CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 27 august 2020

Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi online un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Gavrilas Marius, Plavoșin Deian, Sarmeș Dan și Ștef Adrian.
Având in vedere dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alerta pe
teritoriul României, si Masurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul
Administrativ a altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curenta in sediu.
Astfel, la şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din aparatul
propriu, consilierii județeni participând la ședință in sistem online.
Având în vedere faptul că în ședința de astăzi vom aproba și parteneriatele cu
universitățile din Timișoara, vă informez că alături de noi, participa la ședință, în calitate de
invitați, din partea Universității de Vest Timișoara - doamna prorector Flavia Mirela Barna, din
partea Universității de Medicină și Farmacie “ Victor Babeș” Timișoara - domnul prorector
Daniel Forin Lighezan și din partea Universității Politehnica Timișoara domnul prorector Liviu
Brăiloiu.
Mulțumesc tuturor pentru prezență. Am fost anunțat că va veni și doamna prorector
Isodora Radulorv din partea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al României" din Timișoara care ne va fi alături până la finalul ședinței. În urma
votului dumneavoastră, stimați colegi, vom semna aceste acorduri care, de fapt, au mai fost, iar
acum le reînnoim pentru că au ajuns la faza de final. Ne așteaptă o perioadă importantă de
pregătire a proiectelor pe fonduri europene și aceste acorduri de parteneriat pot aduce un plus
valoare județului Timiș.
Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art.138 din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de
hotărâri, sens in care toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe
site-ul instituției, si prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea ședința poate fi
urmărită si online pe pagina de face-book a consiliului județean.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.335/19.08.2020 şi ordinea de zi a ședinței a
fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către massmedia si prin postarea pe tabletele consilierilor județeni.
În continuare, dau citire proiectelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea trecerii de drept a unor bunuri imobile din domeniul
public al Județului Timiș în domeniul public al Statului.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.58/21.04.2011
privind înființarea unui Incubator de Afaceri în cadrul Parcului Industrial și Tehnologic
Timișoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului
Judetean Timis nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri
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imobile aflate in domeniul public al Judetului Timiș, către unele institutii publice de interes
județean.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea masurilor dispuse prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare
și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale
Administrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor
Locale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării pe lângă Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Timiș a echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice, cu rol consultativ.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Grupul de
Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", pentru anul 2020.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între Județul
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor
Babeș" din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între Județul
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Vest Timișoara, în scopul realizării
și derulării de proiecte de interes comun.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între Județul
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, în scopul realizării și
derulării de proiecte de interes comun.
12. Intrebari, interpelari.
De asemenea, vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele proiecte:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între Județul
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica Timișoara, în scopul
realizării și derulării de proiecte de interes comun.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul 2020.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosință gratuită a unui spațiu din Bastionul
Theresia Timișoara, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala ”Valeriu Braniște”
Timiș.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele, înscrisă în Cartea
Funciară nr.401628 a Municipiului Lugoj, proprietate publică a Județului Timiș aflata in
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș
nr.73/27.05.2020 privind aprobarea închirierii unor spaţii din Bastionul ”Theresia”
Timișoara.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2020.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (în calitate de Partener de
Proiect 2) și Fundatia Bashford (Lider de parteneriat - Partener 1) în vederea promovării
proiectului „Construirea a 3 case de tip familial și inființarea Centrului de zi Lugoj” în
scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Apel de proiecte 3, pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor
prin intermediul aplicației MySMIS).
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Vă supun la vot completarea ordinii de zi a sedintei. Rog echipa tehnică să transmită
completarea ordinii de zi pentru procedura de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin
Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Dacă sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a sedintei?
Dacă nu, supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările aprobate. Rog echipa
tehnică să transmită ordinea de zi cu completările aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun aprobării
procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.08.2020. Rog echipa tehnică să
transmită procesul verbal pentru procedura de vot. Vă mulțumesc!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind constatarea trecerii de drept a unor
bunuri imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Statului.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Rog echipa tehnică să
transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre 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, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
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Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean
Timiș nr.58/21.04.2011 privind înființarea unui Incubator de Afaceri în cadrul Parcului
Industrial și Tehnologic Timișoara.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.4 la
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării în
administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Județului Timiș, către
unele instituții publice de interes județean.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre 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, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 4 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea
masurilor dispuse prin Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru instituirea
unor masuri fiscale.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre 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, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
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Punctul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, din structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru
Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune
privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Județean
Timiș și Bugetul Consiliilor Locale.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
Punctul nr. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării pe lângă Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a echipei intersectoriale în
domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol consultativ.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
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Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei
anuale către Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", pentru anul
2020.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu ….. de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de
Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, în scopul realizării și derulării de
proiecte de interes comun.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. Aș vrea să salut, din nou,
prezența domnului prorector Daniel Florin Lighezan.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 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, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Vest
Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. Aș vrea să salut, din nou,
prezența doamnei prorector Flavia Barna și să-I mulțumesc pentru colaborare pe care am avuto până acum.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
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- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara,
în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile. O sa ajungă imediat și doamna
prorector Isidora Radulov.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Tudorică Valentin.
Punctul nr.12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica
Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite Aș vrea să salut, din nou, prezența
domnului prorector Liviu Ioan Brăiloiu căruia îi mulțumesc pentru prezență și pentru colaborare.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor structuri
sportive în anul 2020.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în folosință gratuită a
unui spațiu din Bastionul Theresia Timișoara, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, Filiala ”Valeriu Braniște” Timiș.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Tudorică Valentin.
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele,
înscrisă în Cartea Funciară nr.401628 a Municipiului Lugoj, proprietate publică a
Județului Timiș aflata in administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
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Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii
Consiliului Județean Timiș nr.73/27.05.2020 privind aprobarea închirierii unor spaţii din
Bastionul ”Theresia” Timișoara.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 31 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Tudorică Valentin.
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al
Judeţului Timiş pe anul 2020.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.
Așa cum vă spuneam și în cadrul comisiilor reunite, prin Ordonanța de Guvern s-a obținut
suma defalcată din TVA – 4.604.000 lei din care 1.764.000 pentru finanțarea drepturilor copiilor
cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, 1.410.000 lei pentru
finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție al copilului și 1.430.000 lei pentru
finanțarea centrelor publice pentru persoane cu handicap.
Ca si propunere de rectificare, în mod special, pentru cheltuielile de funcționare, la nivelul
cheltuielilor de dezvoltare a fost doar mutarea unor sume în cadrul unor capitole și nu
afectează lista de investiții din punct de vedere valoric. Este vorba de a aloca 1 milion pentru
proiectul pe POR Modernizarea DJ 691 lărgire la 4 benzi.
De asemenea, este vorba și de sprijinul acordat Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Timiș cu suma de 180.000 lei și modificarea a două denumiri pe lista
de investiții pentru ceea ce înseamnă viitoarea sesiune de finanțare 2021-2027. Acum suntem
în faza în care putem depune pe actuala sesiune să depunem documentele și cererea de
finanțare pentru finanțarea studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic. Este vorba despre
construirea drumului județean de legătură pentru conectarea Aeroportului Internațional Traian
Vuia Timișoara la Autostrada A1 și modernizarea DJ 691 de la nodul de descărcare pe
autostradă până la limita de județ Arad.
Din punct de vedere al cheltuielilor de funcționare s-au alocat 570.000 lei pentru
autoritatea executivă la nivelul consiliului județean, 20.000 lei pentru materiale curățenie,
550.000 pentru despăgubiri civile, 1.570.000 lei pentru fondul de rezervă din care distribuim
suma de 440.000 lei către Spitalului Județean “Pius Brânzeu” Timișoara pentru achiziționarea
de reactivi și consumabile pentru teste de diagnostic infecție cu SARS CoV 2 prin tehnica
PCR, 500.000 lei DGASPC Timiș din care 350.000 lei pentru protecția muncii, 100.000 lei
pentru materiale sanitare, 50.000 lei pentru obiecte de inventar și suma de 1.500.000 la
capitolul transporturi pentru întreținere și reparații drumuri județene.
Rog pe domnul consilier județean Mihai Ritivoiu să prezinte din nou amendamentul prin
care se propune mutarea sumei în cadrul capitolului învățământ, respectiv preluarea de la
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” la Liceul Teoretic Special „Iris”.
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Pentru Liceul Iris, Consiliul Județean Timiș a câștigat un proiect pe fonduri europene de
aproximativ 1.500.000 euro pe POR.
Domnule consilier județean Mihai Ritivoiu, aveți cuvântul.
Domnul consilier județean Ritivoiu Mihai
Amendamentul pe care îl propun este următorul: Se introduce pe Lista de investiții,
Capitolul 65.02 – Invățământ – pentru Liceul Teoretic Special „IRIS” Timișoara următorul
obiectiv de investiții:
-

-

“Construcții modulare ( din 7 containere metalice) pentru 2 săli de clasă și grup sanitar” cu
valoarea de 156.000 lei, TVA inclus.
Concomitant, se diminuează cu suma de 156.000 lei obiectivul de investiții “Construire clădire
internat școlar (P+1) – lucrări de execuție” pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă
“Alexandru Roșca” Lugoj, capitolul 65.02 – Învățământ din lista de investiții. Suma rămasă
după diminuare, pentru acest obiectiv, aferentă anului 2020, fiind de 5.834.000 lei.

Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Dacă sunt discuţii legate de amendament? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Rog echipa tehnică să transmită amendamentul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 31 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin
- Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Iovescu Alexandru,
Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Poenaru Dan, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Tudorică Valentin.
Dacă sunt discuţii legate de proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin și o abținere din parta domnului Popescu Marin.
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Parteneriat între Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (în
calitate de Partener de Proiect 2) și Fundația Bashford (Lider de parteneriat - Partener 1)
în vederea promovării proiectului „Construirea a 3 case de tip familial și înființarea
Centrului de zi Lugoj” în scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR
2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte 3, pentru grupul vulnerabil
copii (depunerea proiectelor prin intermediul aplicației MySMIS).
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
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Rog echipa tehnică să transmită proiectul pentru vot. Procedură de vot, vă rog!
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, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu
Alexandru, Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea
Nicolae, Poenaru Dan, Popescu Marin, Ritivoiu Mihai, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia
Roxana, Tudorică Valentin.
Punctul nr. 19 - Întrebări, interpelări.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunoștință faptul ca aveți la dispoziție in format electronic: Informare privind
situația drumurilor județene la data de 17.08.2020 și Informare privind situațiile prevăzute de
lege privind conflictele de interese si incompatibilitati in care se pot afla consilierii judeteni.
Daca mai sunt întrebări, interpelari?

Cioca.

Domnul consilier județean Coifan Viorel
Domnule președinte, aș dori să ne spuneți care mai este stadiul cerificării pistei de la

Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Imediat, rog pe domnul director Radu Șerban să vă răspundă.
Ținând cont de faptul că ședința se desfășoară în sistem on line și probabil nu s-a auzit
ce a spus domnul director, am să vă spun eu că, în acest moment au fost depuse două oferte
pentru realizarea documentație pentru certificarea pistei. O firmă a fost declarată câștigătoare,
iar cealaltă firmă a contestat decizia. Acum suntem în faza de contestație.
Domnul consilier județean Coifan Viorel
Când, în orizont de timp, credeți că se va rezolva situația?
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Cred că săptămâna viitoare vom avea decizia.
Domnul consilier județean Bitea Nicolae
Domnule președinte, aș dori să-i adresez o întrebare domnului director Ignatoni dacă
domnia sa este prezent în sală. Am avut o discuție cu administrația locală din comuna Găvojdia
și mi s-a spus că s-au întrerupt lucrările la podul de la Găvojdia din motive pe care nu le
cunosc.
Poate domnul director Ignatoni poate să ne dea mai multe informații în aceste sens?
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Am să vă explic eu despre ce este vorba pentru că este o situație pe care nici noi nu o
înțelegem. Deci, trebuie să știți că la momentul în care am demarat cele trei proiecte prin
fonduri de urgență din partea Guvernului pentru reabilitarea podului de la Găvojdia, reabilitarea
podului de la Tapia și reabilitarea podului de la Parța, ne-am trezit că Asociația “Prin Banat” a
făcut o adresă către Direcția de Cultură a Județului Timiș prin care solicită introducerea celor 3
poduri în cadrul patrimoniului cultural al Județului Timiș. Acest lucru înseamnă, în baza
documentației transmisă de Direcția de cultură că intervențiile la cele 3 poduri și în mod special
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la podul de la Găvojdia se suspendă până realizăm documentația conform intervenției la un
obiectiv de patrimoniu.
În acest moment podul de la Găvojdia nu e declarant obiectiv de patrimoniu dar conform
legislației noi trebuie să intervenim ca și la un obiectiv de patrimoniu ceea ce presupune
modificarea documentației în acest sens sau obiținerea unor avize suplimentare.
Domnul consilier județean Bitea Nicolae
Deci, nu am abandonat demersurile și procedurile pentru reabilitarea podului?
Din câte am înțeles lucrările ar fi început la pod dar au fost sistate ulterior.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Da, lucrările au început conform procedurilor doar că în timpul lucrărilor s-a ivit această
situație.
Domnul consilier județean Titu Bojin
Aș avea o propunere și o rugăminte la dumneavoastră. Poate că această propunere ar fi
fost mai bine să vină din partea domnului Marin Popescu pe linie de învățământ.
Văd că de la nivel guvernamental se dau tot mai multe sarcini în zona locală, începând cu
primăriile și terminând cu prefectura și consiliul județean. Poate nu ar fi lipsit de interes dacă
încercăm să vedem ce posibilități financiare avem să-i putem sprijini și noi pe cei din
invățământ, măcar pe cei din ciclu gimnazial clasele I-VIII. Sigur că Instituția Prefectului nu are
nicio posibilitate în acest sens.
Am văzut că s-au dat mai multe indicații printre care program de 4 ore, număr redus de
copii în clasă, nu mai mult de 15 copii la ore. Nu considerați că acestea sunt propuneri
electorale pentru că eu consider că trebuie să le luăm în calcul aceste propuneri. Poate într-o
ședință din luna septembrie discutăm și găsim o soluție pentru a sprijini învățământul. Noi,
consiliul județean trebuie să găsim o formula pentru a face acest lucru. Sigur că nu vor veni
bani suficienți de la Guvern și trebuie să găsim soluții pentru a-i ajuta pe profesori să lucreze fie
4 ore dimineața, 4 ore după masa sau chiar și sâmbăta. Sunt copii și în județul Timiș care nu au
posibilități financiare pentru achiziționarea tabletelor sau conexiune la internet. Cred că ar fi
păcat să nu găsim împreună o soluție de sprijin în acest domeniu. Mai în glumă mai în serios,
pe toți ar trebui să ne interesează ce se întâmplă din 14 sepetembrie. Cred că domnul inspector
Marin Popescu trebuie să aibă o întâlnire cu cei care pot da soluții pentra a găsi o variant
optimă. Cred că mai este și varianta să-i putem premia. Nu vreau să se supere medicii și
cadrele medicale, dar așa cum s-au putut găsi soluții în domeniul sănătății pentru acordarea de
sporuri poate găsim și pentru cei din învățământ.
Eu am mai făcut și în primavară propuneri pentru acordarea pachetelor cu produse de
igienă însă nu s-a găsit nicio soluție în acest sens. Cred că merită să luăm în calcul și noi,
județul Timiș, putem să discutăm despre modalitatea de a gasi sprijin pentru zona de
învățământ împreună cu inspectoratul școlar. E păcat să nu găsim o posibilitate de ajutor.
Domnul consilier județean Marin Popescu
Sigur că Inspectoratul Școlar este dispus să aibă o întâlnire cu reprezentanții consiliului
județean dar vreau să punctez două chestiuni.
În primul rând, referitor la ceea ce a spus domnul Titu Bojin, vreau să vă spun că este
vorba de lipsa autonomiei locale. Pentru faptul că instituțiile de învățământ vor da avizul și vor
decide cum se vor face cursurile, noi nu putem intervenim. Sigur că le putem consilia, le putem
da consultanță dar decizia le aparține în totalitate.
În al doilea rând, consiliul județean poate interveni numai după o reactie de la nivel
central. Acest lucru înseamnă, după cum știți că există un prim proces de achiziție al tabletelor
cu internet pentru 2 ani de zile. Județul Timiș a solicitat aproape 6.000 de tablete pentru copii
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din județul Timiș care nu au posibilități financiare și nici acces la echipamente informatice. Aș
propune să așteptăm o reactie la nivel national și din această perspectivă nu aș vrea ca noi,
consiliul județean să luăm o decizie ca apoi să dublăm reacția ministerului sau cea care se va
lua la nivel central.
Cred că unitățile administrative teritoriale au primit acum două zile o înștiințarea din
partea fondurilor europene că pot să facă achiziții de materiale, construcții modulare și
echipamente informatice pentru elevii din comunitățile de care aparțin, și în primul rând pentru
elevii dezavantajați economic. De această perspectivă, sigur că termenele nu se înscriu în
perioada pe care noi o agreem, respectiv până la 14 septembrie. Cu siguranță că aceste
termene se vor depăși cu o săptămâna sau două.
Foarte multe primării m-au contactat în ideea de a achiziționa echipamente informatice,
ceea ce înseamnă că își doresc și au bugete pentru a face o alocare pentru a această achiziție.
Insist că nu trebuie să ne grăbim să luăm hotărâri după care să dublăm din punct de
vedere financiar lucrurile. E păcat de resursele pe care le avem.
O altă problemă pe care doresc să o aduc în atenția dumneavoastră, domnule
președinte, se referă la stocul de lapte și biscuiți din unitățile de învățământ. Trebuie să știți că
în unele unități de învățământ stocuri de biscuiți au expirat deja. De asemenea, sunt stocuri de
lapte și biscuiți care zac în unitățile de învățământ și vor expira în curând.
Intervenții în acest sens am făcut și lunile trecute și mi s-a spus că se așteaptă o
metodologie pentru a o pune în aplicare, că trebuie să precizăm stocurile, că trebuie să le dăm
mai departe, dar au trecut cinci luni și am rămas cu stocurile tot în unitățile de învățământ și nu
le putem da nici la școli și nici la căminele de bătrâni.
Domnul consilier județean Titu Bojin
E perfect ce a spus domnul consilier județean Marin Popescu dar se pare că domnia sa
nu a înțeles ce am vrut eu să spun.
Eu am spus că trebuie să găsim o formulă pentru sprijin pe lângă formulele
guvernamentale legate de tablete sau alte posibilități europene, posibilitate de stimulare pentru
profesori și învățători. În condițiile în care un profesor ar face 4 ore în două schimburi, cinci zile
în loc de șase zile. Probabil știți programa școlară și știți ce înseamnă un sprijin financiar local,
acolo unele primării au posibilități. Dacă mergem tot pe ideea de tablete nu cred că putem
discuta de un învățământ on line permanent fără nicio implicare.
De aceea am spus să găsim o posibilitate, așa cum este pe partea de sănătate, o formă
de stimul financiar, o premiere, un spor, din partea unităților administrative teritoriale și chiar cu
ajutorul consiliului județean. Adică, ideea e să încercăm să ducem învățământul către
învățământ. Dacă ducem 12-14 copii dimineața și 12-14 copii după masa la școală cred că
aceasta ar fi o posibilitate. Așa ar fi îndeplinită și distanțarea și posibilitatea de a face
dezinfecția.
Poate găsim cu ajutorul dumneavoastră și făcând un calcul simplu ne putem permite în
județul Timiș să stimulăm ideea de învățământ normal chiar în variant de 4 ore 5 zile pe
săpătămîna ca să putem da o zi liberă și cadrelor didactice să-și rezolve problemele. Aceasta
a fost ideea mea. Mulțumesc!
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Domnule Marin Popescu vreți să luați cuvântul să-i răspundeți domnului Titu Bojin?
Domnul consilier județean Marin Popescu
Nu eu trebuie să-i răspund domnului Titu Bojin. Dumneavoastră trebuie să-i răspundeți.
Consiliul județean este cel care trebuie să răspundă la interpelări. Dacă trebuie să-i răspund am
să-i spun domnului Titu Bojin la telefon părerea mea.
13

Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Din câte știm campania electorală începe abia la ora 24 în această noapte și cred că
astfel de propuneri nu ar trebui să facem acum. Nu putem stimula financiar profesorii din
învățământul preuniversitar în condițiile în care noi avem atribuții doar la nivelul învățământului
special, în condițiile în care plățile pentru ceea ce înseamnă salarizarea personalului din
învățământul preuniversitar se realizează din sume de la bugetul de stat prin inspectoratul
școlar și nici măcar autoritățile locale nu mai au atribuții în ceea ce privește salarizarea
personalului din învățământul preuniversitar.
Acest lucru nu înseamnă că nu analizăm propunerea domnului Titu Bojin și dacă există
un minim temei legal încercăm să sprijinim acest demers.
În ce privește, intervenția dumneavoastră domnule Marin Popescu, trebuie să vă spun
că vineri a fost înaintat raportul comisiei de inventariere al acestor produse. Știm foarte bine că
demersurile le-am făcut de mult timp în legătură cu acest stoc care este atât în școală cât și la
producător. Din păcate hotărârea de guvern a venit destul de târziu. Și acum aceasta este
ambiguă pentru că normele de aplicare care trebuiau să apară în 30 de zile nu au apărut încă.
A apărut, din păcate, doar o adresă a unui secretar de stat din cadrul Ministerului
Agriculturii care încearcă să explice ordonanța de guvern și nicidecum normele de aplicare a
ordonanței. Noi, totuși, am demarat în baza acelei ordonanțe de guvern constituirea comisiei de
inventarie care a fost realizată prin ordinul prefectului. Comisia de inventariere a transmis
consiliului județean procesul verbal privind inventarirea respectivă. Echipa de la nivelul
consiliului județean și prefecturii va analiza această situație și în cel mai scurt timp posibil vom
lua decizia în conformitate cu legislația în vigoare.
Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu, pentru că așa cum am spus, vă reamintesc că
astăzi, la ora 24, începe campania electorală. Prin urmare, vă urez success tuturor celor care
participați în această competiție electorală locală sau județeană. Vă solicit, însă, să dați
dovadă de fair-play așa cum ați dat dovadă în calitate de consilieri județeni pe parcursul acestui
mandat.
Vă doresc, din nou, mult succes și o zi bună în continuare.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Timiș.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Ioan – Dănuţ ARDELEAN
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