
Consiliul Județean avansează cu demersurile sale 
de realizare a unei centuri alternative a Timișoarei, for-
mată din drumuri județene. De această dată, lansează în 
licitație publică șoseaua dintre Moșnița Veche, Urseni și 
Giroc, traseu unde, pe lângă modernizarea sectoarelor 
deja asfaltate, se va turna asfalt pentru prima dată pe mai 
mulți kilometri.

Astfel, instituția dorește să achiziționeze serviciile 
de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului 
tehnic - inclusiv obținerea autorizației de construire.

Tronsonul de drum ce urmează a fi modernizat se 
află pe DJ 595D, între km 4+000 în Moșnița Veche și sensul 
giratoriu din fața Primăriei Comunei Giroc, măsoară cca. 
12.5 km și traversează și localitățile Moșnița Nouă și 
Urseni.

Consiliul Județean pregătește asfaltarea unui 
nou sector din centura alternativă a Timișoarei. 

Vor fi modernizați 12 km de drum județean

În cadrul programului anual de întreținere a drumuri-
lor județene, Consiliul Județean a turnat, în această vară, 
covoare asfaltice pe o lungime de peste 18 km. De asemenea, 
în cazul a altor 10 kilometri a fost utilizată tehnologia de 
reciclare in situ. Această metodă constă în utilizarea materi-
alului rezultat din frezarea straturilor superioare ale structu-
rii rutiere existente, degradate, prin adăugarea de liant spe-
cific structurii rutiere. 

Lucrările de întreținere vor continua, conform contrac-
telor semnate, și în perioada următoare, pe noi sectoare de 
drum. În plan se află și o creștere a sumelor alocate, în cadrul 
unei rectificări bugetare. Suma disponibilă pentru covoare 
asfaltice se ridică la o valoare de șapte milioane lei, lucră-
rile fiind deja finalizate pe următoarele sectoare:

- DJ 588, în zona Gătaia, pe o lungime 4 km;
- DJ 594B, de la DN6 la Bulgăruș, cât și în Lenauheim, 

4.5 km;
- DJ 692, între Sânandrei și Carani, cât și în Variaș, 

5 km;
- DJ 684, Românești - Tomești, 4.6 km.
Sumele alocate pentru reciclări in situ în acest an 

se ridică la aproape nouă milioane lei. Până în prezent, au 
fost efectuate lucrări pe:

- DJ 594, Bulgăruș - Lenauheim, 3.7 km;
- DJ 592B, Nițchidorf - 1 km, Chevereșu Mare - 1 km;
- DJ 592A, Sacoșu Turcesc - Otvești, 2.8 km; Berini 

- Tormac, 1.7 km.
În perioada aceasta, se află în lucru sau sunt pro-

gramate a fi asfaltate noi sectoare de drum, pe o lungime 
de 16 km, fie pe covoare asfaltice noi sau reciclări.

„Covoarele asfaltice și reciclările in situ sunt soluții 
mult mai bune decât plombările, aplicându-le acolo unde 
problemele cu suprafața de rulare sunt prea mari pentru 
intervenții punctuale. Programul anual de întreținere este 
deosebit de important, întrucât ne permite să intervenim 
rapid, la costuri reduse”, spune președintele CJ, Alin Nica.

Trebuie menționat că lucrările din cadrul progra-
mului de întreținere diferă de cele derulate în cadrul pla-
nului de investiții, unde CJ Timiș are de asemenea mai 
multe drumuri județene în curs de modernizare.

Într-o primă fază, vor face 300 de angajări, 
urmând ca la capacitate maximă fabrica să aibă nevoie 
de aproximativ 1000 de angajați, anticipând o producție 
de 9 milioane de piese anual. Compania este prezentă 
în China, India și Vietnam, urmând ca după România să 
deschidă unități de producție și în Mexic.

Reprezentanții companiei s-au întâlnit la Consiliul 
Județean cu directorul Direcției de strategii, diplomație, 
comunicare și cultură, Alexandru Avram. Aceștia au fost 

InVesTIțIe maJoră, de 30 de mIlIoane de dolarI, 
în TImIș, anunțaTă la ConsIlIul Județean

„Mergem înainte cu demersurile de a conecta comu-
nele periurbane ale Timișoarei prin intermediul drumuri-
lor județene. Avem și cazuri fericite, unde nu este mult de 
lucru, fiind tronsoane deja asfaltate, dar și zone unde tre-
buie să turnăm asfalt pentru prima dată sau chiar să pre-
luăm drumuri comunale, pentru a putea interveni pe ele. 
În cazul DJ 595D, am încredere că elaborarea documenta-
ției nu va ridica mari probleme, dorind să intrăm cât mai 
repede în execuția propriu-zisă”, spune președintele CJ 
Timiș, Alin Nica.

În localitățile vizate, drumul județean ce urmează a 
fi modernizat poartă următoarele denumiri:

- Str. Mare, str. Bistrei - în Moșnița Veche;
- Calea Moșnița Veche, Calea Medveș - în Moșnița 

Nouă; 
- Str. Morii, str. Nicolae Botoca - în Urseni;
- Str. Muncitorilor, str. Bârzava, str. Semenic - în 

Giroc.
Tronsonul supus modernizării este în mare parte 

deja asfaltat, cu excepția sectorului cuprins între str. 
Nicolae Botoca din Urseni și comuna Giroc, unde drumul 
este din pământ, pe o lungime de aproximativ 4.4 km. 
Șoseaua traversează în Urseni o linie de cale ferată, iar în 
extravilanul comunei Giroc un canal peste care trebuie 
construit un pod de o lungime de cca. 20 de metri.

Modernizarea DJ 595D face parte din strategia 
Consiliului Județean de realizare a unei centuri exterioare 
de ocolire a municipiului Timișoara formată din sectoare 
de drumuri județene, facilitând astfel fluența traficului în 
exteriorul municipiului.

aproape 30 de km 
de covor asfaltic nou sau 

reciclat turnat pe 
drumurile județene

în această vară
Lucrările de întreținere 
continuă pe încă 16 km

Vestea a fost dată de o companie 
chineză care oferă soluții de controlere 

electronice inteligente. Aceștia și-au 
propus să operaționalizeze, până în 

primăvara anului viitor, în județul 
nostru, o fabrică de peste 12.000 mp,

cu posibilitate de extindere 
la 25.000 mp

interesați în primul rând de sprijinul pe care autoritățile 
locale îl pot oferi în implementarea investiției, cât și de 
capacitatea instituției noastre de a le facilita integrarea 
în rândul comunității de afaceri.

Unitatea de producție din județul nostru le va 
facilita accesul pe piața locală, în contextul în care cea 
mai mare parte a producției va merge către clienți pre-
zenți în România.
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maternitatea și extinderea uPu
ar putea fi gata înainte de termen

încep lucrările la un centru nou de 
recuperare pentru copiii cu dizabilități

Conacul mocioni din Foeni, 
tot mai aproape de reabilitare

v Pornite anul acesta, 
lucrările pentru construirea 
noii maternități Bega și a 
noii Unități de Primiri 
Urgențe avansează rapid. 
La noua maternitate s-a 

turnat betonul de egalizare, s-au realizat 
hidroizolațiile, cât și alte lucrări importante.

vCopiii timișeni cu dizabilități 
vor beneficia de servicii de 
recuperare de calitate. Consiliul 
Județean a semnat ordinul de 
începere pentru construirea 
unui centru destinat acestora, 

ce va funcționa în cadrul Centrului de Resurse și 
Asistență Educațională „Speranța”.

v Reabilitarea Conacului 
Mocioni a intrat în linie dreaptă. 
Investiția beneficiază de 
finanțare europeană, iar 
lucrările de proiectare și 
execuție se află în procedură 

de licitare publică. Ofertele au putut fi depuse până 
în 18 octombrie.
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Președintele CJ Timiș s-a deplasat 
la București, unde a purtat discuții cu 
prim-ministrul și cu ministrul de Interne, 
în vederea eliminării restricționării acti-
vității școlilor, HoReCa și a competițiilor 
sportive, pentru persoanele vaccinate, 
indiferent de rata de infectare. 

„Solicitarea mea a fost una argu-
mentată și susținută de reprezentanții 
domeniilor pentru a căror activitate am 
militat. Timișoara a fost primul mare 
oraș din România despre a cărui închi-
dere a început să se vorbească din nou. 
Am luptat împotriva carantinei și în valul 
COVID-19 precedent, sub nicio formă nu 
o voi susține și nu o voi accepta acum. 
Spre deosebire de data trecută, acum 
avem instrumente. Trebuie doar să gân-
dim strategic, să ascultăm ce spun oame-
nii, fie că sunt simpli cetățeni sau repre-
zentanți ai unor industrii, apoi să luăm 
acele măsuri coerente care cu adevărat 
să ajute împotriva COVID-19”, a spus Alin 
Nica într-o declarație publică.

Acesta a recunoscut rezistența la 
schimbare din rândul aparatului de spe-

La sfârșitul lunii septembrie, preșe-
dintele Consiliului Județean Timiș, Alin 
Nica, a fost prezent la Arad pentru a saluta 
expresul „Conectarea Europei” și pe pasa-
gerii săi, importanți oficiali europeni. În 
cadrul discuției cu Herald Ruijters, director 
european din cadrul Direcției de Investiții, 
Transport Inovativ și Sustenabil a Comisiei 
Europene, un mesaj important pe care l-a 
transmis a fost legat de necesitatea spriji-
nirii realizării proiectelor locale care ar con-
tribui la creșterea coeziunii și la reducerea 
disparităților dintre teritoriile Uniunii 
Europene.

„Călătoria expresului  pentru 
Conectarea Europei este un minunat simbol 
al cooperării teritoriale europene și al pro-
movării coeziunii economico-sociale, dar el 
străbate Europa cu semnalul de alarmă 
tras! Tranziția către o mobilitate sustenabilă 
și inteligentă trebuie să fie prioritară la nivel 
local și regional, pentru atingerea obiecti-
velor din Pactul Verde European. În acest 
sens, avem nevoie nu doar de o schimbare 
de comportament și mentalitate pentru 
adoptarea unor mijloace de transport 
active, cu emisii zero, ci și de sprijin financiar 
european adecvat pentru realizarea marilor 

investiții de infrastructură de transport 
public”, a spus Alin Nica în cadrul ceremoniei 
de întâmpinare a trenului la Arad. 

În prezența oficialilor europeni, au 
fost prezentate de asemenea obiectivele 
ambițioase ale județului Timiș: înființarea 
unei linii de tram train cu hidrogen 
Timișoara - Reșița; înființarea unui tren 
metropolitan din Timișoara; crearea unui 
hub intermodal care să reunească aeropor-
tul cu calea ferată și autostrada; asigurarea 
unui sistem de transport județean electric 
care să elimine utilizarea excesivă a auto-
turismelor; interconectarea euroregională 
cu tren de mare viteză; autostrada pentru 
biciclete, piste și trasee de ciclism eurore-
gionale.

Pentru a transforma aceste proiecte 
regionale în realitate și a facilita contribuția 

în vizită la Guvernul româniei, alin nica, președintele CJ Timiș, a cerut 
eliminarea restricțiilor de Covid 19 pentru activitatea din școli, HoreCa și sport

cialitate de la București și viziunea lor 
strict medicală, axată pe constrângeri. 

„Am întâmpinat ezitări și refuzuri 
din partea unor oameni care privesc 
întreaga Românie ca pe un spital, dar am 
încredere că s-a înțeles ce am transmis, 
Guvernul va lua măsurile necesare și va 
schimba acele prevederi legislative care 
‘omoară’ economia, educația și spulberă 
mii de familii”, a mai adăugat președin-
tele Consiliului Județean după întâlnirea 
cu prim-ministrul. 

La scurt timp, premierul a modifi-
cat legislația, permițând accesul liber la 
servicii în baza certificatului verde digital 
pentru Covid-19.

Vaccinarea rămâne cea mai 
importantă armă în lupta 
împotriva coronavirusului

În România a început, din 28 sep-
tembrie, administrarea celei de-a treia 
doze de vaccin anti-Covid, care este reco-
mandată mai ales persoanelor din gru-
pele de risc (peste 65 de ani/celor cu risc 

mare de expunere – domeniul medical și 
cel al învățământului). Persoanele care au 
mai mult de 6 luni de la administrarea 
dozei a doua se pot vaccina și cu doza trei, 
cu oricare dintre vaccinurile pe bază de 
ARN mesager (Pfizer și Moderna). Prin 
urmare, persoanele vaccinate cu 
AstraZeneca vor primi doza trei cu unul 

dintre vaccinurile produse de companiile 
Pfizer & BioNTech sau Moderna. Având în 
vedere că în România imunizarea cu 
Johnson & Johnson a început la data de 4 
mai, pentru persoanele imunizate cu acest 
vaccin nu este necesară, la acest moment, 
administrarea dozei de rapel.

PreședInTele CJ TImIș mIlITează PenTru măsurI de sPrIJIn șI maI 
mulțI banI PenTru îndePlInIrea PaCTuluI Verde euroPean

Centrele de vaccinare din Timiș și programul lor:

T I m I ș o a r a
1. Drive-Thru Selgros (Pfizer și J&J) - 8 - 20
2. Gara de Nord Timișoara (Pfizer și J&J) - 12-20 (L-V)
3. INCUBOXX (Pfizer și J&J) - 8-18 (L-S)
4. Centru Iulius Mall (Pfizer și J&J) - 8-20
5. Centru Bega Tehnomet (Pfizer și Moderna) - 8-18 (L-S)
6. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (Pfizer și J&J) -8-20 (L-V și D)
7. Spitalul Județean Timișoara (Pfizer și J&J) - 15 - 20 (Ma-D)
8. Spitalul CFR Timișoara - (Pfizer) - 8-20 (L-V)
9. Spitalul Militar Timișoara (Pfizer și J&J) - 8-16 (L-V)
10. Centru Medlife (Pfizer) - 8-14 (L-S)
11. Drive -Thru Shopping City (Pfizer și J&J) - 8-20
12. Vox Park (Moderna) - 8-20 
13. Muzeul de Transport Public (J&J) - 8-20 

T I m I ș
1. Centru Dumbrăvița (Pfizer și J&J) - 12-18 (L-S)
2. Centru Ciacova Kardinal One Medical (Pfizer) - 8-15 (L-S)
3. Spitalul Orășenesc Deta (J&J și Pfizer) - 8-15 (L-S)
4. Casa de Cultură Gătaia (Pfizer) - 14-20 (L-S)
5.Cămin Cultural Giroc (Pfizer) - 12-18 (L-S)
6. Centru Moșnița Nouă (Pfizer) - 9-15 (L-S)
7. Centru Sănătate Buziaș (Moderna) - 8-14 (L-S)
8. Cămin Cultural Ghiroda (Pfizer) - 11-17 (L-S)
9. Casa de Cultură Recaș (Pfizer și J&J) - 10-18
10. Centru Lugoj sala de sport (J&J și Pfizer) - 12-18 (L-S)
11. Spital Orășenesc Făget (Pfizer și Moderna) - 11-17 (L-Ma și J-D)
12. Centru Sânnicolau Mare (Pfizer) - 8-18 (L-S)
13. Liceul Tehnologic Jimbolia (Pfizer și J&J) - 11-17 (L-S)

Expresul „Conectarea Europei” este un tren special care oprește în peste 100 
de orașe din 26 de țări de pe continent într-o călătorie care face parte dintre mani-
festările dedicate Anului european al căilor ferate 2021. Acesta își propune să atragă 
atenția asupra numeroaselor beneficii ale transportului feroviar atât în sectorul 
transportului de călători, cât și în cel al transportului de marfă. Expresul „Conectarea 
Europei” contribuie, de asemenea, la obiectivul general al UE stabilit în cadrul 
Pactului verde european de a încuraja o „tranziție la transportul feroviar” în întreaga 
UE, pentru a decarboniza fluxurile de transport și a crește mobilitatea durabilă.

Timișului, precum și a celorlalte teritorii 
din Uniune la îndeplinirea obiectivelor 
Pactului Verde European, președintele 
Consiliului Județean Timiș a subliniat că 
este nevoie de fonduri suplimentare din 
partea UE, rezervarea unui procentaj minim 
pentru nevoile autorităților locale și regio-
nale, precum și măsuri de sprijin precum: 
lansarea unor Programe/linii dedicate pen-
tru finanțarea infrastructurii interregionale 
(Programul de Cooperare România-Ungaria 
nu prevede linii de finanțare a infrastruc-
turii transfrontaliere; pentru Timiș, este de 
interes un posibil pod de cale ferată peste 
Mureș); sprijinirea armonizării legislației și 
adaptarea condițiilor de accesare a fondu-
rilor europene la realitățile teritoriale (biro-
crația excesivă, neconcordanțele și necla-
ritățile legislative constituie piedici pentru 

realizarea liniei tram train Timișoara-
Reșița); acordarea de consultanță și asis-
tență tehnică din partea Comisiei Europene 
pentru autorități locale, regionale (pentru 
proiectul tram-train avem nevoie de o per-
soană de contact din partea Comisiei 
Europene care să ofere clarificări și consi-
liere); acordarea de stimulente pentru tran-
sferul modal; inițiative concrete pentru 
îmbunătățirea mobilității în zonele rurale. 
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Consiliul Județean Timiș a pregătit, 
în premieră pentru județul nostru, o cam-
panie de curățenie de toamnă. A fost rea-

Curățenie pe drumurile județene 
din Timiș

Infrastructura de apă și canal 
urmează să se extindă în Sacoșu Turcesc, 
Tormac, Găvojdia, Știuca, Oloșag, 
Herendești, Victor Vlad Delamarina, 
Pietroasa Mare și Honorici. De asemenea, 

este vizată execuția de astfel de rețele și în 
Deta, Opatița, Banloc, Livezile și Gătaia.

Se vor efectua lucrări edilitare după 
cum urmează:

UAT Deta
vExecuție rețele noi de canalizare:
- Conducte canalizare în lungime 

cumulată de L=621 m;
vReabilitare rețele de canalizare:
- Conducte canalizare în lungime 

cumulată de L=1126 m;
- Stații de pompare ape uzate - 1 

bucăţi;
- Conductă refulare L=22m.
UAT Deta, localitatea Opatița
vExecuție rețele de apă noi:
- Conductă de distribuție în lungime 

cumulată de L=2.078 m (inclusiv subtraver-
sările);

UAT Banloc
vExecuție rețea de apă nouă:
- Conductă de distribuție în lungime 

cumulată de L=772 m;
- Conductă de transport între GA 

Deta și GA Banloc în lungime cumulată de 
L= 7.620 m;

- Gospodărie de apă Banloc cu rezer-
vor suprateran de 300 mc, staţie de pom-
pare în reţea și staţie de clorinare.

UAT Livezile
vExecuție rețea de apă nouă:
- Conductă de distribuție în lungime 

cumulată de L=595 m;
- Conductă de transport între GA 

Banloc și GA Livezile în lungime cumulată 
de L= 8.592 m;

- Gospodărie de apă Banloc cu rezer-
vor suprateran de 200 mc, staţie de pom-
pare în reţea și staţie de clorinare.

UAT Gătaia
vExecuție rețele de apă:
- Rețea de distribuție în lungime 

cumulată de L=4.970 m;
- Reabilitare rețea de distribuție în 

lungime cumulată de L=2.048 m;

Intersecția de la 
birda a ajuns la etapa 

exproprierilor. 
CJ Timiș se 

pregătește de 
începerea efectivă

a lucrărilor
Consiliul Județean are în planul de 

investiții realizarea unui sens giratoriu în 
Birda, la intersecția DJ 595C cu DN 58B.

Pentru aceasta, este nevoie de 
exproprieri. Instituția a stabilit valoarea 
lor, conform prevederilor legale, la suma 
totală de 15.000 de lei.

Banii vor fi alocați din bugetul jude-
țului și se virează de către Direcția de buget 
- finanțe din cadrul aparatului de speciali-
tate într-un cont bancar deschis pe numele 
județului Timiș, la dispoziția proprietarilor 
de imobile afectate de expropriere.

Amenajarea intersecției va crește 
siguranța în trafic și va fluidiza circulația. 
Investiția se ridică la aproximativ 2.5 mili-
oane lei.

Centura de Sud Timișoara a ajuns la 
40% realizare, iar muncitorii au trecut la 
așternerea stratului de bază pe încă un 
segment de traseu, la finalul lunii septem-
brie. Prevăzut în contractul inițial cu antre-
prenorul Tirrena Scavi pentru primăvara 
lui 2022, termenul de finalizare a Centurii 
Sud Timișoara a fost prelungit, nu demult, 
astfel că lucrarea ar trebui să fie gata în 

alocări suplimentare 
de fonduri pentru 

modernizarea 
drumului județean 

693
Consiliul Județean Timiș a aprobat 

noile costuri solicitate de constructor în con-
textul scumpirii materialelor de lucru, insti-
tuția asumându-și să plătească sumele de 
bani necesare pentru continuarea moderni-
zării drumului județean 693 care leagă jude-
țele Timiș și Arad. 

Investiția vizează infrastructura ruti-
eră județeană reprezentată de tronsoanele 
DJ 693, DJ 692 și DJ 692 C, între localitățile 
Cărpiniș (intersecție cu DN59A, Timișoara 
- Jimbolia) și Gelu, cu destinația la limita 
dintre județele Timiș și Arad. Drumul supus 
intervenției traversează localitățile 
Cărpiniș (parțial), Iecea Mică, Biled, 
Satchinez, Bărăteaz și Gelu, având o lun-
gime totală de 37.314 m.

Proiectul se află în implementare, 
iar în urma solicitării de modificare a devi-
zului de lucrări de către antreprenor, 
Consiliul Județean a aprobat o creștere de 
la 69.38 milioane de lei la 69.79 milioane de 
lei. Proiectul este finanțat prin Programul 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, se 
desfășoară în colaborare cu județul Arad și 
va asigura continuitatea drumului moder-
nizat între cele două județe vecine.

Podul peste Bega Veche de pe noul 
drum de legătură între Săcălaz și DN6 intră 
în scurt timp în lucru. Consiliul Județean a 
predat amplasamentul către constructor.

Lucrarea prevede construirea unui 
pod nou, se ridică la 4 milioane lei și com-
pletează o altă investiție importantă a CJ 
Timiș, aflată în desfășurare, de asfaltare a 
unui drum de pământ de 5 km care face 
legătura între comună și DN 6.

Din momentul emiterii ordinului de 
începere, constructorul va avea la dispozi-
ție nouă luni să finalizeze lucrarea. Podul 
va avea o lungime de 35 de metri și o 
lățime de 11.6 m, fiind prevăzut cu trotuare 
de 1.15 metri pe ambele sensuri de mers.

Matthieu Turlure, noul director 
general al fabricii de anvelope Continental 
din Timișoara, unul dintre cei mai mari 
angajatori ai județului nostru, a fost primit 
la Consiliul Județean Timiș chiar de către 
președintele instituției, Alin Nica.

„Am apreciat viziunea sa în ceea ce 
privește viitoarele proiecte educaționale și 

lizată o hartă a locațiilor cu aglomerări de 
deșeuri, timișenii au semnalat unde să se 
intervină, iar unii cetățeni s-au înscris pen-
tru voluntariat. Sunt implicate, de aseme-
nea, acolo unde este cazul, persoane care 
beneficiază de venit minim garantat și care 
au de prestat ore de muncă în folosul 
comunității. În cadrul campaniei de cură-
țenie, care durează patru săptămâni, sunt 
vizate acostamentele drumurilor județene, 
parcările și zonele din proximitatea caro-
sabilului care aparțin de județ.

lucrările la centura de sud a 
Timișoarei avansează

Președintele CJ Timiș a cerut construcția în regim de urgență a 
girației care va asigura intrarea pe drumul Timișoara-Moșnița

decembrie anul viitor. În acest context, 
pentru a evita o ștrangulare a traficului pe 
traseul drumului județean în punctul de 
întâlnire cu centura ocolitoare a munici-
piului Timișoara, președintele CJ Timiș, 
Alin Nica, a solicitat CNAIR și constructo-
rului centurii să prioritizeze amenajarea 
sensului giratoriu prin care se va intra de 
pe centură pe DJ 592 Timișoara - Moșnița, 
iar până la realizarea acestuia, să lăr-
gească la patru benzi intersecția de pe 
suprafața viitorului sens giratoriu.

Stație de pompare apă potabilă 
Sculia.

vReabilitare rețele de canalizare:
- Conducte canalizare în lungime 

cumulată de L=16.513 m;
- Staţii de pompare ape uzate - 6 

bucăţi;
- Conductă refulare L=2.562m.
De asemenea, se vor realiza:
v8 gospodării de apă în: Găvojdia, 

Sălbagel, Dragomirești, Zgribești, Oloșag, 
Herendești, Pietroasa Mare, Honorici. Total 
conducte de transport apă aferente gospo-
dăriilor: 58 km;

vExtindere rețea apă în Sacoșul 
Turcesc: 2.3 km;

vExtindere rețea apă în Tormac: 
1.38 km.

Durata de execuție a lucrărilor este 
de 24 de luni. Banii sunt asigurați printr-un 
proiect european în valoare totală de 180 
de milioane de euro derulat de Aquatim, 
în cadrul căruia CJ Timiș este partener cofi-
nanțator. Monitorizarea investiției va fi 
efectuată de ADI Apă - Canal Timiș al cărui 
președinte este Alexandru Proteasa, de 
asemenea vicepreședinte al Consiliului 
Județean.

noI rețele de aPă șI de CanalIzare 
în 14 loCalITățI TImIșene, InVesTIțIe 

de PesTe 47 de mIlIoane de leI

Pod nou peste bega 
Veche, la săcălaz

dIreCTorul General de 
la FabrICa de anVeloPe 
ConTInenTal, în VIzITă 

la CJ TImIș

de  responsabilitate socială ale corporației, 
cu impact clar asupra comunității noastre. 
Alături de echipa sa, cred că dl Turlure va 
coordona idei și proiecte inovatoare prin 
care va ajuta comunitatea, idei la care 
putem contribui și noi ca instituție publică. 
Îi urez succes în activitățile pe care le des-
fășoară în România, cu convingerea că va 
respecta deopotrivă standardele de cali-
tate și așteptările comunității timișene și 
timișorene care găzduiesc fabrica”, a decla-
rat Alin Nica în cadrul vizitei oficiale. 
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- s-a împlinit, recent, un an de la 
alegerile în urma cărora ați devenit noul 
primar al comunei. Cum ați găsit comuna 
și ce proiecte ați reușit să demarați în 
această perioadă? 

- Pot să vă spun că am găsit o 
comună blocată din toate punctele de 
vedere, atât administrativ, cât și financiar. 
Lucrurile nu se prezentau nicidecum într-o 
perspectivă optimistă, dar asta nu a însem-
nat că am dezarmat și nu am căutat soluții 
care să facă din Jebel o comună dezvoltată, 
așa cum ne dorim cu toții.  În această peri-
oadă de un an de zile, marea majoritate a 
eforturilor s-au îndreptat către deblocarea 
proiectelor nefinalizate și pregătirea celor 
viitoare. Astfel, trebuie știut că avem pro-
iecte prin Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) pe măsurile 7.2 și 
3.2.2–proiect integrat, dar și proiecte pe 
PNDL 1, care au fost începute în 2013, 2015. 
Toate acestea erau nefinalizate și aveau 
lipsuri în ceea ce privește execuția, așa că 
am avut de lucru, atât eu, cât și echipa din 
primărie care mi-a fost alături în această 
perioadă.

Am reușit, în acest interval de un, 
închiderea PNDL 1, închiderea celui prin 
AFIR pe măsura 7.2, care a presupus și achi-
tarea unei cofinanțări consistente. Acum, 
suntem pe final cu cel obținut prin măsura 
322. Din punctul acesta de vedere, pe 
măsura 3.2.2., este vorba de un proiect 
integrat care cuprinde renovarea căminu-
lui, asfaltare, construcția și darea în folo-
sință a unei creșe, achiziția de utilaj și rea-

lizarea sistemului de canalizare pe strada 
principală. Toate aceste lucrări au fost 
recepționate în 2015 și lăsate de izbeliște, 
lucru ce a dus la degradarea lor. Din fericire, 
lucrurile s-au schimbat și situația se pre-
zintă mult mai optimist în momentul de 
față. 

Acum, prin parteneriatul cu operato-
rul regional Aquatim, s-a delegat în 2021 și 
gestiunea serviciului de canalizare către 
acesta, rezolvându-se situația canalizării 
care stătea nefolosită, iar reprezentanții 
societății de apă-canal și-au asumat pune-
rea în funcțiune a serviciului de canalizare 
de pe strada principală, precum și introdu-
cerea canalizării pe alte 45 de străzi. Un alt 
motiv de satisfacție este dat de clădirea 
nouă a creșei, care  a avut nevoie de repa-
rații pe care le-am suportat din bugetul 
local și suntem pe ultimii metri în ceea ce 
privește avizarea pentru a o putea da în 
funcțiune. Momentul în care vom da în folo-
sință creșa va însemna și finalizarea proiec-
tului integrat pe măsura 322. Tot anul 
acesta, am refăcut și pietruirea a peste 
patru kilometri de străzi, am reparat două 
poduri care erau impracticabile și am refă-
cut împrejmuirea la grădiniță, mărind 
suprafața locului de joacă. S-a realizat și 
deblocarea finanțării obținute de G.A.L. 
Timiș Torontal Bârzava,  pentru construcția 
a două capele, finanțare obținută încă din 
2017, dar de abia din 2021 avem un con-
structor care s-a și apucat de treabă.

De asemenea, am reușit să bugetăm 
reparații la clădirea școlii și la sala de sport, 
în care ploua foarte tare. Școala are nevoie 
de izolarea tavanului de la etaj, de reparații 
la zugrăvelile exterioare și de legarea la 
canalizare. Totodată, sala de sport este 
nefuncțională și chiar periculoasă, din 
cauza infiltrațiilor de apă care au ajuns 
chiar în instalația electrică.

În concluzie, pot spune că a fost un 
an plin, în care s-a muncit mult pentru adu-
cerea situației la normalitate și pentru a se 
acoperi lipsurile financiare rămase de la 
vechea administrație, dar suntem mândri 
că am putut urni lucrurile din loc și că am 
intrat pe un făgaș firesc.

- știm că  există un proiect destul 
de ambițios în legătură cu un mare cen-
tru medical. în ce stare se află acum?

 - Legat de centrul medical aflat în 
construcție, din păcate, fosta administrație 
l-a prevăzut cu finanțare de la bugetul 
local, iar firma de construcții care avea 
semnat contractul de execuție a intrat în 
insolvență. Pentru a debloca și situația de 
la centrul medical, astfel încât să reușim 
finalizarea lucrărilor și dotarea acestuia, 
am hotărât să aplicăm pentru obținerea 
finanțării prin intermediul Companiei 
Naționale de Investiții. Sperăm să avem 
succes, iar în curând locuitorii comunei să 
aibă acces la servicii medicale de calitate, 
oferite în cadrul acestui centru.

- au fost discuții pentru realizarea 
unui nou centru al comunei și relocarea 
unor obiective. Ce s-a mai întâmplat din 
acest punct de vedere?

- Momentan, legat de proiectul care 
vizează realizarea unei noi primării și a unui 
nou centru al comunei, pot spune doar că 
nu am înaintat prea mult în implementarea 
lui, deoarece avem multe alte priorități. Cu 
siguranță, va veni și vremea acestuia, astfel 
încât să schimbăm înfățișarea centrului 
comunei.

- Ce proiecte aveți în vedere în vii-
torul apropiat și cum ar putea CJT să vă 
sprijine în promovarea lor?

- Din punct de vedere al viitoarelor 
realizări, trebuie știut că primul an de man-
dat a fost unul în care s-au pus bazele vii-
toarelor proiecte care se doresc a fi reali-
zate în perioada următoare. Am pregătit, în 
acest sens, documentația și am depus pro-
iectul în vederea obținerii finanțării pentru 
renovarea grădiniței din localitate, pentru 
a o transforma, în timp, în grădiniță cu pro-
gram prelungit. Ne dorim ca în anul 2022 
să finalizăm cele două capele din ambele 
cimitire la care s-a început construcția în 
anul 2021. Mai avem și alte planuri ambiți-
oase, pe care eu sunt convins că le putem 
realiza. 

Vrem să renovăm curtea zonei cultu-
ral-educaționale în care se găsesc următoa-
rele obiective: Căminul Cultural Efta 
Botoca, Școala Gimnazială „Martin Șuboni” 
Jebel, Grădinița Jebel, viitoarea creșă din 
localitate și sala de sport. Pentru asta, 
dorim să realizăm facilitarea accesului, înfi-
ințarea unui teren multisport și a unui parc 

în incinta curții. Pe de altă parte, am 
cuprins într-un studiu de fezabilitate stră-
zile neasfaltate din Jebel, pentru care vom 
încerca să obținem finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. Vom depune, de asemenea,  pen-
tru obținerea finanțării și pentru asfaltarea 
unui  drum agricol în lungime de nouă kilo-
metri, precum și a drumului comunal Jebel 
- Șipet. 

De asemenea, în perioada ce a trecut 
s-a muncit mult pentru studiul de fezabili-
tate și pentru obținerea avizelor necesare 
introducerii gazului în comună. Pentru rea-
lizarea acestui proiect, se va încerca obți-
nerea finanțării prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) sau prin 
Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. Tot în primul an al mandatului 
care mi-a fost încredințat, s-a demarat pro-
cedura pentru introducerea transportului 
metropolitan în localitatea Jebel.

A fost, totodată, și o perioadă în care 
s-a muncit serios pentru întreținerea și 
punerea în valoare a obiectivelor existente. 
Mă refer aici la renovarea creșei și a școlii, 
iar în sezonul rece urmează să renovăm și 
interiorul sălii de sport. De asemenea, când 
timpul a fost propice, am realizat pietruirea 
străzilor din localitate, cositul și întreține-
rea cimitirelor. Ca să sintetizez perioada de 
un an care a trecut de la alegeri, aceasta 
s-ar defini ca una în care s-au pus bazele 
proiectelor viitoare pentru scoaterea din 
încremenire a localității, care a fost blocată 
de prea mult timp. Din fericire, am reușit să 
deblocăm situația și să redăm optimismul 
locuitorilor în ceea ce privește dezvoltarea 
ulterioară a comunei Jebel.

Pentru realizarea obiectivelor pro-
puse, ne bazăm pe susținere din partea 
Consiliului Județean Timiș  și a președinte-
lui CJT, domnul Alin Nica. Prin Consiliul 
Județean vom cunoaște direcțiile spre care 
am putea să ne îndreptăm pentru a obține 
finanțare pentru toate proiectele noastre. 
Ca să le ducem la bun sfârșit, mizăm și pe 
o susținere pentru obținerea avizelor nece-
sare, precum și pe o finanțare consistentă 
pentru drumurile comunale. Am toată con-
vingerea că putem repune Jebelul pe harta 
comunelor de top ale județului!

sens giratoriu într-o 
intersecție intens circulată 

din dudeștii noi

„în ultimul an, s-au pus bazele scoaterii din încremenire a localității”
Interviu cu Dan Ciprian Vatriș, primarul comunei Jebel

Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru amena-
jarea unui sens giratoriu în Dudeștii Noi, pe traseul minicenturii 
Timișoarei formată din drumuri județene. Contractul pentru 
serviciile de proiectare și execuție este estimat la o valoare 
maximă de 2.3 milioane lei.

Astfel, va fi amenajată intersecția DJ 692A (Sânandrei - 
Becicherecu Mic) cu DC 46, în Dudeștii Noi. Termenul limită pen-
tru depunerea ofertelor este 20 octombrie, după care acestea 
intră în evaluare financiară și tehnică.

În cadrul contractului, pe lângă amenajarea sens girato-
riului, partea carosabilă va fi lărgită și vor exista acostamente, 
zonă de siguranță, trotuare, cât și insule separatoare. În plus, 
intersecția și trecerile de pietoni proiectate vor fi iluminate. 
Pentru interiorul sensului giratoriu s-a prevăzut spațiu verde.
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Au fost îndeplinite obiective impor-
tante din proiectul „The repairing of the 
navigation infrastructure on Bega canal” 
(COD eMS RORS 15), în cadrul căruia CJ 
Timiș este partener. 

Până la această dată, au fost finali-
zate lucrările de reabilitare a ecluzei și stă-
vilarului de la Sânmihaiul Român și, pe 
partea sârbă, repararea nodurilor hidroteh-
nice de la Srpski Itebej și Klek. Totodată, 
partenerul sârb a finalizat execuția pistei 
de biciclete până la graniță, astfel că, în 
viitor, după deschiderea punctului de tre-
cere a frontierei de pe canalul Bega, traseul 
cicloturistic va avea peste 70 de km.

În sensul operaționalizării canalului 
și pistei transfrontaliere, Consiliul Județean 
Timiș și Secretariatul Provincial pentru 
Cooperarea Interregională și Autogu-
vernarea Locală a Regiunii Autonome 
Vojvodina sunt în curs de definitivare a 
documentațiilor tehnice privind construi-
rea celor două puncte de trecere a fronti-
erei naval și pietonal, construcția urmând 
a fi realizată după finalizarea proiectului.

Totodată, în cadrul proiectului au 
fost achiziționate de către cele două admi-
nistrații bazinale echipamente specifice ce 
vor fi utilizate pe viitor pentru întreținerea 

încep lucrările la un 
centru nou de 

recuperare pentru 
persoanele cu 

dizabilități. 
Investiția 

Consiliului 
Județean se ridică 

la peste 
10 milioane de lei

Copiii timișeni cu dizabilități vor 
beneficia de servicii de recuperare de 
calitate. Consiliul Județean a semnat 
ordinul de începere pentru construirea 
unui centru destinat acestora, ce va 
funcționa în cadrul Centrului de Resurse 
și Asistență Educațională „Speranța”, 
unitate de învățământ aflată sub finan-
țarea CJ Timiș.

Valoarea contractului se ridică la 
aproape 10.6 milioane lei, cu TVA inclus, 
fondurile fiind asigurate din bugetul 
național, 9 milioane, cât și din cel jude-
țean, 1.6 milioane.

Investiția are ca scop asigurarea 
accesului unui număr cât mai mare de 
copii/adolescenți cu nevoi speciale la 
servicii recuperativ-terapeutice. De ase-
menea, este prevăzută extinderea pale-
tei de servicii acordate acestora, cât și 
familiilor lor. Trebuie spus că investiția 
este cu atât mai importantă cu cât, în 
prezent, activitatea celor de la 
„Speranța” se desfășoară într-un spațiu 
închiriat, restrâns și impropriu.

Noua construcție va avea un 
bazin de înot, cabinete medicale și psi-
hologice, cât și pentru terapii specifice 
(logopedie, kinetoterapie, electrotera-
pie, ergoterapie, artterapie, melotera-
pie, sprijin în învățare, psihoterapie, 
terapie prin joc, stimulare polisenzori-
ală). De asemenea, au fost prevăzute 
spații de cazare pentru părinți și copii, 
cât și o sală pentru luat masa.

„Avem nevoie de o infrastructură 
de recuperare la standarde înalte, pen-
tru a le da o șansă reală de integrare în 
comunitate. Noul centru va permite 
specialiștilor de la Speranța să ofere 
servicii complexe, cât și sprijin familiilor 
care au în întreținere acești copii. Este 
de datoria noastră să le oferim posibi-
litatea unei vieți apropiate de normali-
tate, investiția de la Speranța fiind un 
mare pas înainte”, spune președintele 
CJ Timiș, Alin Nica.

Capacitatea noului centru de 
recuperare va fi de aproximativ 300 de 
copii și adolescenți cu deficiențe. Acesta 
va avea o suprafață de aproape 2900 
m2, parter plus trei etaje, și va fi con-
struit în Timișoara, pe str. Cornelia 
Sălceanu, pe un teren cu o suprafață de 
2360 m2. Durata de execuție a lucrărilor 
este de 24 de luni de la emiterea ordi-
nului de începere.

Două dintre cele mai importante proiecte de infrastructură 
medicală ale CJ Timiș sunt în grafic și există chiar posibilitatea să 
fie finalizate înainte de termenul contractual, deoarece se lucrează 
în ritm alert pe șantierele din vecinătatea Spitalului Județean 
Timișoara. Pornite anul acesta, lucrările pentru construirea noii 
maternități Bega și a noii Unități de Primiri Urgențe avansează rapid.

„Am vizitat cele două șantiere, am fost mulțumit de felul în 
care constructorii execută lucrările și i-am felicitat pentru mobi-
lizare. Iată că este posibilă o relație onestă cu constructorii, fără 
compromisuri lipsite de verticalitate. Am transmis un mesaj clar 
în piață că, în mandatul meu, licitațiile vor fi organizate la cele 
mai înalte standarde și că am toleranță zero față de întârzieri, 
presiuni pentru mai mulți bani sau lucrări neconforme pe șantier”, 
a spus președintele Consiliului Județean, Alin Nica.

La noua maternitate s-a turnat betonul de egalizare, s-au 
realizat hidroizolațiile, s-au făcut armăturile și s-a turnat beton în 
radier pentru casa liftului. Constructorul, atunci când a atins nive-
lul pânzei freatice în timpul săpăturilor pentru radier, nu s-a plâns, 

nu a întârziat, ci a acționat prompt pentru rezolvarea problemei 
și a recuperat rapid decalajul. În prezent, se lucrează la finalizarea 
fundației pentru cele două corpuri.

Și în cazul șantierului de extindere UPU lucrurile stau destul 
de bine, după ce au fost deviate conductele de oxigen, respectiv 
de canalizare. S-a lucrat la armătură, iar în scurt timp se va turna 
placa peste subsol. Până la sfârșitul anului, constructorul promite 
că se va edifica parterul.

„Am aflat cu plăcută surprindere că s-a făcut o hidroizolație 
mai bună, superioară celei prevăzute în proiect și mă aștept ca 
lucrările să continue așa, indiferent de condițiile meteo. Per 
ansamblu, a fost o vizită de lucru care mi-a dat încredere și îndrăz-
nesc să spun că, dacă ne ajută vremea și vom avea o iarnă bună, 
la noua maternitate vom ridica un etaj în fiecare lună, până vom 
atinge cele 6 niveluri - demisol, parter, 4 etaje și etaj 5 retras des-
tinat utilajelor tehnologice pentru infrastructura medicală a 
Spitalului”, a mai adăugat în timpul vizitei de lucru, președintele 
Consiliului Județean, Alin Nica.

Creșterea activităților economice 
din cadrul Parcului Industrial și 
Tehnologic Timișoara, aflat în adminis-
trarea Consiliului Județean, impune noi 
investiții în infrastructura acestuia. 

Astfel, instituția a dat în lucru o 
nouă parcare, pe o suprafață de 7000 m2, 

destinată camioanelor. Vor fi create 40 de 
locuri de parcare aferente vehiculelor de 
gabarit și tonaj mare. 

În cadrul lucrărilor va fi realizat și 
accesul la parcelă, cât și iluminatul exte-
rior și un sistem rutier de trafic greu, fiind 
montată o barieră pentru un acces con-

trolat. Parcarea va fi dotată și cu toalete 
și dușuri amplasate în containere speci-
fice.

Durata de execuție este de cinci 
luni de la emiterea ordinului de începere 
a lucrărilor.

TImIșul Va aVea PunCT de TreCere naVal 
șI PIeTonal Cu serbIa, Pe beGa

căii navigabile. De asemenea, au fost orga-
nizate activități de promovare a rezultate-
lor proiectului și de creștere a vizibilității 
canalului Bega.

Printre obiectivele generale ale pro-
iectului se numără promovarea transportu-
lui sustenabil și dezvoltarea infrastructurii 
de mobilitate în zona transfrontalieră. De 
asemenea, se are în vedere stimularea com-
petitivității transfrontaliere, prin creșterea 
standardelor infrastructurii de mobilitate și 
transport, cât și promovarea arealului 

Canalului Bega ca destinație verde, des-
chisă turiștilor, recunoscută internațional.

Valoarea totală a proiectului este de 
aproape 14 milioane euro, din care contri-
buția financiară a Uniunii Europene este de 
peste 11.7 milioane euro. Proiectul este 
cofinanţat prin Programul INTERREG IPA 
CBC de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia, Axa prioritară 3 - 
Mobilitate sustenabilă și accesibilitate, 
Măsura 3.1 - Mobilitate și infrastructură și 
servicii pentru transport.

FaCIlITaTe ImPorTanTă în ParCul IndusTrIal 
admInIsTraT  de ConsIlIul Județean

noua maternitate și extinderea uPu a spitalului 
Județean Timișoara ar putea fi gata înainte de termen
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Conducerea CJ Timiș 
v Alin Adrian Nica – președintele Consiliului 

Județean Timiș 
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa 
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș 
vSecretar general al județului Timiș: Ioan Dănuț 

Ardelean 
vAdministrator public: Marian Constantin Vasile

Instituțiile subordonate
serVICII PublICe 
direcția Generală de asistență socială și 

Protecția Copilului Timiș
 Piața Regina Maria nr.3, Timișoara, cod poștal 

300004 Județul Timiș România Tel: 0040 256 490281 
0040 256 494030 Fax: 0040 256 407066 

 E-mail dgaspctm@dgaspctm.ro 
 Web: www.dgaspctm.ro

direcția Prestări servicii Timiș
Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, cod poștal 

300077 Județul Timiș România Tel: 0040 256 494142 
E-mail: dir_prest_tim@yahoo.com 
Web: www.dpstimis.ro

direcția de evidență a Persoanelor Timiș
 Str. Franz Liszt nr. 3, Timișoara, cod poștal 300081 

Județul Timiș România Tel: 0040 356 455455 
E-mail: dept@cjtimis.ro 
Web: www.deptimis.ro

CulTură 

biblioteca Judeţeană Timiş ,,sorin Titel”

Info CJ Timiș

Publicaţie realizată de Direcția de strategii, 
diplomație, comunicare și cultură a Consiliului 

Judeţean Timiş - Compartimentul de 
comunicare

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.
Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991, Fax 0253-218.343
E-mail: tipografia.prodcom@gmail.com

Pre-press & print:

Issn: 1842-323X

Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod poştal 300077, 
Judeţul Timiş, România Tel. 0040 256 430746 

E-mail:contact@bjt.ro 
Web: http://www.bjt.ro 

Centrul de Cultură şi artă al Judeţului Timiş
Str. E. Ungureanu nr.1, Timişoara, cod poştal 

300079, Judeţul Timiş, România Tel.: 0040 256 435158 
E-mail: ccajt@ccajt.ro 
Web: www.ccajt.ro

muzeul naţional al banatului 
Piaţa Huniade nr.1, Timişoara, cod poştal 300002 

Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491339 
E-mail: muzeul.banatului@yahoo.com 
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

muzeul național de artă Timişoara
Piaţa Unirii nr.1, Timişoara, cod poştal 300085, 

Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 491592 
E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com 
Web: www.muzeuldeartatm.ro  

muzeul satului bănăţean Timişoara 
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, cod poştal 

300136, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 225588 
E-mail: contact@ muzeulsatuluibanatean.ro
Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro

Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,merlin”
Bulevardul Regele Carol I nr. 3, Timişoara, cod poş-

tal 300172, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256 
493049; 0356 101730 

E-mail: office@teatrul-merlin.ro 
Web: www.teatrul-merlin.ro 

Contact: 
Adresă: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara,

Cod poștal 300034, Județul Timiș, România 

Telefonul cetățeanului: 
0256 406406 /Tel: 0040 0256 406300 

Tel: 0040 0256 406400
 Tel: 0040 0256 406500
E-mail: cjt@cjtimis.ro
Web: www.cjtimis.ro

1. Hotărârea nr. 198/24.09.2021 
privind aprobarea bugetului local rectificat 
al județului Timiș pe anul 2021.

2. Hotărârea nr. 199/24.09.2021 
privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanța-
rea cheltuielilor privind drumurile județene 
și comunale urmare rectificării bugetului 
de stat pe anul 2021.

3. Hotărârea nr. 200/29.09.2021 
privind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile din domeniul public al orașului 
Gătaia, în domeniul public al Județului 
Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri 
de interes public județean.

4. Hotărârea nr. 201/29.09.2021 
privind aprobarea solicitării de trecere a 
unor bunuri imobile din domeniul public al 
Orașului Jimbolia în domeniul public al 
Județului Timiș.

5. Hotărârea nr. 202/29.09.2021 
privind aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere pentru obiectivul de utilitate 
publică „Amenajare intersecție DJ 595C cu 
DN 58B în Birda”.

6. Hotărârea nr. 203/29.09.2021 
privind aprobarea neexercitării dreptului 
de preemțiune din partea Județului Timiș, 
asupra intenției de înstrăinare a unui imo-
bil cu altă destinație decât cea de locuință.

7. Hotărârea nr. 204/29.09.2021 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 150/23.07.2021 privind 
Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune a următoarelor activități ale 
serviciului public de salubrizare din județul 
Timiș: operarea Stației de transfer 
Timișoara și a Centrelor de colectare de la 

Jimbolia, Deta și Făget de pe raza județului 
Timiș; transportul deșeurilor de la Stația 
de transfer/Centrele de colectare la depo-
zitul de Deșeuri nepericuloase Ghizela, din 
cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor în județul Timiș”.

8. Hotărârea nr. 205/29.09.2021 
privind solicitarea de trecere a unor bunuri 
imobile din domeniul public al Comunei 
Nădrag în domeniul public al Județului 
Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri 
de interes public județean.

9. Hotărârea nr. 206/29.09.2021 
privind aprobarea completării Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
201/23.12.2020 privind aprobarea taxelor 
județene pentru anul fiscal 2021.

10. Hotărârea nr. 207/29.09.2021 
privind aprobarea structurii organizatorice 
a Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Timiș.

11. Hotărârea nr. 208/29.09.2021 
privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Timiș nr. 226/28.10.2016 privind 
aprobarea promovări i  Proiectului 
„Modernizare drum județean DJ 693 pentru 
interconectare la A1 (AR) și Pod peste 
Mureș la Pecica județul Arad (L=57 km, din 
care necesar de modernizare cca. 30 km)”.

11. Hotărârea nr. 209/29.09.2021 
privind aprobarea achiziționării directe a 
unor servicii de specialitate prestate de 
către societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

12. Hotărârea nr. 210/29.09.2021 
privind aprobarea structurii organizatorice 
a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

Hotărârile Consiliului Județean Timiș 
din septembrie 2021

S-a dat startul celei de-a 
doua sesiuni pentru depunerea 
proiectelor sportive finanțate de 
către Consiliul Județean Timiș. 
Acțiunea face parte din strategia 
administrației județene, care spri-
jină performanța în sport și acordă 
finanțare nerambursabilă proiec-
telor care încurajează sportul de 
masă și promovarea acestuia în 
rândul publicului larg. 

Sursa de finanțare este asi-
gurată din bugetul local, iar valoarea rămasă neutilizată în 2021 este de 805.000 
lei, dintr-un total de 3.000.000 de lei. Documentele pot fi depuse până în 3 noiem-
brie 2021, la Registratura Consiliului Județean Timiș, între orele 9:00 -12:00.  

Solicitanții trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, care des-
fășoară activități neeconomice sau economice care nu depășesc 20 la sută din 
totalul activității desfășurate anual, precum: cluburi sportive, asociații județene 
pe ramuri de sport, federații sportive, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Comitetul Olimpic Sportiv Român, 
asociații sportive școlare și universitare, Federația Sportului Școlar și Federația 
Sportului Universitar. Sunt finanțate acțiunile și competițiile sportive care încura-
jează dezvoltarea și promovarea 
sportului, având drept scop înde-
plinirea anumitor obiective. 
Proiectele vor fi evaluate în funcție 
de interesul lor, de calitate, anver-
gură, numărul participanților, aria 
geografică a acestora, capacitatea 
organizatorică și funcțională a 
solicitantului, precum și de coe-
rența bugetului. Pentru detalii, 
vizitați site-ul: https://sport.cjti-
mis.ro

Bani pentru proiecte sportive

a înCePuT sesIunea a doua de FInanțare
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- domnule dan Vîrtosu, sunteți 
viceprimarul comunei Giroc, dar de o 
bună perioadă de timp îndepliniți și obli-
gațiile primarului. Cum reușiți să gesti-
onați această situație?

- Așa este, de câteva luni îndeplinesc 
obligațiile primarului, pe lângă cele de 
viceprimar.  Este într-adevăr o provocare și 
o mare responsabilitate, dar niciodată nu 
m-am ferit de muncă și împreună cu cole-
gii din primărie onorez cu succes atribuțiile 
de serviciu și caut să găsesc mereu soluții 
care ar putea face viața mai bună în 
comună. Așa cum în activitatea anterioară 
am reușit să realizez lucruri cu care mă 
mândresc, nu dau înapoi nici acum și sunt 
convins că seriozitatea, determinarea și 
experiența personală își spun deja cuvân-

P re ș e d i n te l e  C o n s i l i u l u i 
Județean, Alin Nica, a primit vizita ES 
dl Roelof Sander van Ees, ambasado-
rul Regatului Țărilor de Jos în 
România. Acesta a fost însoțit de ES 
dl Marius Popa, consul onorific în 
Timișoara.

Vizita a fost una de cunoaștere 
și de identificare a posibilităților de 
colaborare. S-a pus accent pe experi-
ența olandeză în domeniul agricultu-
rii, președintele CJ Timiș subliniind 
calitatea agricultorilor timișeni și 
expertiza de care aceștia dispun în 
procesul de producție, dar și necesi-
tatea de dezvoltare a activităților de 
procesare, pentru a da valoare adău-
gată muncii acestora.

Alin Nica a prezentat și proiec-
tele majore ale Timișului care vor 
avea nevoie de expertiză internațio-
nală în implementare, precum reabi-
litarea căii ferate Reșița - Timișoara 
(Aeroport) și introducerea trenurilor 
cu hidrogen pe această rută.

De asemenea, au fost abordate 
cele mai stringente probleme în ceea ce 
privește legislația națională și capaci-
tatea de adaptare a administrației la 
provocările aduse de pandemie și de 
contextul economic și financiar aferent.

O nouă parcelă din cadrul 
Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara (PITT) al Consiliului 
Județean a fost concesionată în 
urma unei licitații publice. 
Câștigătoare este o societate al 
cărei obiect de activitate este rea-
lizarea de software-uri la comandă 
orientate spre client. De altfel, 
compania își desfășoară deja acti-
vitatea în parcul industrial, extin-
zându-și astfel operațiunile, fiind 
parte a unui grup ce activează în 
aproape 20 de țări, pe patru con-
tinente.

Suprafața parcelei concesi-
onate se ridică la 3931 mp, iar 
valoarea redevenței este de 4 
euro/mp/an + TVA, aproape 16 mii 
de euro/an, bani ce intră în buge-
tul județului, alături de alte taxe și 
impozite.

În cadrul PITT, situat la ieși-
rea din Timișoara spre Cenad, a 
mai rămas disponibilă spre conce-
sionare o singură parcelă, în 

suprafață de 1437 mp, licitația de 
atribuire urmând a fi organizată în 
luna octombrie.

„Extinderea activităților 
economice în cadrul Parcului arată 
că economia Timișului crește chiar 
și în context pandemic, județul 
nostru fiind în continuare atractiv 
din punct de vedere investițional. 
În plus, am simplificat documen-
tația de atribuire, în care sunt pre-
văzute condițiile participării la 
licitație, reducând numărul de 
documente de calificare solicitate. 
Vom continua să sprijinim econo-
mia locală atât prin investiții 
publice, cât și crearea unei infras-
tructuri pe măsura așteptărilor 
agenților economici”, a declarat 
Alexandru Proteasa, vicepreșe-
dinte al CJ Timiș.

Pa r c u l  i n d u s t r i a l  a l 
Consiliului Județean găzduiește 
20 de companii românești și stră-
ine, cu capital german, irlandez și 
italian.

„sunt convins că locuitorii comunei vor resimți creșterea calității vieții”
tul, iar oamenii încep să aprecieze toate 
acestea. Sunt convins că, în timp, locuitorii 
comunei noastre vor resimți și mai mult 
efectele implicării mele și ale echipei care 
mă ajută să facem lucruri frumoase în 
Giroc. 

- Care sunt prioritățile comunei 
Giroc și cum contribuiți dumneavoastră 
la realizarea lor?

- Fiind o comună mare, a treia loca-
litate din  județul Timiș ca număr de locu-
itori, după Timișoara și Lugoj, ritmul de 
dezvoltare este alert și populația se află în 
continuă creștere. Evident, sunt lucruri 
care ne bucură, dar ne și obligă în același 
timp, pe noi ca autorități. Trebuie să ținem 
pasul cu necesitățile oamenilor, să venim 
mereu în întâmpinarea dorințelor lor și să 
ținem seama că lucrurile sunt într-o conti-
nuă dinamică, mai ales într-o comună cu 
pretenții, cum este Girocul. Pe bună drep-
tate, locuitorii așteaptă condiții mai bune 
de viață, vor tot ceea ce este mai bun pen-
tru familiile lor și noi trebuie să fim conști-
enți de aceste lucruri. În Giroc, îndeosebi 
în această perioadă, lumea aspiră la ceea 
ce e mai bun, iar autoritățile sunt practic 
obligate să se integreze în acest ritm al vie-
ții moderne. Suntem conștienți de asta, 
știm că trebuie făcut mai mult și avem și 
soluții privind modul în care putem face 
viața mai bună în Giroc. Ca idee generală, 
prioritățile sunt dezvoltarea infrastructurii 
și a mobilității urbane, accesarea de fon-
duri europene, digitalizarea și educația, 

crearea unor noi zone verzi și nu în ultimul 
rând transparența în administrație. Sunt 
așteptări ale locuitorilor, iar noi trebuie să 
le transpunem în practică. 

- Ce investiții importante s-au rea-
lizat în acest an în Giroc și Chișoda?

- Avem destule proiecte duse la bun 
sfârșit, care merită a fi menționate, pentru 
că au necesitat multă implicare din partea 
administrației locale. Suntem bucuroși 
când vedem că toate eforturile noastre nu 
au fost zadarnice, iar asta ne dă putere de 
muncă și ne motivează și pe mai departe. 
În sinteză, la capitolul realizărilor din anul 
acesta, m-aș opri asupra următoarelor 
obiective: Creșa Chișoda, proiect realizat 
pe fonduri europene, care acum este la cele 
mai înalte standarde; Reabilitarea energe-
tică de la Școala Chișoda, realizată prin 
fonduri europene; Reabilitarea  complexu-
lui de clădiri și construirea de corpuri noi 
de clădiri (sală de sport, cantină și internat) 
pentru Școala cu clasele 0-VIII în zona fostei 
unități militare Giroc; Pietruiri pe drumuri; 
Reparații asfalt; Asfaltarea Străzii Macilor; 
Extinderi ale iluminatului stradal pe mai 
multe artere; Finalizarea rețelei de aducți-
une apă potabilă + conjuncții; Extinderea 
rețelei de apă potabilă în zona Aleea cu 
Plopi în lungime de 8 km. Știm că mai exis-
tau și alte obiective unde trebuia interve-
nit, iar lumea are așteptări în acest sens, 
fapt pentru care vom continua să prioriti-
zăm și alte proiecte. 

- Ce urmează să faceți anul viitor?
- Pentru anul viitor avem în plan rea-

bilitarea grădiniței din Chișoda, pentru că 
este o localitate cu multe familii tinere, care 
doresc cele mai bune condiții pentru copiii 
lor. De asemenea, urmează modernizarea 
străzilor prin asfaltare, rețele noi de apă și 
canal, dar avem în vedere și realizarea unei 
stații de epurare, asfaltarea Bulevardului 
Soarelui, ca legătură între Calea Urseni și 
Calea Timișoarei, modernizarea Căii 
Timișoarei, prin construirea a trei sensuri 
giratorii și construirea unui separator de sen-
suri. Nu trebuie uitată nici coborârea de pe 
centură, precum și crearea de noi spații verzi.  

- Cum apreciați că funcționează 
relația dintre primărie și cetățeni? este 
Primăria Giroc o instituție publică trans-
parentă?

- Avem o relație foarte bună cu cetă-
țenii și suntem deschiși în a le rezolva pro-
blemele. Eu sper că am reușit să venim de 
fiecare dată în întâmpinarea dorințelor 
locuitorilor comunei și să încercăm să solu-
ționăm problemele care ne-au fost semna-
late. Poate că nu de fiecare dată rezolvarea 
a venit imediat, din diferite motive, dar cu 
siguranță eu am căutat întotdeauna că 
găsesc o cale de dialog pentru a găsi solu-
ția cea mai potrivită, evident, în condițiile 
legii. Pentru mine, transparența în primărie 
este nu doar o prioritate, e chiar o obliga-
ție, pentru că oamenii ne-au acordat încre-
derea lor și nu avem voie să nu dăm dovadă 
de toată deschiderea posibilă.

Interviu cu Dan Vîrtosu, viceprimarul comunei Giroc

aGrICulTura olandeză, eXemPlu de 
urmaT PenTru Județul nosTru

Parcul industrial și tehnologic 
al Consiliului Județean, la un 
pas de 100% grad de ocupare
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Cele mai mari trei muzee din 
Timișoara au bilet unic de intrare. Instituțiile 
de cultură, aflate în administrarea Consiliului 
Județean Timiș, vor putea fi vizitate prin 
achiziționarea unui singur bilet, cu preț unic, 
la doar puțin peste jumătate din costul total 
de dinaintea implementării acestei măsuri. 
Inițiativa este menită a crește atractivitatea 
Timișoarei ca destinație de city break, facili-
tează accesul turiștilor în muzee și stimu-
lează activitatea agențiilor de turism, care 
pot achiziționa acum bilete la preț redus 
pentru grupuri mari de turiști, de 18 lei de 
persoană.

Valoarea cumulată pentru vizitarea 
celor trei muzee era, până la adoptarea hotă-
rârii, 41,67 lei (16,67 lei - Muzeul Național al 
Banatului, 5 lei - Muzeul Satului Bănățean, 
20 lei - Muzeul Național de Artă Timișoara). 
În plus, vizitatorii erau nevoiți să apeleze la 
trei casierii pentru achiziționarea biletului de 
intrare, cu consumul de timp aferent. 
Conform hotărârii Consiliului Județean, bile-
tul unic are o valoare de 24 de lei.

Este un pas firesc, în rând cu marile 

orașe ale Europei, care va crește numărul de 
vizitatori și ușurează accesul în muzee, spune 
vicepreședintele CJ, Alexandru Proteasa: 
„Mulți turiști vin în Timișoara pentru city 
break-uri, pentru una sau două zile. Biletul 
unic scurtează timpul petrecut la casierii, dar 
îi și îndrumă către toate cele trei muzee. 
Experiența lor în Timișoara este astfel mai 
amplă. Ne-am dorit să fim în pas cu lumea, 
cu atât cu mai mult cu cât fluxul de turiști 
români și străini va crește în următorii ani. 
Este o măsură care a fost cerută și de către 
reprezentanții HORECA în urma consultărilor 
pe care le-am avut cu aceștia.”

Pe lângă introducerea biletului unic 
de 24 de lei, s-a stabilit și crearea unor abo-
namente, la un preț de 95 de lei pentru cel 
săptămânal și 190 de lei pentru cel lunar. În 
plus, la achiziționarea a cel puțin 20 de 
bilete, prețul acestora scade la 18 lei de per-
soană.

Măsura are ca scop, printre altele, și 
creșterea accesului cetățenilor la cultură, 
asigurarea unei infrastructuri culturale adec-
vate, cât și stimularea activităților specifice.

Harta turistică a Timișului se va îmbo-
găți în curând cu o nouă destinație. 
Reabilitarea Conacului Mocioni a intrat în linie 
dreaptă. Investiția beneficiază de finanțare 
europeană, iar lucrările de proiectare și exe-
cuție se află în procedură de licitare publică. 
Ofertele au putut fi depuse până în 18 octom-
brie, ulterior acestea intrând în analiză finan-
ciară și tehnică. În situația în care nu vor exista 
astfel de oferte, licitația va fi reluată.

Proiectul Consiliului Județean Timiș 
de reabilitare a Conacului Mocioni de la 
Foeni a intrat pe programul RO-CULTURA, 
finanțat prin granturi norvegiene. Obiectivul 
se află la o distanță de 42 km de Timișoara și 
este un monument istoric de importanță 
națională și universală, de o mare valoare 
arhitecturală și simbolică.

Prin latura educativă, proiectul va 
contribui la activitățile culturale care amin-
tesc vizitatorilor de viața familiei Mocioni. Cel 
mai important membru al familiei, care a 
locuit aici, a fost Andrei Mocioni de Foen, 

Muzeul Satului Bănățean a fost, 
recent, gazda unei manifestări intrate deja în 
tradiția locului. Este vorba de „Târgul 
Meșterilor Populari”, o manifestare ajunsă la 
cea de-a XXI-a ediție, care reușește să atragă, 
an de an, artiști populari din toată țara, dor-
nici să expună roadele pasiunii lor pentru 
meșteșugurile populare. 

Nu putem vorbi doar de o activitate cu 
iz comercial, pentru că, în astfel de cazuri, 
produsele realizate sunt expresia pasiunilor 
pentru cultivarea tradițiilor și perpetuarea 
portului și obiceiurilor populare. Este, mai 
degrabă, mai mult o îndeletnicire de suflet 

Un adevărat complex artistic, format 
din pictură, sculptură, instalații, desene și 
poezie, poate fi vizitat la Muzeul Național de 
Artă, în cadrul expoziției internaționale „Aripa 
secretă”, organizată de Galeria Triade și cura-
toriată de Maria Rus Bojan. Lucrările au fost 
selectate și panotate astfel încât să propună 
un crenel salvator al poeziei și poesis-ului de 
dincolo de imagine, punctul de plecare fiind 
metafora „aripii secrete” din volumul de ver-
suri al Marianei Marin. Evenimentul expoziți-
onal urmărește să pună în valoare dialogul 

vizualului cu arhitectura sa internă, spirituală și inefabilă și să transmită, cu mijloacele 
artelor plastice, rostul poeziei ca „aripă secretă”, cu care putem spera să evadăm din 
cotidian. În cadrul expoziției, care se înscrie în cea de-a patra Bienală Art Encounters, 
intitulată „Our Other Us”/Al Nostru Celălalt Noi, pot fi admirate peste 100 de lucrări, roa-
dele muncii a 32 de artiști belgieni, francezi, germani, olandezi, români, suedezi, nord și 
sud-americani, asiatici de toate vârstele. Sunt abordate toate mijloacele de exprimare, 
astfel încât descoperim mini - lucrări ce interpretează cunoscute opere literare, precum  
și o amplă instalație de ceramică imaginând o mulțime de cărți, texte suprapuse peste 
pictură sau fotografii din registrul salvator al „aripii”. 

Expoziția poate fi vizitată până în 7 noiembrie 2021, în concordanță cu reglemen-
tările anti-COVID 19 în vigoare: prezentarea unui certificat de vaccinare sau a rezultatului 
negativ al unui test recent, cu masca purtată regulamentar și dezinfectarea la intrare.

Demonstrații sportive susținute de 
mari campioni mondiali, europeni sau națio-
nali, în peisaje fermecătoare, au constituit 
provocarea unei inedite acțiuni care a avut loc 
la finalul lunii septembrie. Este vorba de „Ora 
deschisă de sport”, manifestare care face 
parte din proiectul „WoW Europe” ce s-a des-
fășurat simultan în România și în alte nouă 
țări partenere. Originalitatea evenimentului a 
fost dată și de organizarea demonstrațiilor în 
locuri cu încărcătură culturală, istorică, spiri-
tuală sau turistică, îmbinând în mod fericit, 
astfel, mișcarea sportivă cu partea turistică. 
În județul Timiș, „Ora deschisă de sport” a 
avut loc în cinci locuri emblematice: baschet 
la Muzeul Satului Bănățean Timișoara; kempo 
la Cascada Șopot; tenis de masă la Lacul 
Surduc; atletism pe Transluncani; scrimă, kic-
kbox și lupte la Colonada Imperială Buziaș. 

A fost un adevărat regal al sportului, 
culturii și turismului, încărcat de imagini spec-
taculoase, realizate  în destinații de excepție, 
care a reușit să provoace admirație și interes 
pentru practicarea sportului, îndeosebi în rân-

dul copiilor. Proiectul „WoW Europe”, conce-
put și accesat de Asociația AMA EVENTS, este 
coordonat de Asociația Junior Sport și este 
cofinanțat de Comisia Europeană prin 
Programul European Erasmus+ Sport, Not-for-
profit European Sport Events, fiind aliniat la 
obiectivele specifice urmărite în domeniul 
sportului, respectiv, „încurajarea participării 
la sport și activitate fizică, în special prin spri-
jinirea punerii în aplicare a orientărilor Uniunii 
Europene privind activitatea fizică.” 

Consiliul Județean Timiș a fost parte-
ner și susținător al evenimentului.

TImIșoara deVIne maI aTraCTIVă Ca desTInațIe 
de CITy break. ConsIlIul Județean a InTrodus 

bIleTul unIC PenTru muzeele sale

Conacul mocioni din Foeni, tot mai 
aproape de reabilitare 

Consiliul Județean are în derulare o licitație 
pentru proiectarea și execuția investiției

strănepot al preotului aromân Constantin. 
Proiectul va fi patronat de Michael de 
Styrcea, urmașul familiei Mocioni, care va 
acționa ca ambasador, maximizându-i astfel 
impactul.

CJ Timiș oferă cel mult 12,8 milioane 
de lei pentru serviciile de proiectare și exe-
cuție. Contribuția instituției este de 20% din 
sumă, iar restul reprezintă finanțare neram-
bursabilă prin granturi norvegiene. Proiectul 
are un termen de finalizare de trei ani.

s-a deschis „aripa secretă” la 
muzeul național de artă Timișoara

lecții sportive în destinații de excepție

„Târgul meșterilor Populari”, 
o frumoasă tradiție a muzeului 

                                      satului bănățean
decât una în scopuri aducătoare de profit, 
creațiile lăudabililor meșteri populari având 
menirea să ducă mai departe tradiții care 
riscă să fie uitate. Astfel, și la ediția din acest 
an au venit în număr mare întreprinzători din 
diferite părți ale țării, prezentându-și propri-
ile realizări, rod al dragostei pe care o poartă 
pentru cultura populară. 

Cei prezenți la Muzeul Satului 
Bănățean Timișoara au putut admira obiecte 
populare realizate în arta lutului, lemnului, 
osului, metalului, în crearea de țesături, de 
măști, podoabe populare, împletituri, icoane, 
dantelărie, obiecte din sfoară, instrumente 
muzicale, dar și produse de gastronomie tra-
dițională. 

Fiecare meșter a încercat să-și lase 
amprenta proprie asupra produselor prezen-
tate, astfel încât acestea să impresioneze 
prin autenticitatea și originalitatea lor, păs-
trând, astfel, frumoasele tradiții românești. 
Din fericire, după cum spuneau chiar făurito-
rii acestor adevărate podoabe populare, 
există un interes tot mai crescut pentru 
obiecte de acest gen, semn că lumea apreci-
ază creațiile care amintesc de cultura, portul 
și obiceiurile populare.


