aviaţia utilitară.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Şi un prim raport a fost cel pe care l-aţi primit şi în care am propus să facem ADI. Ce
anume mai trebuie să producă comisia respectivă, ca să ştim.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Coifan, chiar trebuie să discutăm la fiecare plen despre aviaţia utilitară. Abia
aţi înaintat raportul. Analizăm raportul, se întâlneşte Comisia specială şi vedem ce facem mai
departe.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Domnule preşedinte, raportul a fost făcut în două săptămâni. Dacă aparatului de
specialitate i-a trebuit ani de zile, noi l-am făcut în două săptămâni. Vă rog să reţineţi acest
lucru.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, mulţumesc! Dar nici responsabilitatea nu este la comisia specială ci la aparatul de
specialitate.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte aş dori să vă întreb când consideraţi că vom vota anul acesta
bugetul consiliului judeţean. Vă întreb acest lucru pentru că primarii nostri din judeţul Timiş
au emoţii şi îşi pun anumite probleme.
Pe de altă parte, tot legat de bugetul consiliului judeţean, aş vrea să mulţumesc
colegilor care mi-au înmânat o parte din răspunsurile la proiectele pe care le-am înaintat dealungul anilor. Sunt unele referinţe cu privire la sumele propuse a fi alocate. Sper să primesc
la un moment dat şi următoarele răspunsuri atunci când se cristalizează mai mult bugetul
propriu.
În final, mai am o clarificare de făcut, şi anume cu privire la proiectul depus la finalul
anului 2018 pentru a realiza un studiu cu privire la aplicarea economiei circulare în judeţul
Timiş. În primul rând aş vrea să afirm că managementul deşeurilor constituie doar o mica
parte din aşa numita economie circulară. Această economie circulară este foarte complexă
dar şi foarte benefică. La nivel international se estimează o plus valoare de câteva sute de
miliarde de dolari şi credeţi-mă că la nivel international multe state şi regiuni sunt înaintea
noastră. De aceea un astfel de studiu care să arate ce poate să facă consiliul judeţean, în
primul rând ca şi facilitator, ar fi benefic pe termen mediu şi lung.
În continuare, mai fac o scurtă clarificare. Deci, economia circulară priveşte
schimbarea de paradigme cu privire la produse, servicii, activitate în sine în sensul de
modele de activitate pornind de la proiecte ecologice a produselor şi serviciilor, trecând prin
activitate şi abia la final, mergând către managementul deşeurilor.
Prin urmare, noi ca şi instituţie putem să creăm anumite facilitati, poate chiar un parc
industrial unde se creeze o anumită simbioză industrială. Este un anumit concept. Putem
face în aşa fel încât deşeurile să fie ultimele generate. În rest să se recircule tot şi să se
creeze plus valoare. În final aş dori o discuţie, fie cu dumneavoastră, fie cu cineva din direcţia
de investiţii pentru a clarifica ce înseamnă şi sunt convins că pe termen lung se va produce o
plus valoare însemnată.
Multumesc! Întrebarea rămâne cea cu privire la buget.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În legătură cu solicitarea de a avea o discuţie cred că cel mai bine ar fi să discutaţi cu
domnul director Mugurel Borlea de la Direcţia de investiţii, iar în legătură cu bugetul, vreau să
spun că la nivelul consiliului judeţean am demarat deja discuţiile cu instituţiile din subordine
pentru a pregăti bugetul. Vom putea vota bugetul al nivelul consiliului judeţean când
preşedintele ţării va promulga bugetul national.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, judeţul Timiş este un judeţ cu efectiv de aproape de 1 milion de
capete de suine. Este un judeţ care până acum a fost ferit de apariţia unei boli extrem de
grave cum este pesta africană. Din câte am înţeles au fost localizate şi în judeţul Timiş cazuri
de pestă porcină africană. Ne puteţi spune dacă este oficială această informaţie şi care sunt
măsurile ce se vor lua pentru combaterea acestei boli?
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, în calitate de membru a Unităţii de combatere a bolilor la animale am participat,
duminică, la întrunirea acestei unităţi unde specialiştii, de la Direcţia Sanitar Veterinară, neau prezentat în prima fază suspiciunea. Luni, prin analizele care au fost făcute la Satu Mare
şi Bucureşti, ne-au confirmat că sunt două focare de pestă porcină africană la Belinţ şi Bârna.
Astfel, conform manualului de procedură în cazul acestei boli, specialiştii de la direcţia
veterinară au venit cu propunerea de sacrificare a animalelor în acele gospodării. Astăzi, la
ora 12,00, se constituie din nou această comisie specială, însă răspunderea şi propunerea
de măsuri este a Direcţia Sanitar Veterinară Vom aştepta măsurile propuse şi vom vedea ce
facem în continuare la nivelul judeţului Timiş.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Solicit din partea dumneavoastră o clarificare cu privire la spitalul regional. În spaţiul
public au fost făcute declaraţii contradictorii şi am nevoie de această clarificare în sensul că
doresc să ştiu dacă se face acest spital, întruct declaraţia doamnei ministru Sorina Pintea era
în direcţia că se va face spitalul regional. De asemenea, doresc să ştiu dacă este necesar
acest spital regional.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu ştiu unde au apărut declaraţiile contradictorii, însă am convingerea că toată lumea
susţine realizarea unui spital regional. Din discuţiile pe care le-am avut cu doamna ministru şi
specialiştii din domeniul sănătăţii a reieşit faptul că se susţine realizarea acestui proiect.
Domnul consilier judeţean Dorin Cutu
Doresc şi eu să-l rog pe domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea să ia în calcul şi podul
de la Tapia de pe DJ 680.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Deci, vă informez că mâine, o echipă de la Direcţia tehnică va fi prezentă pe teren. Îl
vom invita chiar şi pe domnul consilier judeţean Bitea Nicolae şi Bădina Nicu şi împreună
vom stabili concret, la faţa locului, toate măsurile ce vor fi aduse ulterior la cunoştinţa tuturor.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule preşedinte sunt convins că promtitudinea aceasta va fi şi la podul de la
Găvojdia în acest an.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Domnule preşedinte, m-am uitat în ziarul consiliului judeţean în care sunt imagini
frumoase cu dumneaovastră, cu domnii vicepreşedinţi, dar cea mai importantă este imaginea
de la noua maternitate şi chiar îmi place felul în care încheiaţi articolul, respective “ne gândim
şi la generaţiile viitoare”. Aveţi un orizont de timp? Dar vă rog să nu îmi daţi un răspuns aşa
cum aţi dat domnului Marian Vasile.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Noua maternitate este castigată pe cooperare tranfrontalieră România – Ungaria. În
acest moment se lucrează la studiul de fezabilitate ce va fi depus în perioada urmtătoare,
apoi urmează proiectarea şi execuţia. E greu să dai un termen concret pentru că ştiţi ce
înseamnă licitaţia. Noi sperăm să demarăm cât mai repede execuţia propriu zisă a acestui
obiectiv.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Noi vă suntem alături.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă mulţumim în numele noii generaţii!
Domnul consilier judeţean Cosmin Costa
Domnule preşedinte, doresc să ştiu dacă pentru anul 2019 consiliul judeţean are o
strategie pentru terenul/parcarea pe care o deţinem vis-à-vis de Hotelul Timişoara. Ştim cu
toţii că am avut o serie de proiecte eşuate acolo şi aş vrea să ştiu dacă aveţi în vedere
demararea construcţiei unei parcări. Dacă există deja aş vrea să ne spuneţi în ce stadiu este
acest proiect.
De asemenea revin cu rugămintea de a deschide a doua intrare în parcare. Acolo sunt
întârzieri foarte mari la intrarea în parcare şi am rugămintea să se rezolve această situaţie.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Referitor la realizarea celei de-a doua intrari în parcare, vă pot spune că în momentul
în care vom avea buget vom demara realizarea acestei investiţii. Referitor la strategia pentru
acel teren, vă pot spune că din păcate avem un PUZ cu foarte multe condiţionări. Va trebui
modificat acel PUZ pe acel teren şi cu siguranţă prioritatea noastră rămâne realizarea unei
parcări supraterane.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, stimaţi colegi, doresc să vă invit în foaierul sălii
multifuncţionale pentru că, tot cu ocazia preşedenţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene,
sărbătorim şi sezonul România - Franţa 2019. În numele prieteniei România – Franţa vă invit
să gustaţi câteva din preparatele franceze.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, 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
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