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Buget participativ 2.0. Consiliul Județean pregătește
programul pentru 2022
v În

perioada imediat
următoare va fi lansată o
nouă ediție a programului prin care cetățenii
p r o p u n ș i v o t e a ză
proiecte pe care apoi
C o n s i l i u l J u d ețea n l e f i n a n țea ză și
implementează.
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Timișul, singurul județ din România reprezentat
la Expo Dubai 2020

Checea și Cenei, „împânzite” cu conducte
de apă și canal
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v Timp de o săptămână,
v10 milioane de euro. Atât
Timișul s-a aflat în atenția
se va investi în următorii
publicului internațional
doi ani în două comune
cu planurile sale de
timișene, pentru 50 de km
investiții, oportunitățile
de noi rețele de apă și
de business, destinațiile
turistice, cultura și cele patru universități de canalizare. Lucrarea are ca termen de finalizare
tradiție.
doi ani.

Agenda CJT
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Se distribuie gratuit

Legume și fructe din producție timișeană,
pe rafturile magazinelor, indiferent de sezon

Etapele de întocmire a documentației, fie că vorbim de studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic, pentru primul
centru de legume și fructe construit în
regim public în Timiș au fost depășite,
astfel că se poate lucra efectiv la ridicarea centrului.
Întreg contractul, de proiectare și
execuție, se ridică la aproape 20.6 milioane lei și include și dotarea cu echipamente, precum linii de sortare, colectare,

refrigerare etc. Investiția este amplasată pe
un teren de 11.500 mp, în Tomnatic, iar costurile cu utilajele și echipamentele tehnologice se ridică la peste un milion de euro.
Antreprenorul are la dispoziție 20
de luni pentru a preda obiectivul, însă se
vor depune toate eforturile pentru comprimarea acestui termen.
Centrul de legume și fructe vine în
sprijinul micilor producători din zona
Gottlob - Lovrin - Tomnatic, inclusiv a

celor din comunele învecinate, Lenauheim, Comloșu Mare, Teremia Mare,
Sânpetru Mare, Periam, Pesac, Variaș etc.
În urma investiției vor fi create 28 de noi
locuri de muncă.
Depozitul va avea rolul de a asigura menținerea calității și proprietăților
legumelor și fructelor, în vederea consumului pe perioada toamnă - primăvară
sau chiar până în perioada noilor producții. De asemenea, depozitul trebuie
să asigure condițiile tehnologice pentru
preluarea, păstrarea sau tranzitarea produselor horticole.
„Ne dorim încurajarea producătorilor autohtoni, creșterea consumului de
produse românești, cât și dezvoltarea
micilor producători, prin stimularea de
noi afaceri și inițiative locale, pe cont
propriu. În funcție de rezultate, vom construi astfel de centre și în celelalte bazine
legumicole din Timiș”, spune președintele CJ, Alin Nica.
Zona Tomnatic a fost aleasă în
urma unui studiu realizat, la cererea
Consiliului Județean, de către
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, privind sectorul de legume și fructe la nivelul județului.

Siguranță sanitară sporită în școlile speciale din Timiș,
cu fonduri europene, prin Consiliul Județean
CJ Timiș consolidează capacitatea
unităților de învățământ special în vederea
reducerii riscurilor sanitare, inclusiv cele
cauzate de COVID-19. Instituția implementează un proiect cu o valoare de aproape
un milion de lei, șapte unități de învățământ beneficiind de echipamente de protecție și prevenție. Proiectul a fost depus
în data de 08.01.2021, iar contractul de
finanțare a fost semnat zilele trecute.
Beneficiari sunt elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și cel nedidactic din școli speciale de stat din Timiș
finanțate de Consiliul Județean. Vorbim de
șase unități de învățământ din Timișoara
(liceele „Iris” și „Gheorghe Atanasiu”, centrele școlare pentru educație incluzivă
„Dumitru Ciumăgeanu”, „Paul Popescu
Neveanu” și „Constantin Pufan”, Centrul de
Resurse și Asistență Educațională
„Speranța”) și Centrul Școlar pentru

Educație Incluzivă „Constantin Păunescu”
din Recaș.
„Tratăm cu maxim interes aceste
unități de învățământ care se află în grija
Consiliului Județean Timiș. Printre prioritățile noastre se numără condițiile sanitare,
infrastructura educațională, dar mai ales
creșterea rezilienței per ansamblu. Un bun
exemplu în acest sens este Liceul Iris, unde
creștem considerabil calitatea spațiilor de
studiu, printr-o investiție de milioane de
lei. Depunem eforturi pentru a spori gradul
de siguranță sanitară, cât și pentru a asigura condiții demne pentru elevi și cadre
didactice. Este o manifestare a respectului
pe care-l purtăm copiilor, familiilor și celor
care le asigură pregătire educațională și
îndrumare în viață”, spune administratorul
public al județului, Marian Constantin
Vasile.

Proiectul se va derula pe o perioadă
de șase luni, până în august 2022.
Activitatea principală constă în dotarea cu
echipamente de protecție medicală împotriva agenților biologici - mănuși și măști
chirurgicale de unică folosință, antiseptice
și dezinfectante, echipamente pentru dezinfecție și produse de curățenie - dozatoare
pentru săpun lichid și dezinfectant cu senzor, cât și săpun lichid antibacterian.

Cresc afacerile locale

Ultima parcelă din
parcul industrial al
Consiliului Județean,
adjudecată unei firme
din Timișoara
Economia timișeană iese din
amorțeala pandemică a ultimilor doi ani.
Un semnal pozitiv este dat de faptul că
Parcul Industrial și Tehnologic (PITT) de
lângă Timișoara, administrat de Consiliul
Județean, este ocupat în proporție de
100%, ultima parcelă disponibilă fiind
adjudecată, recent, unei societăți comer-

ciale cu capital românesc, din municipiul
de pe Bega. Aceasta are ca obiect de activitate fabricarea hârtiei și cartonului
ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton. Compania este reprezentativă pentru economia Timișului, activând continuu de zeci de ani pe piața românească.
Concesiunea s-a făcut pe o perioadă de 49 de ani. Suma investită în noile
facilități se va ridica la 560 de mii de euro,
fiind create 20 de noi locuri de muncă.

16 din cele 21 de companii din
PITT sunt românești
În cadrul PITT activează 21 companii - 16 românești și cinci cu capital german, irlandez sau italian. Activitatea acestora este una diversă, de la producția de
medicamente, până la producția de panouri electrice. Printre altele, în cadrul parcului se mai realizează software-uri la
comandă, se confecționează materiale
publicitare și sunt oferite servicii de proiectare, cercetare-dezvoltare sau logistice.
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Buget participativ 2.0 Campus de renume în domeniul ospitalității, în Buziaș,
cu sprijinul Consiliului Județean

Consiliul
Județean
pregătește
programul
pentru 2022

În perioada imediat următoare
va fi lansată o nouă ediție a programului prin care cetățenii propun și
votează proiecte pe care apoi
Consiliul Județean le finanțează și
implementează. Una dintre cele mai
mari noutăți ale bugetării participative în acest an este chiar suma alocată, de trei milioane de lei, triplu
față de 2021.
Bugetul participativ încurajează cetățenii să se implice în luarea
deciziilor privind dezvoltarea comunității lor. Consiliul Județean Timiș
alocă banii în cadrul bugetului anual,
cetățenii vin cu propuneri de dezvoltare a județului, iar după validarea lor
de către o comisie, tot cetățenii vor
decide, prin vot public, proiectele cu
impact pozitiv pentru comunitate ce
vor fi implementate de către instituție.
Regulamentul s-a aflat la începutul lunii martie în consultare
publică, urmând ca sugestiile, în
măsura pertinenței lor, să fie incluse
în cadrul documentului.
Conform propunerii de regulament, anul acesta, proiectele depuse
trebuie să se încadreze în domenii
precum educație, sănătate, servicii
sociale, mediu/protecția animalelor/
ecologizare, urbanism și arhitectură,
turism, infrastructură de stimulare a
economiei și afacerilor, infrastructură
IT și de telecomunicații. Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere pentru
fiecare dintre domeniile de mai sus.
Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi,
indiferent de domeniul din care fac
parte, până la epuizarea sumei prevăzute.
În paralel, se merge înainte și cu
proiectele de pe bugetul participativ
din 2021. Pe lângă pista de biciclete
Timișoara - Dumbrăvița - Giarmata (cu
o finanțare de 500 mii lei), anul trecut
au primit finanțare alte două proiecte,
Orășelul Siguranței - MINI - LUG (432
mii) și stații de mijloc de transport în
comuna Foeni și satele aparținătoare,
Foeni și Cruceni (50 de mii). Acesta din
urmă a fost, de altfel, finalizat în luna
martie.

Relansarea turismului în județ este
una dintre prioritățile CJ Timiș. Astfel,
decizia de a susține deschiderea unei
academii în ospitalitate ohma, la Buziaș,
a fost una ușor de luat. Academia organizează cursuri vocaționale sub licența
École hôtelière de Lausanne (EHL), cea
mai prestigioasă instituție de învățământ
în domeniul ospitalității la nivel mondial.
Mai exact, în acest sens, la sediul
Consiliului Județean Timiș, a avut loc
semnarea Declarației Comune în vederea
susținerii academiei. Declarația a fost
semnată de către vicepreședintele CJ
Alexandru Proteasa, alături de patru par-

teneri importanți: Winsedswiss Education
Group, Primăria Orașului Buziaș,
Inspectoratul Școlar Județean, Asociația
pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului în județul Timiș.

Academia ohma, gură de
oxigen pentru industria
ospitalității
Implicarea Consiliului vine în contextul proiectului Timișoara Capitală
Europeană a Culturii în 2023 și a implicațiilor pozitive ale acestuia pentru județ,

cât și a lipsei forței de muncă și a personalului specializat în industria ospitalității. Se are în vedere și îndeplinirea obiectivului din Strategia sectorială de dezvoltare turistică a județului Timiș 2018 2028 de creștere cu 10% a personalului
angajat în turism în 2025 față de 2018 și
creșterea gradului de retenție pe posturi
din turism și conexe cu 20% în același
interval. Actualul proiect se înscrie și în
Strategia de dezvoltare socio-economică
a județului Timiș 2021 - 2027 și în direcțiile de dezvoltare teritorială asumate de
CJT.
Fundația Didactica, Winsedswiss
România și academia ohma, sub licența
Ecole hôtelière de Lausanne, sunt entități care fac parte din Winsedswiss
Education Group, acesta urmând să asigure crearea și furnizarea de programe
educaționale, operând academia de
ospitalitate alături de Primăria Buziaș,
care va asigura partea logistică, cât și cu
sprijinul important al celorlalte instituții
partenere.
Semnarea Declarației Comune în
vederea susținerii academiei ohma este
un pas important în atingerea obiectivelor Consiliului Județean, de a transforma
Timișul și Timișoara într-o destinație
care oferă servicii de înaltă calitate în
industria ospitalității.
Academia ohma din orașul Buziaș
va fi al patrulea campus licențiat EHL
deschis de grupul educațional winsedswiss (World Institute of Service
Education) în România.

S-a extins lista deșeurilor care pot fi preluate gratuit
Începând din acest an, s-au extins
tipurile de deșeuri care pot fi preluate gratuit la punctele de colectare din Timișoara
ale Retim. Astfel, deșeurile din polistiren și
carton preluate la centre sunt cele provenite de la ambalajele unor obiecte voluminoase sau electrocasnice, precum: obiecte
de mobilier; televizoare; frigidere; aragaze/
plite electrice; cuptoare cu microunde;
mașini de spălat haine; mașini de spălat
vase; calculatoare, laptopuri; sisteme
video/audio.
Deși sunt realizate din polistiren
sau materiale de carton, la centre NU sunt
preluate următoarele: polistiren expandat
sau extrudat; polistiren din construcții –
izolație sau tapet; tăvițe din polistiren
care au fost folosite pentru produse alimentare; caserole de mâncare; pahare de
unică folosință. Produsele din această
categorie dedicate alimentelor se pot
depozita la pubela neagră, iar cele din
construcții se predau doar unor operatori
autorizați în colectarea deșeurilor din
construcții. Adresele celor patru puncte
de colectare din Timișoara, programul și
alte informații utile pot fi aflate de pe
site-ul www.retim.ro
„Încă de la începutul mandatului

meu de președinte al ADID - Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș
- mi-ați comunicat că este o foarte mare
nevoie de puncte de colectare a deșeurilor
din polistiren și carton provenite din ambalaje. Iată, acum, cei de la RETIM au răspuns
pozitiv solicitărilor venite de la voi și și-au
extins lista de deșeuri care pot fi preluate

www.facebook.com/cjtimis

gratuit la punctele de colectare din
Timișoara. Vă rog, ca și anul acesta, să vă
debarasați într-un mod responsabil de toate
deșeurile produse în gospodăriile voastre.
Doar așa putem să facem pași importanți
pentru a ne atinge obiectivul de a avea un
județ curat!”, este mesajul transmis de
Cristian Moș, vicepreședinte CJ Timiș.
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„Avem în vedere o dezvoltare polivalentă, bazată pe trei piloni fundamentali”
Interviu cu Gheorghe Pop, primarul comunei Bucovăț
soluții, ori din perspectiva fondurilor guvernamentale, ori din cea a finanțărilor europene. Acest fapt se și întâmplă, dar procesul
este destul de greoi și implică o realizare pe
termen mediu și lung, ceea ce, de multe ori,
nemulțumește cetățeanul.

- Domnule primar, cu ce probleme
v-ați confruntat la preluarea mandatului,
în urmă cu un an și jumătate?
- Încă de la începutul mandatului
mi-am asumat faptul că voi încerca să rezolv
problemele și disfuncționalitățile comunității pe care o reprezint. Administrația
publică locală se vede mult diferit din postura de primar actual față de cea deținută
anterior, respectiv de viceprimar, timp de
12 ani. Dinamica și conținutul procedural,
respectiv angajamentele promise cetățenilor, trebuie să se realizeze rapid, pentru a
mulțumi cât mai multe persoane. Din
păcate, aspectele care nu țin de competențele noastre se derulează foarte încet, iar
din acest punct de vedere pot spune că mă
confrunt cu o problemă ce nu depinde în
mod direct de mine și de echipa mea, dar
care îngreunează dezvoltarea comunei.Un
alt element pe care doresc să-l menționez
din această perspectivă face referire la
nevoia de asumare și înțelegere a fiecărui
cetățean din comunitatea noastră, în ceea
ce privește respectarea normelor legale
referitoare la mediu și la o dezvoltare rurală
armonioasă, care se pliază pe etapele de
extindere către noile cartiere rezidențiale și
ceea ce înseamnă infrastructură edilitară și
rutieră. Trebuie avut în vedere că dezvoltarea unor PUZ-uri noi într-o comună de
dimensiuni mici atrage cu ea și dorința cetățenilor din acele zone de a avea încă de la
început totul realizat și funcțional, fapt care
atrage bugetul primăriei într-o zonă destul
de complicată. De aceea, am gândit încă de
la începutul mandatului că lucrurile trebuie
schimbate și că tot ceea ce înseamnă
infrastructură edilitară și rutieră trebuie să
fie asumată de dezvoltatorul cartierului sau
zonei de locuit. Astfel, primăria se poate
focusa și pe alte priorități rămase în urmă
din mandatele trecute. O altă provocare
pentru mine și echipa mea este reprezentată de solicitarea de elemente moderne
pentru infrastructură din partea unor cetățeni, într-un termen foarte scurt, elemente
pe care bugetul primăriei noastre nu le
poate suporta și astfel trebuie să găsim

- Ce proiecte ați reușit să demarați
de când sunteți în fruntea comunei?
- Nevoia cetățeanului este mare, iar
dacă nu ai o axă prioritară dezvoltată pe
mai multe direcții, riști să dezamăgești.
Astfel, trebuie avută în vedere dezvoltarea
polivalentă, bazată pe trei piloni fundamentali: infrastructură - educație, sport - cultură
și, evident, transparentizarea și digitalizarea administrației publice locale în contextul tehnologic de astăzi. De la acest ultim
punct am plecat la drum împreună cu domnul viceprimar, care se ocupă și de acest
departament, iar concomitent am reușit să
implementăm o platformă digitală de sesizări, plăți online, formulare electronice, dar
și Monitorul Oficial Local, aspecte care ne
ajută foarte mult să identificăm problemele
reale din comunitatea noastră. În ceea ce
privește infrastructura, am realizat majoritatea obiectivelor propuse pentru această
perioadă, evident cu ajutorul echipei, consiliului local și a domnului viceprimar.
Proiectele desfășurate în acest an au vizat:
dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă pentru Bucovăț și Bazoșu
Nou; amenajarea unor spații de parcare
aferente clădirii primăriei, grădiniței și școlii din Bucovăț care facilitează traficul în
zona centrală a comunei noastre; s-a realizat înființarea a două parcuri de joacă pentru copii, unul la Bucovăț iar altul la Bazoșu
Nou; dezvoltarea rețelei de iluminat public
în majoritatea zonelor comunei, dar și extinderea rețelei în locuri unde iluminatul nu a
fost prevăzut anterior. Alte proiecte dezvoltate pe axa educație - cultură - sport infrastructură au fost următoarele: modernizarea infrastructurii școlare și preșcolare;
organizarea de evenimente cultural-educative pentru copiii comunității; extinderea
de trotuare în Bazoșu Nou și Bucovăț; aderarea la diferite Asociații de Dezvoltare
Intracomunitare pentru o dezvoltare rurală
integrată; realizarea asfaltării unor străzi din
PUZ-urile noi; ecologizarea zonei din imediata proximitate a DJ 609F spre Bazoșu Nou
și spre Remetea Mare, respectiv ecologizarea cimitirelor din comuna noastră; întreținerea și curățenia spațiilor verzi din vatra
satului; demararea construcției dispensarului medical. Pe partea sportivă, consiliul
local și viceprimarul comunei m-au susținut
în demersul de a forma un club sportiv
comunal. Așa a luat naștere CSC Olimpia
Bucovăț, club care cuprinde, momentan,
doar ramura fotbal. Pe viitor ne dorim și
grupe de juniori, dar și alte sporturi atractive pentru tinerii comunității noastre, iar
odată cu dezvoltarea clubului, să dezvoltăm și infrastructura sportivă în comună.
Alte proiecte importante realizate în acest
interval scurt de timp sunt reprezentate de
atragerea de fonduri europene prin GAL,
pentru construirea unei capele funerare.
- Pe raza comunei există o adevărată oază de verdeață, vorbim de Parcul
Dendrologic Bazoșu Nou. Cum intenționați
să îi creșteți atractivitatea turistică ?
- Da, așa este, Parcul Dendrologic din

Bazoșu Nou constituie o oază de verdeață
pentru Zona Metropolitană Timișoara, iar noi
trebuie să maximizăm impactul turistic al
acestui loc minunat și plin de însemnătate
pentru localnicii din comună și nu numai. Am
purtat discuții cu ICAS - Institutul de Cercetări
și Amenajări Silvice, care gestionează în acest
moment parcul, pentru a implementa o strategie turistică cu impact benefic atât pentru
vizitatori, cât și pentru noi ca brand turistic. În
acest moment, ne consultăm pe tema viitoarelor programe și activități turistice. Deoarece
considerăm că turismul este un element
important pentru dezvoltarea unei comunități
moderne, am demarat și proiectul înființării
unui punct muzeal etnografic, obiectiv turistic care, alături de Parcul Dendrologic din
Bazoșu Nou și Tell-ul neolitic de la Bucovăț Gruniul cu cremene, să constituie în viitor un
circuit turistic zonal sau județean.
- Ce alte investiții aveți preconizate
în comună și ce așteptări aveți de la
Consiliul Județean Timiș ?

- În ceea ce privește investițiile viitoare ne-am propus următoarele obiective:
finalizarea dispensarului medical; demararea construcției capelei funerare; amenajarea unui teren multisport în Bazoșu Nou
și Bucovăț; achiziționarea unor utilaje pentru buna gospodărire a comunei; organizarea unor evenimente culturale și sportive;
extinderea rețelei de apă în PUZ-urile noi;
amenajarea centrului comunei Bucovăț cu
mobilier stradal și copaci ornamentali;
construirea unui cămin cultural; dezvoltarea unei zone industriale ecologice; înființarea unei grădinițe la Bazoșu Nou; dezvoltarea infrastructurii de apă - canal în toată
comuna; asfaltarea unor zone noi.
Relația cu Consiliul Județean Timiș
este una solidă și deschisă, care vine în
întâmpinarea rezolvării problemelor comunității noastre și a obiectivelor comune.
Astfel, dorim să mulțumim Consiliului
Județean Timiș, dar și domnului președinte
Alin Nica, pentru tot sprijinul acordat comunității noastre și atenției acordate problemelor cu care ne confruntăm.

Se pun premisele primelor activități
de revitalizare a Conacului Mocioni
Acestea se vor derula în paralel cu lucrările de reabilitare
Conacul Mocioni se va afla în șantier
până în 2024, însă activitățile de revitalizare vor începe cu mult înainte ca bijuteria
arhitecturală să fie readusă la strălucirea
de odinioară. În acest context, partenerii

au un rol fundamental în implementarea
planului de revitalizare a monumentului
istoric. Activitățile vor demara încă de anul
acesta și se vor derula în paralel cu lucrările
de reabilitare.

islandezi și români alături de care Consiliul
Județean repune Conacul pe harta turistică
a Timișului au vizitat, la începutul lunii
martie, monumentul istoric. Întregul proiect beneficiază de o investiție considerabilă din fonduri europene, cu o valoare
totală de aproape 17 milioane de lei.
În cadrul vizitei, María Kristín
Gylfadóttir, managerul companiei North
Consulting ehf. din Islanda, și Corina
Raceanu, de la Institutul Intercultural
Timisoara, au avut alături reprezentanți ai
Consiliului Județean. Cele două organizații

Întâlnirea la fața locului a fost utilă
pentru trecerea în revistă și alinierea calendarelor de activități, conectarea cu reprezentanți ai comunității locale, dar și cu
energia specială a monumentului istoric.
Proiect finanțat prin Granturile SEE
2014-2021, prin Programul RO-Cultura, și
implementat de Consiliul Județean Timiș,
în calitate de promotor de proiect, alături
de Institutul Intercultural Timișoara și
North Consulting ehf. din Islanda, în calitate de parteneri.
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Timișul, singurul județ din România reprezentat la Expo Dubai 2020.
Participarea a consolidat reputația turistică
Vizibilitatea și deschiderea către lume va produce rezultate pe termen lung

Cultura și educația timișeană, promovate intens

Strategia administrației județene de a poziționa județul ca hub regional inovativ cu
numeroase oportunități culturale și economice a condus la una dintre cele mai vizibile acțiuni. Timp de o săptămână, Timișul s-a aflat în atenția publicului internațional cu planurile
sale de investiții, oportunitățile de business, destinațiile turistice, cultura și cele patru universități de tradiție, în cadrul expoziției mondiale Expo Dubai.
De expunere internațională au beneficiat și două dintre proiectele strategice promovate de Consiliul Județean Timiș: terminalul cargo de la Aeroportul Timișoara și pista de
testare pentru automobile autonome.

Sub egida Capitalei Europene a Culturii 2023, Muzeul Național de Artă Timișoara, Muzeul
Național al Banatului și Centrul de Cultură și Artă Timiș, toate trei - instituții finanțate integral de
Consiliul Județean Timiș, și-au unit forțele cu mediul universitar și mediul de afaceri pentru a
convinge mii de vizitatori din întreaga lume să călătorească, să studieze sau să investească în Timiș.

Muzeul Național de Artă Timișoara a prezentat o expoziție multimedia, cu lucrările
artiștilor contemporani Suzana Fântânariu, Sorin Scurtulescu și Doru Tulcan, ilustrând legătura MNArT cu scena de artă contemporană, mediul universitar și asociațiile profesionale,
iar vizitatorii au putut participa la montarea unui puzzle aniversar supradimensionat - „Fata
cu Breton” a pictorului Theodor Aman, din colecția muzeului. Un tur virtual interactiv a
conectat, în timp real, spațiul expozițional cu rețelele de socializare.
Muzeul Național al Banatului a expus „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Fabric - Lumi
în destine”, activitate în cadrul căreia vizitatorii au „călătorit” în atmosfera Timișoarei vechi,
cu ajutorul aplicațiilor mobile. Realitatea virtuală a fost explorată și prin intermediul „Dacica
3D”, iar componenta istorică a fost întărită de „Istoria României într-un obiect”, o colecție de
șase clipuri video de excepție. Misiunea integrării elementelor tradiționale românești a revenit
artiștilor de la Centrul de Cultură și Artă Timiș, care au convins publicul cu muzică marca
Mădălin Luca și dansuri folclorice cu o coregrafie semnată de Nicolae și Brândușa Stănescu.
„Am discutat cu Anyian Kutty, directorul executiv al companiei Clarion, despre construcția unei zone cargo la Aeroportul Timișoara. Acesta este foarte interesat de proiectul pe
care i l-am prezentat, astfel că și-a arătat disponibilitatea să ne viziteze până la sfârșitul lunii
martie. Partea dificilă în astfel de acțiuni de diplomație economică este să explici unor oameni
hotărâți și dornici să se implice că, în România, legislația te poate încurca în loc să te ajute,
iar colaborarea între instituții nu e tocmai punctul forte al țării noastre”, a spus Alin Nica,
președintele Consiliului Județean. Trebuie menționat faptul că instituția încă așteaptă
Hotărârea Guvernului pentru trecerea din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Timiş a 46 hectare de
teren pentru realizarea centrului intermodal de transport.
Este binecunoscut faptul că, la nivel cargo, Timişoara se situează pe unul dintre principalele culoare de zbor care fac legătura dintre Asia Centrală și Europa. Avantajele de tip
geografic, actualul context geopolitic, alături de potenţialul infrastructurii şi situaţia economică ar putea facilita crearea unui pol euroregional și european de alimentare intermodal
de marfă.
De asemenea, în cadrul Expo Dubai, președintele CJ Timiș s-a întâlnit cu Excelența Sa
Reem bint Ibrahim Al Hashemi, ministru de stat pentru cooperarea internațională în Emiratele
Arabe Unite, cu care a discutat despre cele două investiții importante pentru Timiș.

Show-uri inedite, cu muzică electronică și flair bartending
Artistul conceptual Zoli Toth a susținut două show-uri inedite de muzică electronică,
în cadrul cărora teme tradiționale din Banat au fost reinterpretate într-o manieră unică. Acesta
a invitat alături de el cvartetul Cantabile, pe naistul Mădălin Luca și trupa de dans modern
Matrix, multi laureată la concursurile naționale și internaționale de profil. Coregrafia a fost
semnată de Irina Nedelcu.
În timpul concertelor, cunoscutul pictor timișorean Sorin
Scurtulescu a pictat o lucrare de
mari dimensiuni.
Săptămâna Timișului la
Dubai a mai cuprins și o zonă dedicată atmosferei electrizante a Flight
Festival. DJ, video proiecții, lumini,
campionul de flair bartending
Lucian Turcu și magicianul Lorenzo
au făcut ca lumea să afle prin
muzică, dans și distracție cât mai
multe lucruri despre oamenii și locurile frumoase ale județului Timiș.

Atuurile Timișului, modernismul și inovația
Conceptul general de
prezentare a fost axat în jurul
modernismului și al inovației,
acesta fiind și argumentul pentru care, din punct de vedere
artistic, evenimentul s-a concentrat pe arta contemporană,
indiferent dacă vorbim despre
pictură, sculptură, proiecții
video, muzică, dans sau artă
culinară.
Timișoara și județul
Timiș au destule argumente
pentru genul acesta de abordare.
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Județul Timiș, colaborare cu Austria

Cristian Moș, vicepreședinte al
Consiliului Județean Timiș, s-a întâlnit
cu Excelența Sa, doamna Adelheid Folie,
Ambasadorul Austriei în România, care a
efectuat o vizită în județul Timiș. În
cadrul discuțiilor au fost analizate ultimele noutăți venite din Ucraina, precum
și situația refugiaților care au ajuns în
România și care încep să se deplaseze
spre Vestul Europei, inclusiv spre Austria.
Referitor la acest subiect, s-a căzut de
acord că ambele părți fac eforturi susținute pentru ca persoanele care fug din
fața războiului să fie primite în cele mai
bune condiții. Agenda discuțiilor a mai
cuprins și subiecte precum posibilele
colaborări în managementul deșeurilor

și al energiilor regenerabile, dar și în
domenii precum agricultura sau realizarea de aparatură medicală.
„Suntem interesați să avem o
colaborare cât mai strânsă cu autoritățile
austriece, care au o experiență mai
bogată în domeniile menționate și de a
căror expertiză putem beneficia. I-am
lansat Excelenței Sale, doamna Adelheid
Folie, invitația de a ne vizita și anul viitor,
în 2023, când Timișoara o să fie Capitală
Europeană a Culturii, menționând, totodată, și nevoia lansării unor discuții
comune cu reprezentanții companiilor
aeriene care ar putea deschide o rută
directă Viena - Timișoara”, a declarat
Cristian Moș.

www.cjtimis.ro

5

Pulsul județului se simte la fața
locului. Alin Nica va continua seria
vizitelor în județ
Încă de anul trecut, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a demarat o serie de vizite în localitățile timișene,
dorind astfel să cunoască la fața locului
care este starea județului. Acolo, pe teren,
problemele se depistează mult mai bine,
se simte mai clar pulsul județului, ce vor
cetățenii și cum gândesc edilii, fapt pentru
care și posibilitățile de soluționare devin
astfel mai eficiente și mai prompte. De
aceea, Alin Nica va continua seria deplasărilor în teren, aceste vizite devenind o constantă a preocupărilor președintelui CJ
Timiș.
„Anul trecut, am făcut un obicei din
a mă deplasa în vizite de lucru în județ, o
zi în fiecare săptămână. Voi continua să
vizitez primării și comunități locale, deoarece cred că doar prin contactul direct cu
aleșii locali și cu cetățenii pot îmbunătăți
proiectele și strategiile pe care le dezvoltăm la Consiliul Județean Timiș. Am fost
recent la Moravița, Jamu Mare și Jebel, am

înțeles cât de importantă este o biserică în
construcție, care drumuri încă așteaptă
investiții, dar mai ales m-am încărcat cu
energia pozitivă a oamenilor minunați pe
care i-am întâlnit, o parte dintre ei chiar în
ședința de Consiliu Local de la Jamu Mare”,
este anunțul lui Alin Nica.

Restaurarea Castelului Huniade
primește noi perspective
Vin vești bune în privința restaurării
Castelului Huniade! După o așteptare de
mai bine de un an, a sosit documentația
necesară de la Institutul Național al
Patrimoniului (INP), avizată și de către
Comisia Tehnico - Economică a Ministerului
Culturii. În aceste condiții, documentația
fost aprobată de Consiliul Județean Timiș,
așa că putem spune acum că lucrurile
încep să intre pe făgașul așteptat, astfel
încât castelul să redevină o atracție turistică. Cert este că acest obiectiv atât de
mediatizat în ultima vreme va fi reabilitat,
chiar dacă va fi nevoie de
contractarea unui credit
pentru execuția în totalitate a lucrărilor.
Conform studiilor
efectuate de INP, valoarea
totală a investiției este de
185.233.745 lei cu TVA.
Proiectarea ar trebui să
dureze cinci luni, iar lucrările propriu-zise să fie finalizate în trei ani. Pentru
r ea l i za r ea a ce s t o ra ,
Consiliul Județean Timiș
are în vedere contractarea
unui credit, banii obținuți
din fonduri europene nefiind suficienți pentru renovarea integrală.
„Castelul Huniade este una dintre

prioritățile noastre strategice și avem deja
mai multe variante. Vom reabilita acest
castel, chiar dacă va fi nevoie să luăm un
credit pentru el, deși există acum câteva
variante. Una dintre ele ar fi Programul
România - Ungaria, pe noul program, unde
putem accesa maximum 10 milioane de
euro.
Mai există și o variantă prin
Compania Națională de Investiții”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului
Județean Timiș.

Lucrările de consolidare a Castelului
Huniade au început în 2006, dar de-a lungul timpului au apărut diverse probleme.

Valorificarea resurselor
geotermale, în atenția CJ Timiș
Președintele Consiliului Județean
Timiș, Alin Adrian Nica, a avut o videoconferință cu reprezentanții OMV Petrom și
cu reprezentanții Agenției pentru
Dezvoltare Regională Vest. Scopul întâlnirii a fost semnarea unui Acord de
Colaborare. În acest fel, s-au pus bazele
unui parteneriat între administrația
publică și operatorii economici pentru a
atinge obiectivele stabilite la nivelul
Comisiei Europene pentru tranziția energetică.
„În contextul pachetului Fit for 55,
România are ținte ambițioase de atins
până în 2030 cu perspective pentru 2050.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră cu cel puțin 55% până în 2030 necesită o pondere mai mare a energiei regenerabile în producția de energie electrică
și creșterea eficienței energetice a clădirilor. Trebuie să pregătim această foaie de
parcurs cu un set de propuneri interconectate. În acest fel, vom obține un echilibru atent între prețuri, obiective naționale și măsuri de sprijin, pentru a asigura
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o tranziție ecologică de succes, în conformitate cu propunerea Comisiei”, a declarat Alin Nica.
Agenda videoconferinței a mai
vizat următoarele subiecte:
1. Gestionarea provocărilor climatice și rolul pe care România și-l va asuma
prin implicarea autorităților publice și a
operatorilor economici în abordarea tranziției energetice, pentru determinarea
beneficiilor și costurilor acestei transformări;
2. Importanța exploatării oportunităților la nivelul producerii de energie din
surse regenerabile, necesitatea investițiilor în noi industrii și proiecte care pot
accelera decarbonarea sistemelor energetice;
3. Importanța valorificării resurselor geotermale naționale care să faciliteze
transformarea durabilă și promovarea
energiei curate, din surse regenerabile și
dezvoltarea unei economii circulare.
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Condiții mai bune pentru două comune din Timiș

Checea și Cenei, „împânzite” cu conducte de apă și canal
10 milioane de euro. Atât se va
investi în următorii doi ani în cele două
comune timișene, pentru 50 de km de noi
rețele de apă și canalizare.
Aquatim a semnat un nou contract
pentru extinderea rețelelor în județul
Timiș. Lucrarea are ca termen de finalizare
doi ani. Vor fi instalate 23 km de conducte
noi pentru apa potabilă, iar în ceea ce privește canalizarea, rețelele se vor extinde
pe o lungime de peste 26 km. De asemenea, se vor monta 10 stații de pompare a

apei uzate și peste 14 km de conducte de
refulare.
Banii sunt asigurați printr-un proiect
european în valoare totală de 239,5 milioane de euro, din care 180,4 milioane fonduri nerambursabile de la UE, derulat de
Aquatim, în cadrul căruia Consiliul
Județean Timiș este partener cofinanțator.
Monitorizarea investiției va fi efectuată de
ADI Apă - Canal Timiș al cărui președinte
este Alexandru Proteasa, de asemenea
vicepreședinte al Consiliului Județean.

Consiliul Județean Timiș sprijină, prin măsuri concrete,
refugiații din Ucraina

Consiliul Județean, dar și Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Timiș a găsit
modalități de susținere a cetățenilor ucranieni care se află în prezent într-o situație
dramatică. Suntem alături de Ucraina și
solidari cu această țară greu încercată în
această perioadă.„Am discutat această
situație dramatică în cadrul Consiliului
Județean Timiș, în cadrul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, cu companiile private dispuse să ajute, dar mai ales cu
reprezentanții Ucrainei. Din informațiile pe

care le avem, în momentul de față, una
dintre cele mai acute nevoi este cea legată
de medicamente pentru persoanele care
nu au putut să se refugieze din calea conflictului. Vreau să virăm bani din fondul de
urgență CJ Timiș către Crucea Roșie,
urmează să stabilim detaliile în viitorul
apropiat”, a subliniat președintele
Consiliului Județean Timiș, Alin Nica.
Pe fondul actualului context politic
și militar, județul nostru este pregătit să
primească refugiați: la Mașloc, la Criciova
și la Știuca există disponibilitate de
cazare din partea comunităților. De asemenea, prioritară a fost reverificarea
celor 166 mijloace de avertizare și alarmare și a celor 147 de adăposturi de protecție civilă. Acestor măsuri li se adaugă
faptul că au fost identificate patru spații
destinate amplasării unor tabere mobile
în sistem container – două la Ghiroda și

câte o tabără la Moravița și la Comloșu
Mare, dar și unități de unități de cazare în
hoteluri.
Consiliul Județean caută modalități
de integrare a refugiaților pe piața muncii,
mai ales că se discută despre acordarea
unui permis de muncă pentru o perioadă
mai lungă de 9 luni, cât este în prezent,
pentru cei care doresc să înceapă o nouă
viață în România.
De la declanșarea crizei până la sfârșitul lunii februarie, la nivel național au
intrat în țară circa 89.000 de cetățeni ucraineni, iar aproximativ 50.000 au părăsit deja
România, îndreptându-se spre alte țări.
Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică și care funcționează pe lângă Consiliul Județean, cu
rolul de a asigura buna desfășurare și sporirea eficienței serviciului polițienesc.
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Platforma Digitală a
Consiliului Județean
Timiș, în competiție
cu campionii industriei
smart city din
România!
Platforma digitală a Consiliului
Județean Timiș, aflată în lucru, poate
deveni un model de bune practici la
nivel național întrucât potențează capacitatea de dezvoltare inteligentă a
comunității noastre. Acesta este și unul
dintre motivele pentru care platforma a
fost înscrisă în cadrul Galei Smart City
Industry Awards, eveniment organizat
de Asociaţia Română pentru Smart City.
Cea de-a şasea ediţie a Galei se
desfăşoară sub înaltul patronaj al
Ministerului Apărării Naţionale şi sub
patronajul Academic al Universităţii
Politehnica Bucureşti. Evenimentul va
avea loc în 31 martie 2022, la Palatul
Parlamentului. Prin promovarea inovaţiei, stabilirea de parteneriate şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare,
evenimentul este dedicat creării unui
viitor mai bun pentru oraşe şi cetăţenii
acestora.
Platforma Consiliului Județean
are ca scop optimizarea procedurilor
administrative, prin transpunerea în
mediu digital a informațiilor, fluxurilor
și documentelor utilizate în activitatea
curentă. Astfel, se introduce un mod de
lucru „paperless”, permițând inițierea și
circulația documentelor semnate digital, cât și arhivarea lor în centrul de date
al instituției.

Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș
v Alin Adrian Nica – președintele Consiliului
Județean Timiș
vVicepreședinte: Alexandru Constantin Proteasa
vVicepreședinte: Cristian Alin Moș
v Secretar 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”

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

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

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 poştal 300172, Judeţul Timiş, România Tel.:0040 256
493049; 0356 101730
E-mail: office@teatrul-merlin.ro
Web: www.teatrul-merlin.ro
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din februarie 2022
1. Hotărârea nr. 20/09.02.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului
Mihai Ritivoiu.
2. Hotărârea nr. 21/09.02.2022 privind aprobarea înființării Serviciului social
rezidențial Căminul pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, prin preluare, ca structură fără personalitate juridică în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș.
3. Hotărârea nr. 22/09.02.2022 privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.
206/28.10.2016 privind aprobarea dării în
administrare a unor bunuri imobile aflate
în domeniul public al Județului Timiș,
către unele instituții publice de interes
județean.
4. Hotărârea nr. 23/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al județului
Timiș pe anul 2022.
5. Hotărârea nr. 24/09.02.2022 privind aprobarea bugetului Fondului de
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pe anul 2022.
6. Hotărârea nr. 25/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a unui imobil
din domeniul privat al Comunei Periam,
în domeniul privat al Județului Timiș.
7. Hotărârea nr. 26/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
Municipiului Lugoj, în domeniul public al
Județului Timiș.
8. Hotărârea nr. 27/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
Orașului Deta, în domeniul public al
Județului Timiș.
9. Hotărârea nr. 28/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
Comunei Lovrin, în domeniul public al
Județului Timiș.
10. Hotărârea nr. 29/09.02.2022 privind modificarea titlului Hotărârii
Consiliului Județean Timiș nr.
239/02.11.2021 privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ
pentru obiectivul de investiție ”Modernizare
DJ 585 lim. jud. Caraș-Severin – Visag, km
36+200 – 38+540, L=2,34km ” în vederea
includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
11. Hotărârea nr. 30/09.02.2022 privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului
Județean Timiș nr. 240/02.11.2021 privind
aprobarea cererii de finanțare și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de
investiție ”Modernizare DJ 693C Biled Iecea Mare (DJ 693A)” în vederea includerii
la finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
12. Hotărârea nr. 31/09.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Timiș nr.

242/02.11.2021 privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Lărgire
la 4 benzi a DJ 692 sector DN 69 Sânandrei” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny.
13. Hotărârea nr. 32/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
Comunei Șandra, în domeniul public al
Județului Timiș.
14. Hotărârea nr. 33/09.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
Comunei Voiteg, în domeniul public al
Județului Timiș.
15. Hotărârea nr. 34/09.02.2022 privind aprobarea Situației financiare de
lichidare și a Raportului de repartizare al
activului și pasivului ale societății Aviația
Utilitară Timișoara S.A.
16. Hotărârea nr. 35/23.02.2022 privind
aprobarea închirierii prin licitație a unor spații din Bastionul ”Theresia” Timișoara.
17. Hotărârea nr. 36/23.02.2022 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din Bastionul Theresia Timișoara,
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, Filiala ”Valeriu Braniște” Timiș.
18. Hotărârea nr. 37/23.02.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din
domeniul public al Județului Timiș în
domeniul public al Municipiului Timișoara.
19. Hotărârea nr. 38/23.02.2022 privind actualizarea datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr.
400399, localitatea Găvojdia, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Timiș.
20. Hotărârea nr. 39/23.02.2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil
(teren) din imobilul înscris în Cartea funciară nr. 414831 Giroc, nr. cadastral 414831,
aflat în domeniul public al Județului Timiș.
21. Hotărârea nr. 40/23.02.2022 privind aprobarea preluării de către
Societatea Profal Industry S.R.L. a contractelor de concesiune nr. 11483/27.08.2007
și nr. 13842/07.10.2008, încheiate între
Județul Timiș și Societatea Project
Business Aurora S.R.L.
22. Hotărârea nr. 41/23.02.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de
preemțiune din partea Județului Timiș,
asupra intenției de înstrăinare a unui imobil cu altă destinație decât cea de locuință.
23. Hotărârea nr. 42/23.02.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății RUWATIM SMDP S.R.L.
24. Hotărârea nr. 43/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 609 Ohaba
Română – limită jud. Arad”.

25. Hotărârea nr. 44/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Modernizare DJ 593C Șag (DJ
593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)”.
26. Hotărârea nr. 45/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Modernizare DJ 693C Biled
(DN6) – Iecea Mare (DJ 693A)”.
27. Hotărârea nr. 46/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ” Modernizare DJ 585 limită
jud. Caraș Severin – Visag, km 36+200 –
38+540, L=2,34km, din care necesar
modernizare L= 1,755 km”.
28. Hotărârea nr. 47/23.02.2022 privind aprobarea încadrării în categoria
funcțională a drumurilor de interes județean a unor drumuri comunale care fac
legătura între localitățile Recaș și Pișchia.
29. Hotărârea nr. 48/23.02.2022 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Timiș în Consiliile de
administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de
învățământ preuniversitar special din
județul Timiș.
30. Hotărârea nr. 49/23.02.2022 privind modificarea Hotărârii nr.
186/31.08.2021 privind constituirea
Comisiei mixte pentru stabilirea modului
de administrare a obiectivului de investiții
„Centru de colectare legume – fructe în
jud. Timiș – Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș, după
realizarea acestuia.
31. Hotărârea nr. 50/23.02.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate
pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport
al deșeurilor municipale pentru Zona 3 Deta din județul Timiș, a Indicatorilor de
performanță și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport
al deșeurilor municipale pentru Zona 3 –
Deta din județul Timiș.
32. Hotărârea nr. 51/23.02.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Timiș nr.
168/30.09.2015 privind susținerea financiară de către Județul Timiș pentru perioada 2017-2022 a proiectului „Capitală
Europeană a Culturii” derulat de Uniunea
Europeană.
33. Hotărârea nr. 52/23.02.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin
Direcția de Prestări Servicii Timiș.
34. Hotărârea nr. 53/23.02.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită
a unor bunuri mobile aflate în domeniul
privat al Județului Timiș către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Banat” al Județului Timiș.

www.facebook.com/cjtimis

35. Hotărârea nr. 54/23.02.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită
a unor echipamente IT necesare activităților educaționale online către școlile din
subordinea Consiliului Județean Timiș.
36. Hotărârea nr. 55/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
orașului Gătaia, în domeniul public al
județului Timiș.
37. Hotărârea nr. 56/23.02.2022 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Timiș în Comisia de
evaluare a probei de interviu, constituită
la nivelul Inspectoratului Școlar Județean
Timiș, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director
adjunct pentru unitățile de învățământ
special de la nivelul județului Timiș, sesiunea ianuarie – aprilie 2022.
38. Hotărârea nr. 57/23.02.2022 privind completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea
Consiliului Județean Timiș nr. 206/2016
privind aprobarea dării în administrare a
unor bunuri imobile aflate în domeniul
public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
39. Hotărârea nr. 58/23.02.2022 privind aprobarea dezmembrării unei parcele
înscrisă în Cartea funciară nr. 411260
Lugoj, proprietatea publică a Județului
Timiș.
40. Hotărârea nr. 59/23.02.2022 privind aprobarea neexercitării dreptului de
preemțiune din partea Județului Timiș
asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinația de
locuințe, care intră sub incidența Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
41. Hotărârea nr. 60/23.02.2022 privind acordarea dreptului de acces către
Societatea RCS & RDS S.A. la rețeaua de
canalizare subterană, construită pentru
servicii de telecomunicații, aflată în zona
drumului județean DJ 592 Timișoara –
Moșnița Nouă.
42. Hotărârea nr. 61/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
comunei Fibiș, în domeniul public al județului Timiș.
43. Hotărârea nr. 62/23.02.2022 privind solicitarea de trecere a 25 mp dintr-un bun imobil, din domeniul public al
orașului Ciacova, în domeniul public al
județului Timiș.
44. Hotărârea nr. 63/23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor
indicatori tehnico-economici ai proiectului
de investiție publică ,,Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade, azi Muzeul
Național al Banatului”.
45. Hotărârea nr. 64/23.02.2022 privind aprobarea modificării Anexei 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.
227/28.10.2016 privind aprobarea implementării proiectului “Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega“.
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Sunteți o fire creativă? Vă place designul vestimentar?

Bucurie adusă timișorenilor iubitorilor de carte

Se caută concepte creative pentru uniformele
personalului de securitate din muzeele timișorene

„Libertatea și sufletul
Europei”
- eveniment marca
Marile Cărți

Anunț important pentru toți iubitorii de design! S-a
dat startul unei competiții de exprimare a ideilor stilistice
în scopul redefinirii uniformelor personalului de securitate
al muzeelor finanțate integral de Consiliul Județean Timiș.
Provocarea constă în realizarea vestimentației de serviciu
pentru personalul de pază din Muzeul Naţional de Artă
Timişoara, Muzeul Naţional al Banatului și Muzeul Satului
Bănăţean, conform unui set de cerințe specifice.
Noua uniformă, unică la nivelul celor trei muzee,
trebuie să fie elegantă, adaptată tendințelor și nevoilor,
demnă de nivelul instituțiilor culturale, să inspire încredere și să exprime respectul față de vizitatori. Se pot
înscrie în concurs designerii, creatorii de modă, toți cei cu
idei vestimentare inedite.
Competiția, „TMuseums ARTguard”, este derulată

Muzică, poezie și tradiții de ...dragoste

Dragobetele, sărbătorit
la Timișoara
Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, în colaborare cu Muzeul Satului Bănățean, instituții de cultură
finanțate de Consiliului Județean Timiș, au organizat, la
Bastionul Maria Theresia, în data de 24 februarie, manifestarea culturală „Sărbătorim Dragobetele”. Minunatele
cântece de dragoste, interpretate de soliștii vocali Marius
Matei, Maria Garas, Petrică Iancu, Petre Panduru și Maria
Bortun Popescu, au creat o atmosferă de sărbătoare, pe
placul celor prezenți. Despre folclor și tradiții asociate zilei
de Dragobete a vorbit Maria Mandroane, doctor în etnologie și folclor, muzeograf la Muzeul Satului Bănățean, iar
reprezentanții Cenaclului Muzeului Satului Bănățean
„Tinere Condeie” au citit poezii de dragoste.
Și Muzeul Național al Banatului a sărbătorit într-un
mod deosebit Dragobetele, prin spectacolul ”Entertainer
Cvartet”, eveniment care a avut loc în mansarda B1 a
Bastionului Maria Theresia. A fost vorba de un proiect
local, alcătuit din muzicieni profesioniști, care au combinat pasiunea,
energia şi muzicalitatea, astfel
încât cvartetul a
reușit să creeze
un sunet bogat şi
călduros, potrivit
unei atmosfere
plină de eleganță
şi rafinament. Cu
același prilej,
uniți de dragostea pentru artă și natură, 19 artiști au expus 59 de opere
de artă, în cadrul expoziției - simpozion Gărâna 2021.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar
al Consiliului Județean Timiș.

de Muzeul Național de Artă Timișoara, Consiliul Județean
Timiș și Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea
de Arte şi Design, în parteneriat cu Muzeul Naţional al
Banatului şi Muzeul Satului Bănăţean.
Persoanele interesate se pot înscrie la concurs în
perioada 11 martie - 01 aprilie 2022. Intrarea în competiție
se face exclusiv online, prin completarea formularului
accesibil aici: https://forms.gle/CgoQj5ate7XpLdFE9.
Cerințele și specificațiile tehnice sunt disponibile la aceeași adresă.
Câștigătorul concursului va fi anunțat în data de 11
aprilie 2022 și se va bucura atât de posibilitatea de a-și
promova creativitatea și talentul prin crearea uniformei
personalului de pază, cât și de mai multe premii din partea
organizatorilor și partenerilor competiției.

O puternică pledoarie pentru lectură și un
mesaj de susținere a proiectului Timișoara Capitală
Europeană a Culturii, evenimentul „Libertatea și
sufletul Europei” a bucurat timișorenii iubitori de
lectură. Acesta a fost adus în fața timișorenilor de
Clubul Marile Cărți, cu sprijinul Consiliului Județean
Timiș, desfășurându-se în Sala Barocă a Muzeului
Național de Artă din Timișoara.
Evenimentul a adus în fața participanților
„sufletul Europei” prin prisma operelor a trei autori
esențiali, mereu actuali și autentici: Marc Aureliu
(împărat filozof care a dovedit că un conducător
poate fi și un înțelept luminat), Dostoievski (romancier genial care s-a opus despotismului autoritar cu
prețul condamnării sale la moarte) și C. S. Lewis
(savant de renume și scriitor inspirat în ființa căruia
știința și religia au coexistat armonios).
Au vorbit despre moștenirea pe care ei au
lăsat-o marelui canon cultural european dr. Mihail
Neamțu, conf. univ. dr. Lavinia Tec, conf. univ. dr.
Claudiu T. Arieșan și conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș.
În cadrul acțiunii a fost lansată și cartea „Iisus
la Niceea” - autor, Mihail Neamțu, de asemenea fondator al Clubului Marile Cărți. Ateism global sau creștinism universal? - Momeala morții și Tânărul pescar:
Cum a biruit Mesia răutatea lumii? - Când Isus nu e
Hristos. Evanghelia după Liiceanu. Acestea sunt doar
câteva dintre temele abordate în rândurile cărții.

Programele de finanțare nerambursabilă a acțiunilor
culturale și sportive, în pregătire
Consiliul Județean a cerut părerea timișenilor cu privire la regulament
Se pun bazele unei noi ediții a Tim
Cultura, programul prin care organizațiile
culturale pot accesa fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean Timiș.
Instituția a derulat, până pe 21 martie, o
consultare publică privind ghidul prin
care se acordă finanțarea. Această primă
etapă va fi urmată de aprobarea ghidului
în plenul Consiliului Județean și deschiderea sesiunii de selecție, momente cheie
ce vor fi mediatizate prin canalele de
comunicare ale Consiliului.
Conform propunerii de ghid, ariile
tematice eligibile în 2022 sunt:
- Artele spectacolului (teatru, dans,
muzică, etc.);
- Patrimoniu cultural (documentarea/cercetarea patrimoniului cultural
mobil și imobil, tradiții, obiceiuri, muzică
și dansuri populare, meșteșuguri tradiționale, artă culinară etc.);
- Arte vizuale (film/pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia, etc.);
- Educație prin cultură și cultură
prin educație (utilizarea culturii și a creativității pentru dezvoltarea de noi audiențe);
- Proiecte editoriale și literare;
- Fonduri de mobilitate (culturală
și de tineret);
- Formare profesională (cuprinzând domeniile cultură, educație și tineret);

- Educație;
- Educație în sănătate și mediu,
incluziune socială;
- Valorizarea spațiului DKMT;
- Capitală europeană a culturii
(doar proiectele derulate în cadrul sau
sub umbrela Programului Național
Timişoara 2023 - Capitală Europeană a
Culturii).
Principiile care stau la baza ghidului de acordare a finanțării sunt libera
concurență, transparența, diversitatea
culturală și pluridisciplinaritatea, neretroactivitatea, susținerea debutului, tratamentul egal și contribuția proprie a beneficiarului.
Propunerile, sugestiile și opiniile
pertinente vor fi luate în calcul în comple-
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tarea / modificarea ghidului, înainte ca
acesta să intre la vot.
În proces de consultare publică s-a
aflat și ghidul de finanțare a acțiunilor
sportive. Conform acestuia, programele
sportive de utilitate publică în cadrul
căruia se pot finanța proiecte din fonduri
publice sunt promovarea sportului de performanță și sportul pentru toți. Pentru a
putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial care
desfășoară activități neeconomice sau
care desfășoară activități economice fără
a depăși 20% din totalul activității desfășurate anual.

