JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din data 27 februarie 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 31 consilieri judeţeni din totalul de 34 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc: Jumanca Romaniţa, Ritivoiu Mihai şi Alexandru Iovescu.
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.84/18.02.2019 şi ordinea de zi a şedinţei
a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către
mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
În continuare, dau citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărârea privind validarea mandatului unui consilier judetean si
completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
2. Proiect de hotărârea privind validarea mandatului unui consilier judetean si
completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
3. Proiect de hotărârea privind aprobarea încetarii contractului de închiriere
nr.8368/28.06.2016, încheiat intre Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş si
Societatea ”Ilaş Trans Luciano” S.R.L.
4. Proiect de hotărârea privind aprobarea darii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din
Bastionul Theresia Timişoara către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş.
5. Proiect de hotărârea privind aprobarea darii în folosinţă gratuită a unor spaţii din
Bastionul Theresia Timişoara către unele instituţii de utilitate publică.
6. Proiect de hotărârea privind aprobarea acordarii dreptului de folosinţă a unor spaţii
din Palatul Administrativ, către unele instituţii publice şi asociaţii.
7. Proiect de hotărârea privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului
Judetean Timis nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Timiş în Adunările Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor
societăţi comerciale la care Judeţul Timiş este acţionar.
8. Proiect de hotărârea privind aprobarea trecerii unor active fixe corporale din
domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării.
9. Proiect de hotărârea privind aprobarea modificării şi completării Normativului privind
dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
10. Proiect de hotărârea privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe.
11. Proiect de hotărârea privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Naţional
al Banatului.
12. Proiect de hotărârea privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean
Timis nr.12/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

1

13. Proiect de hotărârea privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
liceal special şi postliceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020.
14. Proiect de hotărârea privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special preşcolar, primar, gimnazial şi profesional din judeţul Timiş, pentru anul
şcolar 2019-2020.
15. Proiect de hotărârea privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş prin
Consiliul Judeţean Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Managementul
Energiei Timiş.
16. Proiect de hotărârea privind aprobarea completării şi modificării Hotararii Consiliului
Judetean Timis nr.95/2015 privind aprobarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale 2014-2020.
17. Proiect de hotărârea privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Timiş pentru anul 2019.
18. Intrebari, interpelari.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele
proiecte:
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza
Studiu de Fezabilitate (SF) cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie publică din cadrul proiectului „Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor
medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged („Babies
across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and
neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timişoara and
the Pediatric Clinic of Szeged”), Acronim BABYROHU”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor funcţii publice şi aprobarea
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.
Daca sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a şedinţei? Dacă nu,
supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele mentionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 29 de voturi pentru
din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, 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 28 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea
Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan –
Ion, 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 extraordinare din data de 06 februarie 2019.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 29 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
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Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu,
Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier
judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului
Judetean Timis.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În continuare, dau cuvântul domnului secretar
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean - Secretar al Judeţului Timiş
Va informez ca proiectul de hotărârea a fost initiat de către Presedintele Consiliului
Judetean Timis, domnul Calin-Ionel Dobra avand ca temei expunerea de motive si adresa
inaintata Consiliului Judetean Timis de către Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor
Timis care confirma apartenenta la partid a supleantului inscris pe lista de candidati de la
alegerile din iunie 2016, respectiv doamna Mihaela Viorica Nagy.
Verificarea, analizarea si confirmarea celor mentionate in adresa Partidului Alianta
Liberalilor si Democratilor Timis este de competenta Comisiei de Validare din cadrul
Consiliului Judetean Timis legal constituita prin hotărâreaa nr.124/2016, comisie care va
intocmi un proces-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus pentru a
detine calitatea de consilier judetean.
In consecinta, rog Presedintele Consiliului Judetean Timis sa propuna luarea unei
scurte pauze, timp in care Comisia de Validare in urmatoarea componenta: dl. Bădina
Nicu, dl.Cândea Iosif - Dorin, dl. Matei Viorel, si dl. Bitea Nicolae - Florin, urmeaza sa se
retraga pentru a verifica documentele si pentru a intocmi procesul-verbal privind validarea
sau invalidarea supleantului propus sa detina calitatea de consilier judetean.
În aceeaşi idee aş vrea să se analizeze şi cea de-a doua propunere, respectiv
pentru domnul Tudorica Valentin. Propun acest lucru pentru a economisi timpul.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În continuare, propun luarea unei scurte pauze, timp în care Comisia de validare se
retrage pentru a analiza cele două dosare pentru validare.
Pauza a luat sfârşit, rog pe preşedintele Comisiei de validare dl. Bădina Nicu sa
prezinte procesul verbal întocmit în cadrul comisiei.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu – preşedintele Comisiei de validare
Domnule preşedinte, înainte de a prezenta procesul verbal, doresc să vă informez
că am analizat lista consilierilor judeţeni ALDE trecută în buletinul de vot şi a fost în
următoarea ordine Stancu Traian, Daviţoiu Ioan, Geană Nistor. La acea vreme domnul
Daviţoiu a renunţat şi au rămas în calitate de consilieri judeţeni Stancu şi Geană. Având în
vedere decizia care s-a luat la nivel politic, cei doi nu mai au calitatea de membri de partid
ALDE şi implicit nu mai ai au calitatea de consilieri judeţeni. În continuare, locul 4 – prin
radiere domnul Karagena Sorin, locul 5 – Vulcan Corneliu prin demisie, locul 6 doamna
Nagy Mihaela Viorica, locul 7 Adişan Silviu prin renunţare, astfel s-a ajuns la locul 8
domnul Tudorică Valentin.
Prin urmare, voi da citire procesului verbal întocmit de Comisia de validare care, în
componenţa prevăzută de HCJT 124/2016, a procedat la examinarea legalităţii alegerii
unui consilier judeţean în vederea validării mandatului acestuia constatând următoarele:
un loc de consilier judeţean din cadrul Consiliul Judetean Timis a devenit vacant urmare
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încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Geană Nistor Pavel fapt
constatat prin Ordinul Prefectului Judeţelui Timiş 78/30.01.2019. Urmare adresei înaintată
de ALDE înregistrată la Consiliul Judetean Timis sub nr. 1372/28.01.2019, se propune
validarea mandatului de consilier judeţean a doamnei Mihaela Viorica Nagy membru
supleant aflat la poziţia 6 în lista de la alegerile din 2016. În urma examinărilor şi
verificărilor comisiei privind legalitatea validării doamnei Mihaela Viorica Nagy în funcţia de
consilier judeţean, se constată că în locul vacant este îndreptăţit să fie validat supleantul
indicat de partid membru de partid din lista iniţială pe care a candidat consilierul judeţean
care şi-a pierdut această calitate.
În concluzie, apreciem că au fost respectate dispoziţiile legale şi nu există motive
pentru invalidarea mandatului de consilier judeţean, motiv pentru care Comisia de
validare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune validarea
mandatului de consilier judeţean a doamnei Mihaela Viorica Nagy.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Înainte de a trece la procedura de vot rog pe doamna Nagy să se prezinte.
Doamna Mihaela Viorica Nagy
Bună ziua,
Mă numesc Mihaela Viorica Nagy. Mă bucur să fiu printre dumneavoastră, să vă fiu
colegă începând de astăzi. Am 40 de ani, sunt căsătorită şi am 3 copii. Sunt de profesie
economist. Sunt în câmpul muncii din anul 1998. Din anul 1998 până în 2015 am lucrat în
privat, iar din anul 2015 până în prezent sunt consilier la Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale.
În calitate de consilier judeţean mă angajez să respect Constituţia şi legile ţării şi voi
face tot ce va sta în putinţa mea şi cu toată priceperea şi competenţele mele pentru binele
locuitorilor judeţului Timiş. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Înainte de a se trece la vot va informez ca in conformitate cu prevederile legii si ale
ROF – ului CJT hotărârile cu caracter individual privitoare la persoane se iau cu votul
secret al consilierilor judeţeni, cu excepţiile prevăzute de lege si prezentul regulament.
Astfel, in conformitate cu art.7 alin.(1) din OG nr.35/2002, art.6 alin.(2) din legea
nr.393/2004, art. 31 alin.(5) din Legea nr.215/2001 si art.4 din ROF CJT, validarea sau
invalidarea mandatelor se face prin votul deschis al majorităţi consilierilor prezenţi la
şedinţa.
Daca sunt discuţii privind votarea? Dacă nu, procedură de vot pentru proiect.
Consiliul Judetean Timis a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 voturi pentru.
Felicitări doamnei Nagy Mihaela Viorica pentru validarea mandatului de consilier
judeţean si in continuare vom parcurge procedura de depunere a jurământului. Rog
consilierii judeţeni sa ne ridicam in picioare cat timp doamna Nagy Mihaela Viorica va
depune jurământul.
Va rog doamna sa puneţi mana stânga pe Biblie si pe Constituţie si sa rostiţi
Jurământul si apoi sa-l semnaţi.
Doamna consilier judeţean Mihaela Viorica Nagy
Subsemnata Mihaela Viorica Nagy, depun în faţa Consiliului Judeţean Timiş în
conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, următorul jurământ:
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„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Stimată doamnă Nagy vă aduc la cunoştinţă faptul ca din acest moment dvs. intraţi
in exerciţiul atribuţiilor de consilier judeţean, iar in noua calitate pe care o deţineţi aveţi
obligaţia de a întocmi si depune declaraţia de avere, declaraţia de interese, declaraţia
privind eventualele situaţii de incompatibilitate, precum si declaraţia privind desfăşurarea
unor activităţi de politie politica – formulare care va vor fi puse la dispoziţie de către
aparatul de specialitate al CJT.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier
judeţean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului
Judetean Timis.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dau cuvântul domnului secretar Ioan Dănuţ Ardelean
Domnul Ioan Dănuţ Ardelean
Mulţumesc domnule preşedinte!
Vă informez că şi acest proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele
Consiliul Judetean Timis domnul Calin-Ionel Dobra avand ca temei expunerea de motive si
adresa inaintata Consiliului Judetean Timis de către Partidul Alianta Liberalilor si
Democratilor Timis care confirma apartenenta la partid a supleantului inscris pe lista de
candidati de la alegerile din iunie 2016, respectiv doamnul Tudorică Valentin.
Verificarea, analizarea si confirmarea celor mentionate in adresa Partidului Alianta
Liberalilor si Democratilor Timis este de competenta Comisiei de Validare din cadrul
Consiliului Judetean Timis legal constituita prin hotărâreaa nr.124/2016, comisie care va
intocmi un proces-verbal privind validarea sau invalidarea supleantului propus pentru a
detine calitatea de consilier judetean.
In consecinta, rog Presedintele Consiliului Judetean Timis sa propuna luarea unei
scurte pauze, timp in care Comisia de Validare in urmatoarea componenta: dl. Bădina
Nicu, dl.Cândea Iosif - Dorin, dl. Matei Viorel, si dl. Bitea Nicolae - Florin, urmeaza sa se
retraga pentru a verifica documentele si pentru a intocmi procesul-verbal privind validarea
sau invalidarea supleantului propus sa deţină calitatea de consilier judetean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe preşedintele Comisiei de validare dl. Bădina Nicu sa prezinte procesul
verbal întocmit in cadrul comisiei.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu
Comisia de validare , în componenţa prevăzută de HCJT 124/2016, a procedat la
examinarea legalităţii alegerii unui consilier judeţean în vederea validării mandatului
acestuia constatând următoarele: un loc de consilier judeţean din cadrul Consiliul
Judetean Timis a devenit vacant urmare încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a
domnului Traian Stancu fapt constatat prin Ordinul Prefectului Judeţului Timiş 85/2019.
Urmare adresei înaintată de ALDE înregistrată la Consiliul Judetean Timis sub nr.
R2275/12.02.2019, se propune validarea mandatului de consilier judeţean a domnului
Tudorică Valentin membru supleant aflat la poziţia 8 în lista de la alegerile din iunie 2016.
În urma examinărilor şi verificărilor comisiei privind legalitatea validării domnului Tudorică
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Valentin în funcţia de consilier judeţean, se constată că în locul devenit vacant este
îndreptăţit să fie validat supleantul indicat de partid membru de partid din lista iniţială pe
care a candidat consilierul judeţean care şi-a pierdut această calitate.
În concluzie, apreciem că au fost respectate dispoziţiile legale şi nu există motive
pentru invalidarea mandatului de consilier judeţean, motiv pentru care Comisia de
validare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune validarea
mandatului de consilier judeţean a domnului Tudorică Valentin.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În continuare, rog pe domnul Tudorică Valentin să se prezinte.
Domnul consilier judeţean Tudorică Valentin
Buna ziua,
Stimate doamne şi stimaţi domni consilieri judeţeni, stimate domnule preşedinte,
onorată asistenţă.
Sunt de profesie ofiţer, vin din cadrul MAI dar am desfăşurat activitate şi în
Ministerul Apărării Naţionale. Am studii în domeniul militar, juridice şi management. Sunt
căsătorit, am un copil. Am desfăşurat activitate într-un sigur partid înainte de 1989, iar
după 1989 sunt membru ALDE. Vin în rândul dumneavoastră cu dorinţa de a-mi aduce
aportul în măsura puterilor şi competenţelor mele pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce
ne propunem, dar şi ce şi-a propus ALDE la intrarea în campania în 2016 astfel încât să
se simtă un adaos la calitatea muncii desfăşurată de consilierii ADLE. Vă mulţumesc!.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Înainte de a se trece la vot va informez ca in conformitate cu prevederile legii si ale
ROF – ului CJT hotărârile cu caracter individual privitoare la persoane se iau cu votul
secret al consilierilor judeţeni, cu excepţiile prevăzute de lege si prezentul regulament.
Astfel, in conformitate cu art.7 alin.(1) din OG nr.35/2002, art.6 alin.(2) din legea
nr.393/2004, art.31 alin.(5) din Legea nr.215/2001 si art.4 din ROF CJT, validarea sau
invalidarea mandatelor se face prin votul deschis al majorităţi consilierilor prezenţi la
şedinţă.
Daca sunt discuţii privind votarea? Dacă nu, procedură de vot pentru proiect.
Consiliul Judetean Timis a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 voturi pentru.
Felicitări domnului Valentin Tudorică pentru validarea mandatului de consilier
judeţean si in continuare vom parcurge procedura de depunere a jurământului. Rog
consilierii judeţeni sa ne ridicam in picioare cat timp domnul Valentin Tudorică va depune
jurământul.
Va rog domnule sa puneţi mana stângă pe Biblie si pe Constituţie si sa rostiţi
Jurământul si apoi să-l semnaţi.
Domnul consilier judeţean Tudorică Valentin
Subsemnatul Tudorică Valentin, depun în faţa Consiliului Judeţean Timiş în
conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoştinţă faptul ca din acest moment dvs. intraţi in exerciţiul atribuţiilor
de consilier judeţean, iar in noua calitate pe care o deţineţi aveţi obligaţia de a întocmi si
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depune declaraţia de avere, declaraţia de interese, declaraţia privind eventualele situaţii
de incompatibilitate, precum si declaraţia privind desfăşurarea unor activităţi de politie
politica – formulare care va vor fi puse la dispoziţie de către aparatul de specialitate al
CJT.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră aş dori să felicit, în numele
grupului consilierilor judeţeni PNL pe cei doi colegi pe care dumneavoastră i-aţi felicitat
deja pentru validarea în funcţia de consilieri judeţeni. De asemenea, doresc să aducem
mulţumiri foştilor colegi care au depus o activitate meritorie în cei 2 ani şi jumătate din
acest mandat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Înainte de a trece la dezbaterea şi aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,
vă anunţ că în acest moment, după validarea celor doi colegi consilieri judeţeni, sunt
prezenţi 33 de consilieri judeţeni din 36 consilieri judeţeni în funcţie.
Punctul nr.3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de
închiriere nr.8368/28.06.2016, încheiat intre Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean
Timiş si Societatea ”Ilaş Trans Luciano” S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile
Marian Constantin.
Înţeleg că este o problemă la aparatul de vot al domnului Tudorică Valentin. Rog
echipa tehnică să vină să verifice aparatul de vot al domnului Tudorică Valentin pentru că
fie nu merge, fie pe buletinul de vot apare că a votat domnul Stancu Traian în locul
domnului Tudorică Valentin.
Punctul nr.4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosinţă gratuită
a unui spaţiu din Bastionul Theresia Timişoara către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii
Comisia de Administratie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu
urmatorul amendament: “se modifică art.1 din proiectul de hotărâre si pct.3.1 din
contractual de comodat prevazut in anexa la proiectul de hotărâre, în sensul că perioada
dării in folosinta gratuita sa fie pe o durata de 1 an cu posibilitatea prelungirii”.
Rog preşedintele comisiei să sustină amendamentul.
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Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, în urma discuţiilor avute ulterior votului din comisie, am înţeles
că agenţiile noastre au o serie de proiecte a căror fază de derulare trece de un an şi, în
aceste condiţii, este normal să le acordăm contractul pe o perioadă de 5 ani.
Există o problemă pentru care nu am depus amendament dar pe care vreau să o
semanalez şi anume, va trebui să inventariem spaţiile libere ale consiliului judeţean pentru
că poate, în viitor, vor apare noi agenţii şi trebuie să ştim unde să le plasăm.
Prin urmare, retrag amenadamentul dar vă rog să aveţi în vedere situaţia
semnalată.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Trebuie luat în calcul ceea ce a prezentat domnul Coifan ţinând cont şi de proiectul
de descentralizare. Atât la nivelul aparatului de specialitate al consiliului judeţean dar şi de
cel patrimonial acelor instituţii care privesc descentralizarea.
Domnul consilier judeţean Bojin Titu
Domnule preşedinte, în urma discuţiilor purtate împreună cu dumneavoastră şi
Agenţia Naţională a Ariilor Protejate, vă rog să aveţi în vedere faptul că la momentul
respective aţi promis că veţi găsi o soluţie pentru un sediu. Trebuie să ţinem cont de faptul
că această agenţie a fost nou înfiinţatată şi a preluat tot ce înseamnă aceste arii şi în
judeţul Timiş.
Noi astăzi o să aprobăm în şedinţa de la ora 13:00 un sediu provizoriu pentru o
perioadă de 3 luni astfel încât să poată să-şi constituie echipa. Trebuie să avem în vedere
şi această agenţie de la care cred că există deja o solicitare în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, am primit solicitarea şi vom lua în calcul să găsim o varianta ţinând cont că este
o instituţie publică cu reprezentare la nivel judeţean şi regional.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Având în vedere lipsa de spaţii cu care ne confruntăm reiterez ceea ce am solicitat
şi acum 2 - 3 ani, şi anume alocarea în bugetul consiliului judeţean pentru anul 2019 a
unei sume pentru exercitarea dreptului de preemţiune atunci când este cazul şi este
oportun. Ne punem anumite întrebări când vedem sedii central, mă refer la zona centrala a
Timişoarei pe care nu le valorificăm atunci când avem ocazia. Din acest motiv cred că este
oportun să alocăm suma necesară şi vă rog să luaţi în considerare această propunere.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog Direcţia pentru administrarea patrimoniului să ia în considerare şi să analizeze
oportunitatea prinderii în lista de investiţii a unor sume pentru posibilitatea achiziţionării
unor spaţii.
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, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Nagy
Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian
Constantin şi o abţinere din partea domnului Matei Viorel.
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Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosinţă gratuită
a unor spaţii din Bastionul Theresia Timişoara către unele instituţii de utilitate
publică.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii.
Comisia de Administratie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu
urmatorul amendament: “se modifica art.1 din proiectul de hotărâre si pct.3.1 din
contractual de comodat prevazut in anexa la proiectul de hotărâre, in sensul ca perioada
darii in folosinta gratuita sa fie pe o durata de 1 an cu posibilitatea prelungirii”.
Rog preşedintele comisiei să susţina amendamentul.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Am precizat mai devreme că ne retragem amendamentul. Precizarea era valabilă
pentru cele 3 proiecte de hotărâre.
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 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Nagy
Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian
Constantin şi o abţinere din partea domnului Matei Viorel.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii dreptului de
folosinţă a unor spaţii din Palatul Administrativ, către unele instituţii publice şi
asociaţii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii
Comisia de Administratie Publica Locala a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu
urmatorul amendament: “se modifica art.1 din proiectul de hotărâre si pct.3.1 din
contractual de comodat prevazut in anexa la proiectul de hotărâre, in sensul ca perioada
darii in folosinta gratuita sa fie pe o durata de 1 an cu posibilitatea prelungirii”.
Preşedintele Comisiei de Administraţie Publică Locală a anunţat că a retras
amendamentul
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei
Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.195/30.09.2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale şi în Consiliile de
Administraţie ale unor societăţi comerciale la care Judeţul Timiş este acţionar.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, doresc să vă adresez o întrebare cu privire la acest material.
M-am uitat şi am văzut că S.C Intercenter SA în care vom numi un reprezentant deţine
45,42% din capitalul social. Am înţeles că în mandatul trecut a fost aprobată o comisie
care să cerceteze ce posibilităţi ar fi să redobândim din nou majoritatea. În acest sens, vă
întreb, aveţi în vedere acest lucru? Respectiv, se doreşte să cumpărăm acţiuni ca să
avem majoritatea? Există în acest sens un plan?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Pot să vă spun că există un Raport al Curţii de Conturi legat de această societate şi
în urma acestui raport am pus în aplicare demersurile care ne-au fost date de către Curtea
de Conturi, şi anume, în prima fază aducerea societăţii la prima fază, respectiv din SA în
SRL. Acesta este primul pas dispus de Curtea de Conturi.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Ce alte măsuri a mai lăsat Curtea de Conturi prin raport?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am să rog colegii să vă transmită pe tablete acest raport.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, aştept propuneri din partea dumneavoastră.
Din păcate, trebuie să ştiţi că nu putem propune în Consiliul de administraţie un
consilier judeţean. Acesta trebuie să fie din afara consiliului judeţean pentru a nu intra în
incompatibilitate.
Trebuie să recunoaştem cu toţii că este o situaţie delicată şi de-a lungul timpului tot
am avut propuneri dar din păcate cei care au fost desemnaţi de către consiliului judeţean
şi-au dat demisia din această societate comercială.
Întrucât nu există nicio propunere în acest sens, propun să retragem proiectul de pe
ordinea de zi, să înaintăm tuturor consilierilor judeţeni raportul legat de această societate
comercială, demersurile pe care le-a făcut consiliul judeţean în acest sens şi la următorul
plen să luăm o decizie şi să vedem ce vom face cu această societate comercială în care
procentul de reprezentare al consiliului judeţean s-a diminuat faţă de forma iniţială.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Am văzut că s-au făcut foarte multe angajări în consiliul judeţean. Chiar nu există
nimeni care să vrea să intre în această misiune pentru a clarifica lucrurile acolo?
Discutam mai devreme de spaţii…
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aici nu discutăm despre spaţii şi nu cred că acest subiect trebuie luat în glumă. Nu
are legătură cu angajările făcute la nivelul consiliului judeţean. Este un subiect delicat.
Această asociere s-a făcut acum aproximativ 15 ani şi patrimoniul judeţului Timiş este
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blocat din diferite motive. Cred că trebuie să reflectăm cu maximă atenţie asupra acestei
probleme pentru că discutăm de aportul Consiliului Judeţean Timiş în această societate.
Supun la vot această propunere, respectiv retragerea proiectului de pe ordinea de zi.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat retragerea proiectului 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, Cocean Liviu - Marius,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor active fixe
corporale din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea
demolării.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către 2 comisii
Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice si Protectia Mediului,
Comisia pentru Cultura, Invatamant, Tineret si Sport, Comisia pentru Administratie Publica
Locala, Comisia pentru Relatii si Cooperare Interna si Externa si Comisia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală au dat aviz nefavorabil proiectului de hotărâre.
Dacă sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, m-am uitat peste material şi am observat că
lista bunurilor din domeniul public al judeţului Timiş, pe care noi le solicităm în domeniul
privat cuprinde câteva obiective pentru care noi am primit bani europeni pentru a reabilita
acele obiective. Valoarea lor de inventar este de 1.30.710.66 lei. Întrebarea mea este: am
dat bani şi acum dărâmăm ceea ce am construit iniţial – deci, care este raţiunea?
Domnul consilier judeţean Buboi Cosmin
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ştiţi poziţia consilierilor PNL referitor la sala
polivalenta care susţin a fi construită în Timişoara şi vă solicităm şi dumneavoastră să
sprijiniţi această construcţie în Timişoara. Totodată, astăzi avem pe ordinea de zi o locaţie
la Giroc unde vedem, aşa cum spunea şi domnul Coifan, 4 imobile supuse demolării şi din
câte am înţeles au fost accesate fonduri europene pentru reabilitarea acestor imobile.
Dacă este aşa mi se pare puţin anormal să trecem la demolarea lor.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Discutam acest aspect privind locaţia de la Giroc cred că de mai bine de 2 ani. Din
păcate batem pasul pe loc din acest punct de vedere. CNI a venit în Timişoara şi a evaluat
ambele locaţii, respectiv cea propusă de Primăria Municipiului Timişoara şi cea propusă
de dumneavoastră. De la ultima vizită, din ceea ce ştim noi, respectiv de acum 6 luni, nu
s-a primit niciun răspuns în ceea ce priveşte alegerea locaţiei pentru construirea viitoarei
săli polivalente. Deci, practic CNI, instituţia care finanţează construirea acestei săli
polivalente nu a dat un răspuns în ceea ce priveşte locaţia.
Prin urmare, în aceste condiţii nu îmi dau seama de ce facem aceste lucruri. Dacă
CNI alege altă locaţie, alta decât cea de la Giroc? Noi acolo avem construcţii făcute pe
fonduri europene care deservesc Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Ce se
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întâmplă cu acei bani? Nu ştiu câţi ani au trecut de când s-au făcut acele investiţii dar ştiu
că 5 ani de la construirea unor obiective pe fonduri europene nu ai voie să le schimbi
destinaţia. Ar trebui să lămurim şi aceste lucruri.
Despre detalii şi criterii privind locaţia putem discuta dacă vreţi să reluăm din nou
marea conversaţie în acest sens. Da, aşa cum spune colegul meu, dezbateri. Aş vrea să
lămurim aceste aspecte şi dacă mai e cazul să mai discutăm. Noi, grupul consilierilor PNL
vă informăm că nu vom susţine proiectul în această formă pentru că nu avem un răspuns
clar în ce priveşte construirea sălii polivalente în una din cele două locaţii.
Domnul consilier judeţean Matei Viorel
Domnule preşedinte de mai bine de 2 ani discutăm despre locaţia fie a stadionului,
fie a unui complex sportiv. Noi, consiliul judeţean, avem la dispoziţie 63 ha la Covaci şi nu
ştiu de ce nu facem un complex sportiv acolo şi astfel mulţumim pe toată lumea şi nu ne
călcăm pe picioare unii pe alţii. Centrul legumicol l-am făcut la Tomnatic şi nu mai are rost
să ne batem capul. Avem acest teren care de ani de zile stă în paragină. Acolo putem face
stadion, sala polivalentă, putem face un complex sportiv, putem să aducem ceva pentru
timişoreni. Acolo nu ne împiedică nimic să luăm această locaţie. În acest fel terminăm
discuţiile şi poate pe mandatul nostru ne vom apuca de lucru.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, încerc să vă răspund la întrebările
dumneavoastră. În primul rând, locaţia a fost transmisă de către consiliul judeţean în anul
2014. Pentru actuala locaţie, de 5 ani de zile consiliul judeţean şi-a păstrat locaţia pusă la
dispoziţie CNI.
În al doilea rând, proiectul pe fonduri europene a expirat atât din punct de vedere al
implementării cât şi din punct de vedere al monitorizării acestui proiect.
De asemenea, eu sunt obligat să pun în aplicare trei hotărâri ale consiliului
judeţean, respectiv hotărârea pe care am aprobat-o toţi privind mutarea ISU din acea
locaţie la Topolovăţ pentru a avea accesibilitatea la autostradă. Deci ISU nu îşi mai
desfăşoară activitatea acolo. O altă hotărâre a consiliului judeţean dată în 2017 pentru
demararea procedurilor necesare realizării investiţiei construirii sală polivalentă în comuna
Giroc, judeţul Timiş, care avea trei articole foarte importante, demararea procedurilor
necesare realizării investiţiei şi demararea procedurilor de punere la dispoziţie a terenului.
Această hotărâre decurge din hotărârea pe care noi am aprobat-o deja în 2017.
Stimaţi colegi, tot noi am aprobat pe acea zonă un PUZ, unde pe terenul respectiv
de 9 ha am aprobat în cadrul PUZ-ului servicii şi dotări sportive. În acest sens a apărut
această hotărâre a consiliului judeţean pentru a rezolva acele platforme betonate, tocmai
în ideea de a avea terenul liber de sarcini pentru a-l pune la dispoziţie diferitelor investiţii
privind activităţile sportive.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a respins proiectul de hotărâre cu 18 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Lupuţ Florica, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, 13 voturi
împotrivă din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă, Borha
Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Sarmeş
Dan – Ion, Ştef Adrian şi 2 abţineri din partea domnilor Matei Viorel şi Vasile Marian
Constantin.
Din păcate, stimaţi colegi, proiectul nu a fost aprobat, dar aş vrea să luaţi în calcul
un lucru foarte important. Sunt ferm convins că după aprobarea bugetului de stat CNI va
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decide cu privire la locaţia realizării acestei investiţii, respectiv sala polivalentă care
depăşeşte valoarea de investiţii peste 50 milioane de euro. Aş vrea să vă gândiţi bine
dacă sunteţi de acord cu locaţia pe care o pune la dispoziţie CNI. Eu am transmis clar în
numele colegilor mei că locaţia pe care ne-o transmite CNI va fi susţinută de toată lumea
din grupul PSD.
Domnul consilier judeţean Bojin Mihăiţă
Doream să intervin dar acum că aţi lămurit lucrurile, intervenţia mea nu-şi mai are
rostul. Ceea ce vroiam să vă spun este că, dacă de 5 ani încercăm să găsim o locaţie şi
să nu reuşim, atunci să ne gândim la o altă locaţie. Însă, acum înţeleg că trebuie să
aşteptăm decizia CNI.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Vă rog să luaţi în considerare şi oportunitatea realizării unei expertize în sensul
dacă am putea sau nu realoca depozitul ISU de acolo. Dacă nu mă înşel acesta are
structură metalică şi s-ar putea realoca, iar în acest fel mai economisim nişte bani în cazul
în care până la urmă facem totuşi acolo. S-ar putea să nu facem acolo dar cred că este un
parametru important pentru luarea deciziei viitoare. Dacă nu mă înşel aşa cum am spus
are structură metalică şi se poate muta.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aveţi dreptate, nu discutăm de distrugerea acelei structuri metalice. Din contră se
pune în discuţie refolosirea acelei structuri metalice pentru activitatea ISU.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Tot legat de acest subiect, spuneaţi dumneavoastră că după buget vedem ce-o fi şi
cum o fi cu CNI. Însă, până atunci, domnule preşedinte, pentru că dumneavoastră ţineţi
foarte mult de această locaţie de la Giroc şi ne-aţi şi transmis acest lucru, doresc să vă
reamintesc, bănuiesc că aţi văzut adresa de la CNI din data de 9.05.2017, înregistrată la
Consiliul Judetean Timis sub nr. 8889/2017 în care CNI cere foarte multe lucruri, printre
care notă conceptuală şi tema de proiectare, documente necesare parcurgerii etapei
pentru promovarea investiţiilor, certificat de urbanism în termen de valabilitate prin care se
vor solicita avize şi dacă este cazul, alimentare cu energie termică, telefonie, alimentare
cu apă, telecomunicaţii, canalizare, mediu, salubritate, acord de principiu sau aviz de la
Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu judeţean, acord de principiu de la ISU etc., o
grămadă de alte solicitări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aţi citit şi ultimul alineat? E vorba de hotărârea consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Este mai lung dar pot să-l citesc dacă este nevoie. Dacă vreţi am să dau citire şi
acestui alineat.
Deci, „referitor la construire Sală polivalentă cu 16.000 locuri, comuna Giroc, judeţul
Timiş, revenim la adresa nr. 3832 din 27.03.2017 prin care vă transmitem punctul de
vedere privind extrasul de carte funciară nr. 401165 Giroc şi vă rugăm să urgentaţi
transmiterea extrasului de carte funciară cu următoarele completări: rectificarea în mod
corespunzător a adresei administrative a amplasamentului localitate, stradă, număr atât în
ceea ce priveşte terenul, cât şi în ce priveşte construcţiile edificate pe acesta.”
Acest lucru s-a făcut din câte am înţeles. După aceea se spune: „ conform
extrasului de plan cadastral …” mai citesc domnule preşedinte?... că e foarte mult şi
pierdem timpul.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Tot ce aţi citit dumneavoastră sunt realizate pentru că noi am aprobat un PUZ, iar
PUZ-ul nu-l puteam aproba dacă nu aveam toate avizele necesare.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Există pe acel teren alimentare cu apă?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Normal că există. Nu uitaţi că în zona respectivă demarăm şi lucrările pentru
construcţia de locuinţe. Nu uitaţi că în capătul celălalt al terenului sunt locuinţele pentru
tineri şi locuinţele destinate sănătăţii.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Şi cu pădurea de acolo ce facem, o tăiem?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu există pădure acolo.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Cum să nu existe? Dar, domnule preşedinte, nu aţi dori dumneavoastră , dacă tot
vorbim de acest teren, majoritatea dintre noi nici nu ştim unde este. Haideţi să facem o
vizită la faţa locului şi să vedem terenul cum arată. Să vedem şi noi alimentarea cu apă şi
toate aceste utilităţi care sunt necesare. Cred că ar fi normal acest lucru. Dumneavoastră
aţi fost pe teren, poate şi alţi colegi au fost, dar noi nu am fost.
Nu vreţi să mergem împreună şi să ne prezentaţi dumneavoastră acest spaţiu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Acest teren este pus la dispoziţie din 2014. Cine avea un interes de a susţine
proiectul sau de a-l bloca trebuia să meargă la faţa locului să vadă despre ce este vorba.
Aşa că eu vă invit să mergeţi şi să analizaţi la faţa locului toate aspectele pe care le
ridicaţi dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Domnule preşedinte vreau să vă fac o ultimă sugestie pentru că aţi văzut că
întotdeauna am fost de bună credinţă şi au fost, să zic aşa, două mari subiecte în care
practic noi, până în acest moment nu am găsit o comunicare şi un lucru comun în toate
proiectele iniţiate în cadrul consiliului judeţean.
Adică la stadion, demolarea stadionului, ştiţi foarte bine că primăria a emis
certificatul de urbanism pentru demolarea stadionului, asta aţi omis să spuneţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dar nu discutăm de stadion în acest moment.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Discutăm de sala polivalentă unde lucrurile trenează şi cred că s-a ajuns deja prea
departe. Dumneavoastră, în urma angajamentelor făcute de la începutul mandatului, că nu
facem politică în consiliul judeţean, ceea ce nu se va întâmpla şi de aceea vreau să nu
credeţi că am vre-o notă din acest punct de vedere, nu am nici un fel de obiectiv în acest
sens, dar vreau să vă fac o sugestie, şi anume în calitatea dumneavoastră de
reprezentant politic al partidului de guvernământ cu cea mai mare funcţie politică pe care o
aveţi din partea partidului pe care o aveţi în judeţul Timiş, vă rog să susţineţi această sală
polivalentă acolo unde este locul ei şi unde este cel mai bine pentru cetăţenii judeţului,
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adică în Timişoara. Spun acest lucru pentru că şi în Cluj e la 10 minute de centrul
municipiului Cluj Napoca. Budapesta este în oraşul Budapesta nu în afara capitalei. Tot ce
înseamnă obiective este important să fie în oraş. Sunt şi alte exemple.
Am vrut doar să vă fac această sugestie cu respect şi nu de altă natură.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am înţeles şi vă spun în continuare că sunt serios şi consecvent în ceea ce propune
Consiliul Judetean Timis. Această propunere este din 2014. Consiliul Judetean Timis nu a
schimbat locaţia. Îşi menţine aceeaşi locaţie pentru atragerea acestei investiţii. Să nu
uităm că nu noi finanţăm această investiţie şi cred că este important să atragem investiţia
în judeţul Timiş.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
De-a lungul istoriei perioadele înfloritoare au fost atunci când conducătorii au apelat
la specialişti şi au implicat populaţia în luarea deciziilor. Revin la ceea ce am sugerat de-a
lungul ultimilor ani, şi anume, poate ar fi cazul să apelăm şi noi la populaţie şi la specialişti
pentru că s-ar putea să ne închipuim un lucru care să nu concorde cu dorinţa majorităţii şi
cu posibilităţile fezabile şi sustenabile pe termen lung de a implementa o astfel de
investiţie. De aceea, haideţi să facem o dezbatere publică adevărată şi s-ar putea să ne
dăm seama că din punctul de vedere al protecţiei mediului, al dezvoltării durabile,
dezvoltării sociale ş.a.m.d decizia poate să fie pentru această locaţie sau poate să fie
pentru o cu altă locaţie. Eu supun atenţiei dumneavoastră o astfel de oportunitate de a
implica populaţia şi specialiştii. Nu suntem noi cei mai în măsură să luăm decizii. Nu ştiu
dacă s-a făcut cu adevărat un studiu de oportunitate pentru locaţia aceasta sau pentru
locaţia Timişoarei, dar în adevăratul sens multidisciplinar al cuvântului.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Să ştiţi că noi am făcut cu specialişti un studiu atât pentru oportunitate cât şi pentru
locaţie şi vă invit să mergeţi la doamna arhitect şef să vi le pună la dispoziţie. Am să rog
pe doamna arhitect şef să vi le transmită pe tabletă.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte ştiţi ce a spus Ronald Reagen lui Gorbaciov? A spus: „Let
down this wall „… adică dărâmaţi acest zid sau mai bine zis, în traducere liberă, întâlniţi-vă
cu domnul primar cât mai repede şi înţelegeţi-vă, iar noi vă vom sprijini. Domnul Marian
Vasile are dreptate, nu e vorba de un joc politic ci de binele cetăţenilor judeţului nostru. Eu
cred că o reîntâlnire şi o discuţie concretă ar mai detensiona situaţia.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Coifan mă provocaţi puţin dar să ştiţi că am avut în acest sens astfel de
întâlniri şi Consiliul Judetean Timis şi-a menţinut punctul de vedere cu această locaţie de 5
ani de zile, iar Primăria Timişoara cred că este în acest moment la a cincea locaţie pentru
că nici una din cele propuse nu a corespuns din punct de vedere legal. Până când vreţi să
continuăm în acest ritm?
Vă mulţumesc şi trecem la dezbaterea următorului punct înscris pe ordinea de zi.
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Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice
a Muzeului Naţional al Banatului.
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 Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
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Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului Judetean Timis nr.12/2019 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 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, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Nagy Mihaela
Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,
Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei
şcolare de învăţământ liceal special şi postliceal special din judeţul Timiş, pentru
anul şcolar 2019-2020.
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 Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei
şcolare de învăţământ special preşcolar, primar, gimnazial şi profesional din judeţul
Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020.
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,
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Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei
pentru Managementul Energiei Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier judeţean Cutu Dorin
Grupul consilierilor PSD îl propune pe domnul Marius Gavrilaş.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Stimaţi colegi, cu permisiunea dumneavoastră, am să spun, pe scurt, câteva
cuvinte despre demisia mea şi aş vrea să vă spun că, în primul rând, după cei mai bine de
6 ani de activitate în AMET, respectiv de reprezentare a consiliului judeţean în această
asociaţie, cred că a venit timpul să mă retrag pentru a lăsa locul altcuiva care poate să
deblocheze situaţia.
Activitatea AMET în această perioadă a fost considerabilă, rezultatele de asemenea
şi rapoartele de activitate sunt elocvente în acest sens. Vreau să vă spun că tocmai
pentru performanţele care au putut să fie realizate în circumstanţele date AMET acum
câţiva ani a preluat preşedinţia asociaţiilor de profil din ţară, tocmai ca şi recunoaştere a
rezultatelor în ceea ce priveşte managementul energiei şi nu numai. Însă, asociaţia s-a
confruntat cu destul de multe probleme financiare, mai ales cele cauzate de
nerecuperarea debitelor pentru serviciile prestate către clienţii AMET, majoritatea fiind
instituţii publice, inclusiv primării din judeţul Timiş.
Vreau să vă spun că de multe ori şi în mulţi ani activitatea AMET a suferit foarte
mult, a fost la nivel de subzistenţă, autofinanţată de multe ori de către angajaţi. Partea
bună este că la finalul anului trecut au fost recuperate majoritatea debitelor şi sper că
următorul reprezentant în această asociaţie să poată prin influenţa benefică pe care o va
avea, să evite situaţiile din trecut de blocaj care au fost, şi anume, în cazul în care AMET
este contractat de către alte instituţii publice şi private să nu mai existe situaţia de neplată
pentru serviciile prestate luni şi ani de zile.
Deci, eu sper că cel care va fi votat astăzi va putea debloca situaţia şi AMET va
putea relua în mod uniform şi performant activitatea. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Sincer şi eu vreau să vă felicit pentru activitatea în cadrul AMET-ului pentru că pe
lângă ce aţi prezentat ştiu situaţiile delicate cu care s-au confruntat această agenţie şi pe
parcursul timpului a reuşit să fie revigorată. Aşa este, are nevoie de un imbold pentru că
este o agenţie importantă care poate să sprijine proiecte de dezvoltare a judeţului.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre cu
propunerea înaintată de domnul consilier judeţean Cutu Dorin.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 20 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Titu,
Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Cutu Dorin, Dobra Călin,
Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Nagy
Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, 1 vot împotrivă din partea domului Sarmeş Dan
şi 12 abţineri din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bojin Mihaiţă,
Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Grigoroiu Eugeniu, Matei Viorel, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi
modificării Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.95/2015 privind aprobarea
Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Nagy Mihaela
Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,
Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean
Timiş pentru anul 2019.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 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, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Grigoroiu Eugeniu, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Nagy Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Vă rog faceţi propuneri.
Întrucât nu sunt propuneri din partea dumneavoastră, vă propun eu să fie desemnat
domnul consilier judeţean Tudorică Valentin ca reprezentant al Judeţului Timiş în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea înaintată.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 22 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Cândea Dorin, Clain Romică – Adrian, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Nagy Mihaela
Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,1 vot împotrivă din partea domnului
Lelescu Tiberiu şi 9 voturi din partea doamnelor/domnilor Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Buboi Ligius – Cosmin, Ciurlea Sorina, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Ştef Adrian, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice - faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţie publică din cadrul proiectului „Copii
dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetricăginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius
Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged („Babies across borders –
connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care
between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timişoara and the
Pediatric Clinic of Szeged”), Acronim BABYROHU”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Nagy
Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian
Constantin.
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Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor
funcţii publice şi aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin,
Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan
Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian,
Gavrilaş Marius – Dan, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Nagy
Mihaela Viorica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Sarmeş Dan – Ion, Ştef
Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian
Constantin.
Punctul nr. 21 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoştinţă faptul ca aveţi la dispoziţie in format electronic Informare
privind situaţiile prevăzute de lege privind conflictele de interese si incompatibilităţile in
care se pot afla consilierii judeţeni.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, în data de 7 ianuarie 2019, comisia instituită pentru a vedea
ce se poate face din societatea Aviaţia Utilitară Cioca a depus un raport. Aş dori să ştim
dacă v-aţi uitat peste el şi dacă aveţi propuneri în acest sens pentru a transforma
societatea, astfel încât să putem continua activitatea. Sperăm că până la sfârşitul
mandatului nostru să constatăm că am făcut, totuşi, nişte paşi în acest sens.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
M-am uitat peste raportul respectiv şi procesul verbal al şedinţei şi vom înainta
Consiliului Judetean Timis, care este şi AGA acestei societăţi, propunerea dumneavoastră
spre a fi analizată.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis.
PREŞEDINTE

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,

Călin Ionel Dobra

Ioan Dănuţ ARDELEAN

RED. C.A
DACT: C.A
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