
Plachete, medalii și diplome 
pentru activitatea depusă în serviciul 
timișenilor au fost înmânate în ședința 
festivă de celebrare a 30 de ani de la 
înființarea Consiliului Județean, împli-
niți la data de 9 aprilie. Evenimentul a 
reunit foști președinți, vicepreședinți, 
reprezentanți ai administrației publice, 
membri ai aparatului de specialitate, 
apropiați ai instituției. Au fost înmâ-
nate, cu această ocazie, plachete ani-
versare foștilor președinți.

Evenimentul a fost marcat și prin 
acțiuni organizate de cele șase institu-
ții de cultură finanțate de instituția 
județeană. Expoziții tematice, specta-
cole de teatru, lansare de carte, puzz-

le-uri supradimensionate - toate au 
făcut parte din „repertoriul” zilei.

„Faptul că azi Timișul este un pol 
de atracție pentru capital și resurse 
umane generează jumătate din PIB-ul 
Regiunii de Vest și se situează pe pri-
mele locuri la nivel național în privința 
multor indicatori economici și sociali 
se datorează tuturor și fiecăruia în 
parte. Putem, prin ceea ce facem zi de 
zi la locul de muncă, să contribuim la 
desenarea hărții viitorului și la configu-
rarea unei lumi mai sigure, stabile, sus-
tenabile, acesta fiind unul dintre nume-
roasele aspecte care ne motivează să 
mergem mai departe”, a transmis pre-
ședintele CJ, cu ocazia aniversării celor 

30 de ani de la constituire, tuturor celor 
care au făcut sau fac parte din echipa 
Consiliului Județean.

 Foaierul Sălii Multifuncționale 
a Palatului Administrativ a găzduit 
expoziția „Consiliul Județean Timiș la 
puterea 30”, adusă în atenția publicului 
de către Biblioteca Județeană „Sorin 
Titel”, iar echipa Muzeului Național de 
Artă a montat puzzle-ul uriaș cu portre-
tul lui Ormós Zsigmond, unul dintre 
primii prefecți ai comitatului Timiș. În 
holul de la etajul I a putut fi admirată 
Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare. 
Istoria cartierelor timișorene”, în orga-
nizarea Muzeului Național al Banatului.

Alin Nica, la 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean: 
„Indiferent de culoarea politică, un lucru trebuie 

să continue, Timișul să fie mereu în frunte”

Noi perspective pentru 
cicloturismul timișean

Consilul Județean a 
preluat întreținerea pistei 

Timișoara - Serbia
Condiții mai bune pentru iubitorii 

de ciclism. Pista de 37 de km ce leagă 
Timișoara de frontiera cu Serbia, pe malul 
Begăi, va fi întreținută și reparată de CJ 
Timiș, pentru valorificarea potențialului 
turistic transfrontalier al acesteia.

A fost nevoie de aprobarea unui 
acord de parteneriat cu Administrația 
Bazinală de Apă Banat, prin intermediul 
căruia instituția noastră va putea inter-
veni asupra pistei. În cadrul acordului a 
fost inclusă și Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului, 
susținută de Consiliul Județean.

Administrația județeană se anga-
jează astfel să facă reparații la covorul 
asfaltic, fără intervenții însă asupra digu-
lui. Se va tăia vegetația pe acostamente, 
vor fi întreținute barierele și locurile de 
popas și se va igieniza pista, constând în 
colectarea și degajarea gunoiului.

Aniversare presărată cu momente festive și culturale

Investiție importantă pentru sigu-
ranța timișenilor. Consiliul Județean a 
achiziționat o cisternă de mare capaci-
tate, alocând în acest sens nu mai puțin 
de 420.000 de lei. Aceasta va fi de mare 
folos pompierilor timișeni nu numai în 
cazul incendiilor de vegetație, ci oriunde 
nu există acces rapid la rețele de apă. La 
nevoie, cisterna de 29.000 de litri va putea 
fi realimentată și din lacuri sau râuri. De 
asemenea, aceasta poate transporta și 
apă potabilă în zone calamitate, unde ali-
mentarea de la rețea nu mai este posibilă.

Trebuie spus că CJ Timiș 
achiziționează anual echipamente 
indispensabile intervențiilor în situații de 
urgență. De exemplu, anul acesta va mai 
dota ISU cu o autospecială de primă 
intervenție și comandă, un ATV de 
intervenție, un motoventilator pentru 
evacuare fum și o platformă hidraulică.

Intervențiile în cazul incendiilor de 
vegetație, mai rapide și eficiente

Consiliul Județean a dotat 
pompierii cu o cisternă de 

29.000 de litri

Vești bune pentru timișenii din 
vestul județului. Locuitorii din zona 
Jimboliei vor putea practica înotul în 
condiții moderne indiferent de sezon, 
fără a face naveta la Timișoara. Consiliul 
Județean construiește un bazin în loca-
litate. Etapele de elaborare a documen-
tațiilor și de proiectare au fost finalizate, 
astfel că acum se lucrează la ridicarea 
efectivă a acestuia. Ordinul de începere 
este semnat, constructorul având la dis-
poziție, conform contractului, 11 luni 
pentru predarea investiției „la cheie”.

Bazinul de la Jimbolia este un 
proiect pilot, care ar putea fi multiplicat 
și în alte zone ale județului, în condițiile 

Se lucrează la bazinul de înot pe care CJ Timiș îl construiește în Jimbolia
11 lunI penTru predAreA InveSTIțIeI „lA CheIe”

în care asemenea facilități sunt acum 
extrem de restrânse în afara marilor 
orașe, ceea ce implică naveta pentru 
mulți timișeni sau chiar renunțarea la 
practicarea unor sporturi. Valoarea 
investiției, cu tot cu proiectare și execu-
ție, se ridică la aproape 11 milioane de 
lei, cu TVA inclus, nouă milioane fiind 
asigurate de la bugetul de stat.

De noul bazin vor beneficia atât 
elevii, cât și cei care doresc să se antre-
neze sau să practice înotul în scop recre-
ativ. Acesta va avea o suprafață utilă de 
1.482 mp, fiind prevăzute toate dotările 
necesare, vestiare, dușuri, grupuri sani-
tare, cameră de filtrare, pompare și clo-
rinare, cât și spații administrative. 
Capacitatea acestuia va fi de 65 de per-
soane, ceea ce permite utilizarea simul-
tană de către două clase de elevi, împre-
ună cu profesorii lor.

Contractul a fost adjudecat, prin 
licitație publică, Societății Comerciale 
JDA CONSULT, în asociere cu VAST 
INKOMEN și CIV GROUP.
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v Existența în  zonă 
montană a Timișului a 
mai multor obiective 
turistice și trasee de 
d r u m eț i e  ș i  c i c l i s m 
neomologate, marcate și 
întreținute în prezent în 
special de voluntari, a 

determinat Consiliul Județean să înființeze un 
serviciu public de salvamont.

Siguranță sporită pentru turiști, în zona 
montană a Timișului

Ajutor pentru ucraina din partea Consiliului 
Județean Timiș
v În  urma sol ic i tăr i i 
Societății Naționale de 
Cruce Roșie din România, 
Filiala Timiș, precum și a 
cererii venite din partea 
Crucii Roșii din Ucraina, CJ 
Timiș a reacționat prompt 

și a alocat suma de 250.000 de lei din fondul de 
rezervă al județului Timiș.

vLocuitorii Foeniului care fac 
naveta beneficiază de noi 
condiții, civilizate. Unul dintre 
proiectele finanțate prin 
programul  de bugetare 
pa r t i c i pa t i vă ,  i n i ț i a t i vă 
lansată în premieră de CJ 
Timiș anul trecut, a fost deja 
finalizat.

Timișenii au propus și votat, iar Consiliul 
Județean a implementat



Nr. 36 2Aprilie 2022 CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ www.cjtimis.ro

www.facebook.com/cjtimis

Condițiile de siguranță în trafic salvează vieți

Importanța recensământului în 
administrația publică a determinat 
conducerea Consiliului Județean să 
lanseze apeluri publice timișenilor 
pentru a se autorecenza online. Deși 
completarea acestuia este o obligație 
legală, procesul trebuie să fie privit din 
perspectiva utilității sale.

„Ne place să fim informați corect 
și să avem răspunsuri la diferite curio-
zități, dar, mai ales, cred că suntem 
pregătiți să înțelegem că doar prin pro-

priul exemplul și propria contribuție 
putem genera baza unor politici 
publice ancorate în realitatea zilnică. 
Aici intervine rolul recensământului, la 
care vă încurajez să participați”, a 
transmis public președintele CJ Timiș, 
Alin Nica.

Recensământul ajută adminis-
trațiile publice să afle care este popu-
lația stabilă a României, care județe 
pierd din populație și unde există 
potențial pentru metropole industri-

Autorecenzează-te online, durează doar 20 de minute
Îndemnul reprezentanților Consiliului Județean

Pe lângă lucrările aflate deja în 
execuție, în diverse stadii, lărgiri la 

noi lucrări de infrastructură importante, 
deschise în acest an în Timiș

vor fi reabilitate poduri și reamenajate intersecții critice

Traseele și obiectivele turistice 
montane din Timiș vor fi marcate și 
puse în siguranță. Existența în zonă 
montană a Timișului a mai multor 
obiective turistice și trasee de drume-
ție și ciclism neomologate, marcate și 
întreținute în prezent în special de 
voluntari, a determinat Consiliul 
Județean să înființeze un serviciu 
public de salvamont. 

Relieful montan reprezintă 
aproximativ 350 km² din suprafața 
județului Timiș, aici fiind situate 
inclusiv cele mai înalte vârfuri din 
Munții Poiana Ruscă - vf. Padeș (1374 
m) și vf. Rusca (1355 m). În plus, în 
zona montană există mai multe 
obiective turistice a căror vizitare 
comportă  riscuri de accidentare: peș-
terile Românești, Albastră, Stânca lui 
Florian, cascadele Șopot și Cornet, 
stânci sau versanți de mari dimensi-
uni - Turnul lui Liman, Pietrele 
Cohului, văi - Bega, Nădrag ș.a.

ale. La fel de important, prin recensă-
mânt se va cunoaște stratificarea 
populației în funcție de accesul la teh-
nologie și ce fel de agricultură se prac-
tică în țara noastră, de subzistență sau 
pentru comercializare.

În acest context, și vicepreședin-
tele Alexandru Proteasa a subliniat 
importanța demersului. „Avem nevoie 
ca toți timișenii să parcurgă recensă-
mântul în acest an, pentru a ne putea 
gospodări cât mai bine. Ne este util să 
cunoaștem în detaliu structura popu-
lației, condițiile de locuit, nivelul de 
trai, nevoile voastre. Județul s-a schim-
bat mult în ultimii 11 ani. Haideți să 
aflăm în ce punct ne aflăm și cum mer-
gem înainte”, a subliniat acesta.

Noutatea este că populația se 
poate autorecenza online, nemaifiind 
nevoie să aștepte vizitele la domiciliu. 
Mai mult, cei care au un loc de muncă 
și își completează datele online pri-
mesc o zi de concediu.

Siguranță sporită pentru turiști, în zona montană a Timișului

Consiliul Județean a înființat un serviciu public de salvamont

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș orga-
nizează un nou curs de formare a asisten-
ților maternali profesioniști, pentru per-
soanele care asigură, prin activitatea pe 
care o desfășoară la domiciliul propriu, 
creșterea, îngrijirea și educarea necesare 
dezvoltării armonioase a copiilor pe care 
îi primesc în plasament sau în încredin-
țare.

Cererea de evaluare în vederea 
participării la cursul de formare ca asis-
tent maternal profesionist și cererea pen-
tru eliberarea unei adeverințe pot fi des-
cărcate de pe site-ul DGASPC Timiș și 
transmise la Registratura DGASPC Timiș 
sau prin email la adresele dgaspctm@
dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com. 

 La cererea de evaluare vor fi ane-
xate: un curriculum vitae al solicitantului; 
copie după actul de identitate (cu domi-
ciliul stabil pe raza județului Timiș); copie 
după diploma de studii a ultimei școli 
absolvite; cazier judiciar; o adeverință 
conform prevederilor art. 23 din Legea 
118/2019 (certificat de integritate com-
portamentală); adeverință medicală din 
care să rezulte că nu suferă de boli trans-
misibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații 
din cadrul DGASPC Timiș vor efectua o 
evaluare socială a persoanei solicitante. 
Această evaluare constă în vizite la domi-
ciliu, discuții cu membrii familiei, cu 
vecini și prieteni, precum și o evaluare 
psihologică. Ulterior evaluării, persoanele 
acceptate vor urma cursuri de formare 
profesională în vederea obținerii atesta-
tului de asistent maternal profesionist, 
putând fi angajate numai după obținerea 
acestui document. De asemenea, persoa-
nele care doresc să urmeze cursul trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: să 
aibă capacitate deplină de exercițiu; să 
prezinte garanții morale și materiale pen-
tru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce 
le revin referitoare la creșterea, îngrijirea 
și educarea copiilor pe care îi vor primi în 
plasament; să aibă în folosință legală o 
locuință care să acopere necesitățile de 
preparare a hranei, igienă, educație și 
odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe 
cele ale copiilor care urmează a fi primiți 
în plasament; să aibă minimum studii 
medii absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni 
asistenți maternali profesioniști următoa-
rele categorii de persoane: au suferit o 
condamnare prin hotărâre judecăto-
rească rămasă definitivă, pentru săvârși-
rea cu intenție a unei infracțiuni; au fost 
decăzute din drepturile părintești, sau al 
căror copil a fost declarat abandonat prin 
hotărâre judecătorească rămasă defini-
tivă; suferă de boli cronice transmisibile 
și boli psihice.

Mai multe informații despre orga-
nizarea acestui curs pot fi obținute la 
numerele de telefon: 0256490281 și 
025649403. Cursul de formare a asisten-
ţilor maternali profesionişti este finanțat 
prin proiectului ”TEAM UP: Progres în cali-
tatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 
127169, cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, al cărui benefi-
ciar este Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

nou curs de formare a 
asistenţilor maternali 

profesionişti
Condițiile de participare

patru benzi și modernizări ale legătu-
rilor rutiere cu județele vecine, 
Consiliul Județean va deschide anul 

acesta șantiere la mai multe poduri 
și intersecții.

Vorbim aici de lucrări de sigu-
ranță și fluidizare rutieră deosebit de 
importante, în puncte critice. Valorile 
de trafic în creștere și problemele 
anterioare au determinat administra-
ția județeană să reabiliteze podul de 
pe DJ591C - DN6, în zona Săcălazului, 
și să amenajeze intersecțiile DJ595C 
cu DN 58B, în Birda, și DJ 591C cu DN 
59A, în Săcălaz. De asemenea, va fi 
amenajată intersecția DJ692A cu DC46 
din Dudeștii Noi. 

La capitolul poduri, vor mai fi 
refăcute cele de pe DJ593B, de pe 
raza localității Parța, și DJ584A, în 
Găvojdia.

„Inițiativa este rezultatul preocu-
pării instituției noastre de a stimula dez-
voltarea turismului în județ. Noul servi-
ciu ar avea ca activitate principală mar-
carea și punerea în siguranță a traseelor 
și obiectivelor turistice montane, cât și 
intervenția rapidă în cazul unor acciden-
tări. Avem convingerea că o creștere a 

siguranței va conduce și la o creștere a 
numărului de turiști. Timișul are multe 
de oferit, trebuie doar să punem la 
punct câteva lucruri”, spune Alexandru 
Proteasa, vicepreședinte al CJ Timiș.

Proiectul de hotărâre a fost fun-
damentat și susținut de Biroul de turism 
din cadrul Consiliului Județean.
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-domnule primar, sunteți, deja, la al 
treilea mandat în fruntea orașului. Cum a 
evoluat Gătaia în ultimii 10 ani?

- Este evident că Gătaia s-a dezvoltat în 
ultimii 10 ani. Au fost investiții publice cât și 
private care au condus la o dezvoltare progre-
sivă și echilibrată. Aici vorbim de dezvoltarea 
infrastructuriii orașului, cât și a domeniului 
privat, lucruri care au condus la creșterea cali-
tății vieții locuitorilor.

- Care au fost cele mai importante rea-
lizări care și-au pus amprenta pe viața 
comunității?

- În primul rând, am reușit să asfaltăm 
drumurile de legătură de la toate cele cinci 
sate aparținătoare, Sculia, Șemlacu Mare, 

Șemlacu Mic, Butin și Percosova, facilitând 
accesul cetățenilor dinspre satele aparțină-
toare spre orașul Gătaia. Apoi, am introdus 
rețele de apă potabilă în satele Șemlacu Mare, 
Șemlacu Mic, Butin și Percosova, realizând și 
construirea stațiilor de tratare a apei. Avem un 
sistem eficient de colectare a gunoiului mena-
jer și selectiv. Totodată, există în lucru moder-
nizarea și eficientizarea energetică a Liceului 
Teoretic Gătaia și a Școlii primare din Șemlacu 
Mare. De asemenea, am construit un teren de 
sport sintetic, atât pentru fotbal cât și pentru 
tenis de câmp. La fel, e o certitudine că moder-
nizarea străzilor din Gătaia și Sculia a prins 
contur în ultimii ani. Tot în această perioadă, 
am reabilitat Casa de Cultură Percosova, am 
construit o nouă Casă de cultură în satul Butin 
și am reușit să creăm peste 150 locuri noi de 
parcare în zona centrală a orașului Gătaia. O 
altă investiție importantă a fost extinderea 
rețelei de apă și canalizare în Gătaia și constru-
irea unei stații extrem de moderne de tratare 
a apei în oraș. În zona infrastructurii terestre, 
am reabilitat peste 16 km de trotuare de pavaj 
în Gătaia și alți km în satele Sculia, Șemlacu 
Mic, Șemlacu Mare, Butin și Percosova. O altă 
investiție în desfășurare este cea de eficienti-
zare a sistemului de iluminat public în Gătaia 
și Sculia, care va reduce cu peste 50% factura 
la energie electrică. Cu siguranță, mai sunt și 
alte zeci de investiții.

- Ce obstacole ați întâmpinat în această 
perioadă și cum ați reușit să le depășiți?

- Principalul obstacol pentru orice admi-
nistrație locală este finanțarea insuficientă a 
localităților. Aici este necesară o corelare a 
finanțării din partea Guvernului cu nevoile 
reale ale comunităților locale. O altă problemă 
majoră este legată de procedurile greoaie de 
emitere a avizelor din partea altor instituții de 
stat, de procedurile complicate de achiziții 
publice, iar la obținerea fondurilor europene 
vorbim de proceduri și termene aproape impo-
sibil de înțeles. În ultimii 10 ani, România a 
avut cele mai complicate și excesive Ghiduri 

de finanțare a proiectelor europene și în per-
manență întârziate în comparație cu toate sta-
tele europene.

- Ce obiective aveți în perspectivă?
- Lista cu obiectivele următoare este una 

lungă și complexă. Aici vorbim  de moderni-
zare de străzi în Gătaia și satele aparținătoare, 
extinderea rețelei de canalizare în Gătaia și 
sate, construirea unei stații de epurare noi, 
realizarea digului de protecție pe râul Bârzava, 
crearea unor noi parcuri și zone verzi, constru-
irea de locuințe pentru tineri și specialiști, rea-
lizarea de locuințe sociale, reabilitarea Școlii 
Butin, a Grădiniței Gătaia, construirea unei noi 
creșe în Gătaia, construirea unui bazin de înot, 
reabilitarea Centrului de sănătate Gătaia și a 
Dispensarului medical Șemlacu Mare, moder-
nizarea trotuarelor, construirea de piste de 
biciclete, crearea sistemului de transport 
public local prin autobuze electrice, reabilita-
rea blocurilor din Gătaia și introducerea rețelei 
de gaz în Gătaia și satele aparținătoare.  

Trebuie precizat că pentru o parte din 
aceste lucrări avem deja contractele de finan-
țare semnate, urmează scoaterea lor la licita-
ție, iar pentru altele lucrăm deja la studiile de 
fezabilitate și la proiecte tehnice, în timp ce în 
alte cazuri avem depuse solicitări de finanțare, 
urmând să așteptăm rezultatul evaluării. 
Marea oportunitate pe care vrem să o exploa-
tăm este accesarea de fonduri europene, atât 
de importantă pentru dezvoltarea localităților 
noastre, dar nu neglijăm nici accesarea de fon-
duri guvernamentale și alte oportunități de 
finanțare.

- Cum colaborați cu Consiliul Județean 
Timiș?

- Colaborarea cu CJ Timiș este una exce-
lentă, mai ales în ultimii doi ani, de când pre-
ședinte este domnul Alin Nica. Avem în comun 
câteva proiecte importante pe care dorim să 
le realizăm, împreună fiind convins că vom 
reuși.

Conducerea Consiliului Județean 
Timiș a primit vizita delegației munici-
palității Saint-Denis din Franța. 
Oaspeții au fost interesați de experi-
ența instituției în ceea ce privește titlul 
de Capitală Europeană a Culturii.

Împreună cu alte autorități 
locale din teritoriu, Saint-Denis va can-
dida pentru obținerea titlului în 2028, 
motiv pentru care au dorit să afle pro-
vocările cu care Timișoara se con-
fruntă. Aceștia doresc astfel să evite 
eventualele dificultăți care ar putea să 
apară în procesul de scriere al aplica-
ției și să maximizeze colaborarea cu 
partenerii.

„În cadrul discuției, funcția de 
președinte al Consiliului Județean 
Timiș, partener finanțator al TM2023, a 

fost dublată de calitatea de expert 
european, fost membru în cadrul juriu-
lui care a acordat titlul de Capitală 
Europeană a Culturii. 

Aș fi vrut să ofer delegației din 
Saint-Denis mai multe exemple de 
bune practici de colaborare instituți-
onală, însă, din păcate, au predomi-
nat lecțiile despre modalitățile prin 
care pot fi prevenite blocajele”, a 
declarat președintele CJ, Alin Nica, 
subliniind în același timp faptul că 
administrația județeană își respectă 
angajamentele, investește în cultură, 
iar timișorenii, prin spiritul și felul lor 
de-a fi, vor coagula în jurul acestui 
program multă energie, creativitate și 
forță artistică.

Transfer de experiență privind titlul de Capitală Europeană a Culturii

O delegație din Franța, în vizită la Consiliul Județean

„MAreA OpOrTunITATe pe CAre vreM 
Să O explOATăM eSTe ACCeSAreA de FOndurI eurOpene”

Interviu cu Raul Cozarov, primarul orașului Gătaia
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270 de milioane de euro ar putea 
ajunge la mediul de afaceri din 
Regiunea Vest în perioada 2021-2027, 
prin viitorul Program Operațional 
Regional.

Regiunea Vest este a doua ca 
nivel de dezvoltare a României, dar 
PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 66% 

din nivelul mediu al Uniunii Europene. 
În acest context, ADR Vest va aloca cea 
mai mare sumă de până acum pentru 
formele noi de finanțare a companiilor 
- cele prin instrumente financiare. 
Astfel, 37 de milioane de euro vor 

putea ajunge în acest mod la firmele 
din zonă. Spre comparație, suma alo-
cată pentru astfel de finanțări prin 
actualul POR, pentru întreaga țară, 
este de 100 milioane de euro, au trans-
mis public reprezentanții instituției.

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest va propune două instru-

mente de finanțare - instrumente de 
accelerare (accelerator combinat cu 
grant și fond seed), cu o alocare de 8,5 
milioane de euro; și instrumentul de 
venture capital, pentru care vor fi alo-
cate 28,5 milioane euro.

Infuzie de capital în firmele din 
regiunea vest, prin noul pOr

Răspunsul european la con-
flictul din Ucraina, sprijinul pentru 
persoanele strămutate, dar și redu-
cerea ratei sărăciei și folosirea 
Planului de Redresare și Reziliență 
pentru investiții sociale s-au numă-
rat printre subiectele abordate de 
președintele CJ, Alin Nica, într-o dis-
cuție cu Nicolas Schmit, Comisarul 
European pentru Locuri de Muncă și 
Drepturi Sociale.

„M-am bucurat să constat că 
efortul pe care l-am făcut împreună 
cu timișenii, dar și cu primarii din 
județ, încă din primele zile ale răz-
boiului din țara vecină, se pliază 
perfect pe politicile europene pre-

zentate de comisarul Nicolas 
Schmit. Întâlnirea de la sediul 
Asociației Municipiilor din România 
a venit să confirme direcția bună pe 
care am pornit”, a subliniat șeful CJ.

O altă temă importantă abor-
dată de comisarul european a fost 
utilizarea fondurilor europene din 
Planul de Redresare și Reziliență 
pentru a implementa servicii inte-
grate de consolidare a incluziunii 
sociale și pentru reducerea sărăciei. 
Este un capitol important ce poate 
fi folosit pentru investițiile pe care 
administrația județeană le are în 
pregătire.

Banii europeni din planul de redresare și 
reziliență ar putea fi direcționați și către 

măsuri directe de reducere a sărăciei

Consiliul Județean Timiș s-a 
implicat pentru a susține persoanele 
afectate de declanșarea conflictului 
armat din Ucraina. Milioane de cetă-
țeni, îndeosebi copii, femei și vârstnici, 
trăiesc adevărate drame și au nevoie 
de ajutor umanitar pentru a trece mai 
ușor peste aceste momente cumplite. 
În urma solicitării Societății Naționale 
de Cruce Roșie din România, Filiala 

Ajutor pentru Ucraina din partea Consiliului Județean Timiș

250.000 de lei din fondul de rezervă 
al județului

Consiliului Județean Timiș spri-
jină sistemul sanitar din Republica 
Moldova. Instituția a răspuns pozitiv 
solicitării de sprijin financiar primită 
din partea Raionului Nisporeni, în 
vederea achiziționării unui aparat radi-
ologic.

Consilierii au aprobat astfel o 
finanțare în valoare de 450.000 de lei 
pentru achiziționarea dispozitivului 
care va deservi pacienții Centrului de 
Sănătate Nisporeni.

Relația administrației timișene 
cu autoritățile publice din Republica 
Moldova a început în anul 2014, prin 

A s o c i a ț i a  d e  D e zvo l ta re 
Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID), 
alături de Administrația Bazinală de 
Apă Banat (ABAB), va demara un pro-

iect ecologic, menit a curăța albiile 
cursurilor de apă din județ. O triere 
primară a deșeurilor colectate va fi rea-
lizată de cei de la ABAB, deșeurile 
urmând a fi depozitate în recipientele 
furnizate de ADID. Acestea vor fi ampla-
sate în opt locații de pe malurile râuri-
lor Bega și Timiș. 

„Nu-mi pot da seama ce e în 
mintea unei persoane care, atunci când 
se află în natură,  alege să-și lase guno-
iul  acolo. Dar, în următoarele luni, o să 
începem să avem date din teren și voi 
anunța periodic câte deșeuri vom 

strânge din râurile Timiș și Bega, ca să 
avem cu toții imaginea reală a nesim-
țirii din jurul nostru. În curând primă-
vara chiar o să-și facă prezența, vor fi 

tot mai dese ieșirile în natură, picnicu-
rile pe malurile râurilor sunt printre 
activitățile preferate de familiile timi-
șene, așa că vă rog, dacă întâlniți cetă-
țeni care-și ,,uită” deșeurile, nu ezitați 
să le reamintiți că este obligația lor să 
se debaraseze de ele în mod corect, 
folosind recipientele de colectare 
selectivă. Nu o să obosesc s-o repet: 
doar printr-un efort comun și susținut 
putem avea un județ curat, nu ajunge 
doar să pasăm vina de la unii la alții”, 
spune președintele ADID Timiș, Cristian 
Moș.

Timiș, precum și a cererii venite din 
partea Crucii Roșii din Ucraina, CJ 
Timiș a reacționat prompt și a alocat 
suma de 250.000 de lei din fondul de 
rezervă al județului Timiș. 

Administrația județeană a înche-
iat, astfel, un Acord de parteneriat cu 
Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România, Filiala Timiș. Banii vor acoperi 
cheltuieli aferente achiziționării de 
urgență de materiale neperisabile, 
cazarmament, produse igienice și pro-
duse sanitare, inclusiv transportul aces-
tora, necesare pentru sprijinul cetățeni-
lor ucraineni aflați pe teritoriul Ucrainei, 
afectați de conflictul armat declanșat în 
țara vecină. Este un ajutor umanitar de 
care persoanele vulnerabile din Ucraina, 
aflate într-o dificultate extremă, aveau, 
cu siguranță, mare nevoie.

Frați nu doar în vorbe, ci și în fapte 
TIMIșul SAre în AJuTOrul MedICIlOr șI 

pACIențIlOr dIn repuBlICA MOldOvA

aprobarea unui protocol de colabo-
rare, având ca scop elaborarea şi 
implementarea de proiecte comune.

Inițiativă ecologică pentru igienizarea 
râurilor Bega și Timiș
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Traseele de cicloturism sunt 
verificate în această perioadă, pentru 
ca iubitorii mersului pe două roţi să se 
poată plimba în siguranţă, pe măsură 
ce vremea permite tot mai multe acti-
vităţi în aer liber.  Toate aceste trasee 
pot constitui o sursă de relaxare şi 
bucurie pentru cei care preferă mersul 
cu bicicleta.

Asociaţia pentru Promovarea şi 
Dezvoltarea Turismului, susținută de 
Consiliul Judeţean Timiș inspectează 
în această perioadă cele opt trasee 
pentru a identifica unde anume este 
nevoie să intervină cu lucrări de repa-
raţii şi întreţinere a obiectelor de mobi-
lier degradate, precum panouri infor-
mative, indicatoare, umbrare  sau 
bănci.

În cadrul proiectului Eco Timiş, 
derulat din fonduri europene trans-
frontaliere, prin Programul Interreg IPA 
de Cooperare Transfrontalieră 

Consiliului Judeţean este preocupat de turismul verde

România-Serbia a fost dezvoltată, de-a 
lungul râului Timiş, o reţea de trasee 
destinate cicloturismului cu o lungime 
de aproape 170 de kilometri. Traseele 
leagă obiective turistice de importanță 
națională și internațională din vestul 
României: Sanctuarul de la Parța 
(Timiș), Cascada Bigăr (Caraș-Severin), 
conace (Hodoni) și mănăstiri (Șag), 
podgorii și crame (Recaș, Silagiu), 
orașe și clădiri cu arhitectură unică 
(Timișoara, Lugoj, Buziaș), locuri de 

turism și agrement speciale (Secu, Trei 
Ape, Crivaia, Munții Semenic). 

„Eco Timiş” a fost realizat prin 
colaborarea a patru parteneri, respec-
tiv: Centrul de Voluntariat şi Mişcarea 
de Conservare a naturii din Pancevo, 

care este, de altfel și lider de proiect  și 
Asociaţia pentru Promovarea şi 
Dezvoltarea Turismului în judeţul 
Timiş,  Camera de Comerţ şi Industrie 
din Pancevo și Asociaţia Miltonia din 
Timișoara.

Timișul are mulți iubitori de 
artă, dar și numeroși artiști care au 
înțeles cât de important este să facili-
teze accesul publicului la creațiile lor. 
În acest context, Muzeul Național de 
Artă Timișoara a lansat un proiect deo-
sebit, prin care mulțumește donatori-
lor de artă pentru încrederea acordată. 
Astfel, o serie de lucrări emblematice, 
donații, intrate recent în patrimoniul 
cultural al muzeului, vor fi expuse 
publicului în cadrul unor expoziții tem-
porare.

„Prin intrarea în colecția 
muzeului ,  exponatele  de vin 
accesibile unui public larg, format 
deopotrivă din iubitori de artă, 
precum și din cercetători și specialiști 
în domeniul muzeal. În expoziție sunt 
prezente lucrări care au fost donate 
începând cu anul 2021, opere ample, 
referențiale, realizate în tehnici 
diverse de artiștii Vlad Basarab, 
Suzana Fântânariu, Livia Mateiaș, 
Romul Nuțiu și Ciprian Radovan”, 
subliniază Andreea Foanene, 
curatoarea expoziției. 

Proiectul ,  „MNArT Don. 
Expoziţie temporară dedicată dona-
țiilor anuale” va cuprinde și activități 
educative, ateliere și tururi ghidate. 
Vernisajul primei expoziții din cadrul 
proiectului a avut loc la jumătatea 
lunii martie. Aceasta poate fi vizitată 
până în 18 iunie.

Mulțumim! Generozitatea donatorilor
de artă, apreciată într-o expoziție la 
Muzeul național de Artă Timișoara

Muzeul digital mobil Micro-Folie, ce reu-
nește colecții impresionante de capodopere din 
12 instituții culturale și muzee de prestigiu din 
Franța, a ajuns la Timișoara.

La Muzeul Național de Artă Timișoara au 
putut fi admirate, astfel, opere de artă din 12 
instituții culturale și muzee de prestigiu din 
Franța, precum Muzeul Louvre, 
Centrul Cultural Georges - Pompidou, 
Château de Versailles, Muzeul 
Național Picasso - Paris, Muzeul 
Orsay sau Opera Națională din Paris, 
în cadrul unui muzeu digital mobil. 
Muzeul Național de Artă Timișoara a 
inclus în această arhivă digitală 15 
lucrări emblematice din patrimoniul 
său cultural, opere de artă semnate 
de artiști precum Nicolae Grigorescu, 
Theodor Aman, Nicolae Tonitza, 
Corneliu Baba, Romul Nuțiu, Ștefan 

Bertalan, Paul Neagu, Stevan Aleksić sau Zugrav 
Nedelcu Popovici.

Această oportunitate a Muzeului de Artă 
Timișoara este cu atât mai importantă cu cât 
rețeaua de parteneri ai proiectului este într-o 
continuă dezvoltare, prin implicarea a tot mai 
multe instituții culturale internaționale de 

prestigiu, printre care amintim Palatul 
Schönbrunn din Viena, Palatul Charlottenburg din 
Berlin, Palatul Coudenberg din Bruxelles, Palatul 
Regal din Madrid etc. 

Intitulat „Micro - Folie”, acest proiect reu-
nește lucrări de artă ale instituțiilor partenere 
într-o galerie digitală, iar datorită infrastructurii 

tehnologice (tablete, video - proiecție, 
sonorizare), participanții au posibili-
tatea de a cunoaște și admira opere 
de artă, de a accesa informații despre 
lucrări, de a crea conexiuni între arte 
și de a descoperi latura ludică a pro-
iectului. 

Evenimentul este organizat de 
Muzeului Național de Artă Timișoara, 
în parteneriat cu Institutul Francez 
Timișoara și cu sprijinul Consiliului 
Județean Timiș și va fi găzduit până la 
sfârșitul anului.

Colecții de capodopere într-un muzeu digital

Copacii sunt esențiali în absorb-
ția de dioxid de carbon, eliberează oxi-
gen, fixează solul, stopând alunecările 
de teren, drenează apa freatică, preve-
nind seceta, scad media temperaturilor 
anuale, oferind răcoare și umbră și 
reprezintă o barieră naturală împotriva 
fenomenelor meteo extreme. De ase-
menea, valoarea lor pentru biodiversi-
tate este inestimabilă.

Astfel,  decizia Consiliului 
Județean Timiș de alăturare la iniția-
tiva europeană „Trees for Life”, care își 
propune plantarea, până în 2030, a trei 
miliarde de copaci la nivelul continen-
tului, a fost una ușor de luat.

Instituția a lansat deja o invitație 
primăriilor din județ, pentru a identi-
fica suprafețele de teren care ar putea 
fi incluse într-o asemenea campanie, 
cât și modalitățile prin care se pot 
implica la rândul lor. Ne-au răspuns 

deja favorabil cei din Sânnicolau Mare, 
Ciacova, Peciu Nou, Periam, Dudeștii 
Noi, Dumbrăvița, Fibiș, Moravița, 
Darova și Fârdea, iar lista va crește cu 
siguranță.

Se vor putea implica toți timi-
șenii care doresc, fie că vorbim de 
participarea la plantarea efectivă a 
puieților, furnizarea de echipamente 
sau orice altceva. Vom reveni cu amă-
nunte pe măsură ce înaintăm cu pre-
gătirile.

Timișul se alătură campaniei europene 
de plantare a trei miliarde de copaci

în următorii opt ani
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Info CJ Timiș
Conducerea CJ Timiș 
vAlin 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”

Publicaţie realizată de 
Compartimentul de comunicare 

al Consiliului Judeţean Timiş

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 poştal 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

Alin Nica, președintele Consiliului Județean 
Timiș, a participat în calitate de speaker (din partea 
Comitetului European al Regiunilor, dar și ca mem-
bru al Comitetului pentru Macedonia) la Conferința 
EU for Municipalities, organizată în scopul facilitării 
schimbului de cunoștințe între reprezentanți din UE 
și autoritățile locale și centrale din Macedonia de 
Nord, țară candidată la aderare. Cu acest prilej, pre-
ședintele CJ Timiș a subliniat că o administrație 
publică eficientă și inovatoare trebuie să asigure 

Locuitorii Foeniului care fac naveta benefici-
ază de noi condiții, civilizate. Unul dintre proiectele 
finanțate prin programul de bugetare participativă, 
inițiativă lansată în premieră de CJ Timiș anul trecut, 
a fost deja finalizat. Astfel, au fost achiziționate și 
montate, pe raza comunei Foeni, trei stații de aștep-
tare pentru mijloacele de transport în comun.

„Consiliul Județean Timiș a fost prima institu-
ție din județ care a încurajat cetățenii să se implice 
în procesul de luare a deciziilor privind prioritățile 
de investiții de interes județean, prin soluții sub 
formă de proiecte. Am reușit un important exercițiu 
de colaborare cu cetățenii și am dovedit că centrăm 
decizia publică pe cetățeni”, a spus Marian Constantin 
Vasile, administratorul public al județului Timiș.

Valoarea investiției se ridică la 48 de mii de lei. 
Aceasta va servi și proiectului de reabilitare și revi-
talizare a conacului Mocioni derulat de Consiliul 
Județean, menit a stimula turismul în zona respec-
tivă. Linia de autobuz ce traversează Foeniul asigură 
naveta pentru populația activă și pentru elevi.

Consi l iul  Județean,  pr in 
Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică, continuă măsurile de sprijinire 
a refugiaților ucraineni. Ucraina și cetă-
țenii acesteia trec printr-o perioadă 
foarte grea, iar o parte din locuitori au 
fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Situația refugiaților ucraineni 
ajunși în țara noastră și modalitățile de 
susținere a lor a constituit tema celei 
mai recente ședințe a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Timiș. În 

cadrul ședinței au fost trecute în revistă 
acțiunile instituțiilor publice în contex-
tul războiului din Ucraina, dar și situa-

ția refugiaților care caută azil sau tran-
zitează țara noastră.

Aceasta, în condițiile în care de 
la declanșarea crizei, la nivel național 
au intrat în țară circa 509.340 de cetă-
țeni ucraineni, mare parte dintre ei au 
părăsit deja România și s-au îndreptat 
spre alte țări. 

Una dintre cele mai acute nevoi 
a refugiaților ucraineni care se află în 
prezent în Timiș este reprezentată de 
spațiile de cazare, tocmai de aceea au 

fost identificate 38 de astfel de locații, 
care înseamnă 1725 de locuri de cazare 
în localități precum: Timișoara, Știuca, 
Dudeștii Vechi sau Sânnicolau Mare. 

Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică este un organism cu rol consul-
tativ, fără personalitate juridică și care 
funcționează pe lângă Consiliul 
Județean, cu rolul de a asigura buna 
desfășurare și sporirea eficienței servi-
ciului polițienesc.

un sistem digital modern, pentru servicii 
rapide și de înaltă calitate

cetățenilor servicii rapide și de înaltă calitate. Pentru 
aceasta, este nevoie de reconsiderarea și redefinirea 
procedurilor și serviciilor din perspectivă digitală, 
precum și asigurarea accesului liber la date și servi-
cii și altor administrații și, pe cât posibil, și societății 
civile.

Intervenția președintelui CJ Timiș a avut loc 
în panelul dedicat digitalizării administrațiilor 
publice, unde a vorbit despre digitalizarea Consiliului 
Județean Timiș prin dezvoltarea și implementarea 
platformei digitale integrate: „Consiliul Județean 
Timiș a inițiat un proiect care urmărește implemen-
tarea unui sistem digital modern, la toate nivelurile 
și pentru fiecare procedură administrativă. 

Acest sistem va permite o mai bună validare a 
deciziilor manageriale și un proces de lucru mai pre-
cis pentru propriul personal, bazat pe informații 
corecte, complete și consistente, colectate în timp 
real, furnizate de bazele de date create pentru fiecare 
departament”. 

Platforma digitală va facilita comandarea, 
regularizarea și automatizarea fluxurilor de activitate 
din cadrul Consiliului Județean Timiș, reducând tim-
pul de procesare și așteptare pentru toate operațiu-
nile și documentele.

T i m i ș e n i i  a u  p r o p u s  ș i  v o ta t ,  i a r
C o n s i l i u l  J u d ețe a n  a  i m p l e m e n ta t

primul proiect generat 
prin bugetarea 

participativă, finalizat

Spații de cazare pentru refugiații ucraineni ajunși în județul Timiș
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hotărârile Consiliului Județean Timiș din martie 2022
1. hotărârea nr. 65/15.03.2022 

privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier județean al 
domnului Bociu Ionel-Sabin-Emil.

2. hotărârea nr. 66/15.03.2022 
privind modificarea componenței 
Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Timiș.

3. hotărârea 67/15.03.2022 pri-
vind aprobarea documentației de pro-
iectare faza Proiect tehnic actualizat, 
a devizului general și a indicatorilor 
tehnico - economici ai investiției deru-
late în cadrul proiectului „Construirea 
a două case de tip familial și înființa-
rea Centrului de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață independentă 
Găvojdia” cod SMIS 119769.

4. hotărârea nr. 68/15.03.2022 
privind aprobarea documentației de 
proiectare faza Proiect tehnic actuali-
zat, a devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției, pre-
cum și aprobarea contribuției financi-
are a unității administrativ-teritoriale 
Timiș la finanțarea investiției derulate 
în cadrul proiectului „Construirea a trei 
locuințe protejate și reabilitarea, dota-
rea și extinderea unui Centru de zi 
Periam” cod SMIS 119772.

5. hotărârea nr. 69/15.03.2022 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
77/18.04.2018 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Parteneriat 
între Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș 
(Lider de parteneriat – Partener 1) și 
unitatea administrativ teritorială Timiș 
(Partener de Proiect 2) în vederea pro-
movării proiectului „Construirea a trei 
locuințe protejate și reabilitarea, dota-
rea și HOTARAREA nr. 69/15.03.2022 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
77/18.04.2018 privind aprobarea 
încheierii Acordului de Parteneriat 
între Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș 
(Lider de parteneriat – Partener 1) și 
unitatea administrativ teritorială Timiș 
(Partener de Proiect 2) în vederea pro-
movării proiectului „Construirea a trei 
locuințe protejate și reabilitarea, dota-
rea și extinderea unui Centru de zi 
Periam” și a documentației tehnico-e-
conomice faza Studiu de Fezabilitate 
cu principalii indicatori tehnico - eco-
nomici unui Centru de zi Periam” și a 
documentației tehnico-economice faza 
Studiu de Fezabilitate cu principalii 
indicatori tehnico - economici.

6. hotărârea nr. 70/15.03.2022 
privind aprobarea înființării serviciului 
social - Casa de tip familial „Maria” în 
localitatea Sânmartinu Maghiar, 
comuna Uivar, județul Timiș.

7. hotărârea nr. 71/15.03.2022 
privind aprobarea structurii organiza-
torice a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

8. hotărârea nr. 72/30.03.2022 
privind aprobarea componenței 
Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Timiș.

9. hotărârea nr. 73/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a unor 
imobile din domeniul public al 
Statului Român și administrarea 
Direcției de Sănătate Publică Timiș, în 
domeniul public al Județului Timiș.

10. hotărârea nr. 74/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a 25 m2 
dintr-un bun imobil, din domeniul 
public al comunei Giarmata, în dome-
niul public al județului Timiș.

11. hotărârea nr. 75/30.03.2022 
privind propunerea de prelungire a 
Contractului de închiriere nr. 
8273/10.05.2017 încheiat între județul 
Timiș prin Consiliul Județean Timiș  și 
societatea M&V TRADE S.R.L. 

12. hotărârea nr. 76/30.03.2022 
privind prelungirea Contractului de 
închiriere nr. 8275/10.05.2017  încheiat 
între județul Timiș prin Consiliul 
Județean Timiș și societatea EUR 
COMTUR S.R.L.

13. hotărârea nr. 77/30.03.2022 
privind aprobarea trecerii unor imo-
bile din domeniul privat în domeniul 
public al județului Timiș.

14. hotărârea nr. 78/30.03.2022 
pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
260/16.12.2019 privind  aprobarea 
declanșării procedurii de expropriere 
a imobilelor situate pe amplasamen-
tul lucrării de utilitate publică de inte-
res județean „Asfaltare DJ 591 C, sec-
tor DN 6 - Săcălaz”.

15. hotărârea nr. 79/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a unui 
bun imobil, din domeniul public al 
municipiului Lugoj, în domeniul public 
al județului Timiș.

16. hotărârea nr. 80/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a 25 m2 
dintr-un bun imobil, din domeniul 
public al comunei Dudeștii Noi, în 
domeniul public al județului Timiș.

17. hotărârea nr. 81/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a 25 m2 
dintr-un bun imobil, din domeniul 
public al comunei Becicherecu Mic, în 
domeniul public al județului Timiș.

18. hotărârea nr. 82/30.03.2022 
privind aprobarea completării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 2/25.01.2016 privind aprobarea 
dării în administrare a rețelelor de ali-
mentare cu apă și de canalizare din 
cadrul Parcului Tehnologic și Industrial 
Timișoara.

19. hotărârea nr. 83/30.03.2022 
privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 
172/28.10.2015 privind darea în admi-
nistrare a unor bunuri imobile și 
mobile Direcției de Prestări Servicii și 

Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

20. hotărârea nr. 84/30.03.2022 
privind aprobarea închirierii spațiilor 
de producție, proprietate a Societății 
Lucardi Maramureș S.R.L., aflate în 
Parcul Tehnologic și Industrial 
Timișoara.

21. hotărârea nr. 85/30.03.2022 
privind aprobarea atribuirii contractu-
lui pentru servicii de defrișare, cosit și 
întreținere a unor spații verzi pentru 
unele imobile din domeniul public și 
privat al județului Timiș de către 
Consiliul Județean Timiș în calitate de 
autoritate contractantă, către 
Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L.

22. hotărârea nr. 86/30.03.2022 
privind aprobarea principalilor indica-
tori  tehnico-economici ,  faza 
„Documentație tehnică pentru obține-
rea Autorizației de Construire - Proiect 
Tehnic” ai obiectivului de investiție 
publică ,,Locuințe ANL Giroc – asigu-
rare utilități”.

23. hotărârea nr. 87/30.03.2022 
privind aprobarea majorării nivelului 
alocației de hrană pentru beneficiarii 
centrelor rezidențiale din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș.

24. hotărârea nr. 88/30.03.2022 
privind stabilirea costului mediu lunar 
și a cuantumului contribuției lunare 
de întreținere, pe grade de depen-
dență a persoanelor vârstnice, din 
cadrul serviciului rezidențial Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Jimbolia.

25. hotărârea nr. 89/30.03.2022 
privind aprobarea structurii organiza-
torice și a Statului de funcții ale 
Direcției de Prestări Servicii Timiș.

26. hotărârea nr. 90/30.03.2022 
privind aprobarea finanțării proiectu-
lui „Sprijin financiar în achiziționarea 
aparatului radiologic” al Raionului 
Nisporeni - Republica Moldova.

27. hotărârea nr. 91/30.03.2022 
privind aprobarea achiziționării 
directe a serviciului de specialitate 
prestat de către societatea RUWATIM 
SMDP S.R.L. privind elaborarea studiu-
lui de impact local în vederea operați-
onalizării Centrului Comunitar de 
Învățare Permanentă Timiș din cadrul 
proiectului „Joint Employment-Driven 
Initiative”, JEDI.

28. hotărârea nr. 92/30.03.2022 
privind aprobarea devizului general 
revizuit și a contribuției județului 
Timiș pentru obiectivul de investiție 
publică „Centrul Comunitar de 
Învățare Permanentă Timiș” din 
cadrul  proiectului „Joint Employment 
Driven Initiative” (”Inițiativă comună 
privind ocuparea forței de muncă”) 
Acronim JEDI, cod ROHU-452.

29. hotărârea nr. 93/30.03.2022 
pentru modificarea art. 1 a Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 
112/28.04.2021 privind validarea 
Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Timiș.

30. hotărârea nr. 94/30.03.2022 
privind stabilirea componenței 
Consiliilor de Administrație și Consiliilor 
administrative ale instituțiilor publice 
de cultură de interes județean.

31. hotărârea nr. 95/30.03.2022 
pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr. 48/2022 
privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Timiș în Consiliile 
de administrație și Comisiile pentru 
evaluarea și asigurarea calității ale 
unităților de învățământ preuniversi-
tar special din județul Timiș.

32. hotărârea nr. 96/30.03.2022 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean 
Timiș.

33. hotărârea nr. 97/30.03.2022 
privind aprobarea neexercitării drep-
tului de preemțiune din partea 
Județului Timiș, asupra intenției de 
înstrăinare a unor imobile cu altă des-
tinație decât cea de locuință.

34. hotărârea nr. 98/30.03.2022 
p r i v i n d  a p ro ba rea  a j u s tă r i i 
Contractului  de concesiune nr. 
7.243/13.06.2013 încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și Asocierea Societatea RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea 
RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

35. hotărârea nr. 99/30.03.2022 
privind aprobarea modificării 
Contractului de concesiune nr. 
7.243/13.06.2013 încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean 
Timiș și Asocierea societatea RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. - societatea 
RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

36. hotărârea nr. 100/30.03.2022 
privind aprobarea utilizării unei sume 
din fondul de rezervă la dispoziția 
Consiliului Județean Timiș pe anul 
2022.

37. hotărârea nr. 101/30.03.2022 
privind aprobarea rectificării nr. 1 a 
bugetului local al județului Timiș pe 
anul 2022.

38. hotărârea nr. 102/30.03.2022 
privind aprobarea acordului de parte-
neriat dintre Administrația Bazinală 
de Apă Banat, Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Asociația 
pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului în județul Timiș.

39. hotărârea nr. 103/30.03.2022 
privind solicitarea de trecere a unui 
bun imobil, din domeniul privat al 
Comunei Mănăștiur, în domeniul pri-
vat al Județului Timiș.
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Angajați ai Consiliului Județean Timiș, împreună cu președin-
tele instituției, Alin Nica, s-au alăturat inițiativei CODRU, de plantare 
de puieți în proximitatea Timișoarei. Vizată a fost Pădurea Bistra.

Instrumentele necesare au fost puse la dispoziție de organiza-
tori, acțiunea fiind inspirat completată cu DJ și muzică live, food & 
drinks, foc de tabără și o zonă de activități pentru copii.

Șeful CJ a participat la eveniment de ziua acestuia, având 
alături familia: „Pe lângă grija față de mediu, pe care o încurajez de 
câte ori am ocazia, plantarea puieților de stejar are și o dimensiune 
caritabilă, banii strânși fiind donați pentru Ucraina. Pentru că azi e 
și ziua mea, consider momentele frumoase petrecute alături de 
familie, colegi și de voluntarii timișoreni ca fiind cel mai frumos 
cadou pe care l-am primit anul acesta.”

Evenimentul a reprezentat o adevărată „gură de oxigen”, în 
contextul în care edițiile anterioare ale festivalului, din 2020 și 2021, 
nu au putut avea loc, din cauza restricțiilor COVID-19. O nouă acțiune 
de acest gen este programată pentru lunile de vară.

Codru-i frate cu… timișeanul

O expoziție care a cuprins 40 de lucrări de pic-
tură și grafică realizate în perioada 2007 - 2021, ce 
au făcut parte din cadrul unor evenimente prezen-
tate în țară și peste granițe, la Roma, Veneția, Pisa, 
Madrid, Santiago de Compostela, Budapesta, sem-
nată Doina Mihăilescu, a putut fi admirată la Muzeul 
Național de Artă Timișoara. 

Selecția făcută de autoare pentru această 
expoziție, intitulată „Murmure, albă tăcere”, a alcă-
tuit într-un joc al formelor un univers coerent pe 
care cultura europeană îl folosește pentru a exprima 
valorile care i-au dat coerența și strălucirea. „În 
cazul studiilor formale și al picturii Doinei 

Mihăilescu, devine evident faptul că ceea ce este dat 
credinței nu este doar obiectul credinței, cât, mai 
degrabă, subiectul său. Ceea ce apare în ultimii doi 
ani ca element de noutate în picturile ultimei peri-
oade de creație sunt «creaturile textuale» din seria 
«picturilor silențioase» de tip Mondrian în care «scri-
sul-textul» este conceput ca o extensie a viziunii 
nevăzutului transcendent”, spune criticul de artă 
Oliv Mircea. 

Cu ocazia finisajului expoziției, soliști ai 
Filarmonicii Banatul au concertat la Muzeul de Artă 
Timişoara, într-un recital de pian la șase mâini, sus-
ținut de Manuela Iana, Dragoș și Ioan Mihăilescu.

Selecție de lucrări de pictură și grafică, la Muzeul național de Artă Timișoara

Suntem în preajma Paștelui, un 
moment de pace şi bucurie. 

Vă doresc ca sărbătorile pas-
cale să vă găsească alături de cei 
dragi, în armonie și înțelegere, să 
aveți familia reunită, căldură în 
suflet, masa bogată și să vă bucu-
rați de minunea Învierii! 

Cu cele mai sincere gânduri, vă 
urez un Paște fericit!

Alin Adrian NICA
Președintele Consiliului 

Județean Timiș

Sfintele Sărbători de Paște să 
vă aducă liniște în suflet, multă 
bucurie, sănătate, fericire, armo-
nie în casă și în gând și puterea 
de a dărui și ajuta semenii. 
Hristos a Înviat!

Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Timiș,

Alexandru PRoTeASA

Acum, în prag de sărbătoare, 
vă doresc ca Învierea Domnului să 
vă aducă în suflet bucurie și 
iubire! Fie ca lumina și căldura 
Paștelui să ne deschidă mintea și 
inimile spre iubire, credință și ier-
tare. 

Paște fericit alături de cei 
dragi!

Administrator public,
Marian Constantin VASIle

Frumusețea sărbătorilor pas-
cale să vă găsească alături de 
toți cei dragi, în pace și armonie. 
Vă doresc să aveți parte de pros-
peritate, bucurii și speranță.

Sărbători binecuvântate!

Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Timiș,

Cristian Moș


