
Stații de pompieri la Făget și Cărpiniș

Mii de timișeni au votat pentru 
proiectele din cadrul programului de 
bugetare participativă al Consiliului 
Județean. Banii alocați în acest an vor 
merge către șase inițiative. Acestea s-au 
încadrat la finanțare, în suma totală de 
3 milioane de lei, în ordinea numărului 
de voturi primite. Cele șase proiecte 
însumează 2.798.665 lei. Diferența, până 
la 3.000.000 lei, va fi redistribuită către 
proiectele câștigătoare, conform regu-
lamentului aprobat.

Cele mai multe voturi, 2023, a 
primit „Județul în miniatură - Parc 
tematic în Moșnița Nouă”. Conform pro-
punerii, proiectul are ca și concept 
îmbinarea progresului tehnologic cu 
promovarea turismului cultural la nive-
lul județului Timiș, prin amenajarea 
unui parc tematic în care sunt ampla-
sate machete în miniatură a celor mai 

reprezentative monumente istorice și 
obiective turistice ale județului Timiș, 
motivând astfel vizitatorii să plănuiască 
și să întreprindă o călătorie sau o 
vacanță de valoare istorică și culturală.

Pe locul doi, cu 1763 voturi, se 
situează proiectul de înființare a unui 
centru de recuperare pentru minorii cu 
adicții. Acesta va funcționa ca un centru 
medico-psihologic, cu un număr minim 
de 20 de paturi. În cadrul acestuia, 
copiii vor beneficia, pe lângă îngrijirea 
medicală, și de diferite psihoterapii, dar 
și de recuperare motrică și senzorială.

Următorul pe listă, cu 1114 
voturi, este proiectul de realizare a unui 
Parc tematic Lunca Mureșului - Cenad. 
Inițiatorii doresc crearea unui spațiu în 
care copiii să fie învățați despre ceea ce 
înseamnă fauna și flora și despre tot 
ceea ce ține de natura înconjurătoare, 

prin jocuri și distracție: căsuțe de lemn, 
mobilier parc, foișoare, observator, 
puncte belvedere, centru de informare.

Celelalte trei proiecte care pri-
mesc finanțare sunt Construcție scenă 
acte artistice în Cenad, Spațiu agre-
ment rural - Păduricea din Biled și 
Adăpost de câini în Grabaț, comuna 
Lenauheim.

„Lansat anul trecut, ca proiect 
pilot, programul s-a dezvoltat frumos, 
ca valoare, ca regulament, ca impor-
tanță a proiectelor propuse. Suntem 
mândri de implicarea timișenilor, de 
dorința lor de a face bine în comunitate. 
Avem proiecte câștigătoare cu tematici 
diverse, care vor aduce beneficii pentru 
foarte mulți timișeni. Dăm drumul la 
implementare, banii sunt alocați, nu ar 
trebui să întâmpinăm mari probleme. 
Mizăm și pe implicarea celor care au 
depus proiectele, în măsura în care au 
posibilitatea și disponibilitatea”, spune 
președintele CJ, Alin Nica.

Bugetul participativ încurajează 
cetățenii să se implice în luarea decizi-
ilor privind dezvoltarea comunității 
locale. Pe scurt, Consiliul alocă banii, 
timișenii vin cu propuneri de proiecte, 
iar după validarea lor de către o comi-
sie, tot cetățenii decid, prin vot public, 
proiectele cu impact pozitiv pentru 
comunitate ce vor fi implementate de 
către instituție.

Pentru a simplifica procesul de 
depunere și selecție, a fost dezvoltată 
o platformă distinctă, pe site-ul institu-
ției, bugetareparticipativa.cjtimis.ro. 
Limita maximă a bugetului pentru un 
proiect propus a fost de 1.500.000 lei, 
incl. TVA. Suma totală alocată de 
Consiliul Județean în acest an a fost 
una triplă față de 2021.

Șase proiecte ale timișenilor primesc finanțare prin 
programului de bugetare participativă

Cele mai circulate drumuri jude-
țene ce străbat comunele, orașele și 
municipiile Timișului sunt vizate, în a 
doua jumătate a lunii septembrie, de 
Campania de curățenie de toamnă pe 
drumurile județene, ajunsă acum la 
cea de-a doua ediție.

Se intervine pe carosabil și pe o 
distanță de trei metri de la marginea 
acestuia, pe ambele sensuri. Sunt 
colectate orice fel de deșeuri, inclusiv 

cele voluminoase. Acestea vor fi pre-
date apoi operatorilor autorizați. 
Timișenii au fost invitați să semnaleze 
locurile unde au considerat necesar să 
se intervină. De asemenea, aceștia au 
putut transmite Consiliului Județean 
modul în care au dorit să se implice în 
cadrul campaniei.

„Rezultatele de anul trecut 
ne-au încurajat să organizăm o nouă 
ediție a campaniei. Ne dorim un județ 
cu adevărat curat, însă mai este mult 
de lucru până să ne declarăm mulțu-
miți. Vorbim despre aspecte ce țin de 
fiecare dintre noi, autorități și cetățeni. 
Noi, la Consiliul Județean, facem ce 
trebuie pentru a ne întreține patrimo-
niul, dar nu putem intra însă pe tere-
nurile altor UAT-uri. Este nevoie de un 
efort comun, pentru ca eforturile unora 
să nu fie anulate de lipsa de educație 
sau acțiune a altora”, a transmis preșe-
dintele CJ, Alin Nica.

Campania de curățenie de 
toamnă este derulată prin Service 
Cons Prest SRL, societate la care 
Consiliul Județean este unic asociat. În 
cadrul primei ediții a campaniei de 
curățenie de toamnă, în 2021, au fost 
colectate de pe drumurile județene 11 
tone de deșeuri.

Campania de 
curățenie de toamnă 

pe drumurile 
județene,

la a doua ediție 
S-a cerut și sprijinul 

timișenilor

La nouă milioane de lei a fost 
evaluată, prin studii de fezabilitate, 
construcția a două stații de pompieri, 
în Făget și Cărpiniș. Principalii indica-
tori tehnico-financiari au fost deja 
aprobați de Consiliul Județean TImiș.

Investițiile se justifică prin 
necesitatea asigurării infrastructurii 
critice la nivelul județului, siguranța 
cetățenilor fiind o prioritate a institu-
ției.

Valoarea totală a devizului 
general pentru stația de pompieri de 
la Cărpiniș se ridică la peste 4.8 mili-
oane lei, în timp ce costurile în cazul 
stației de la Făget sunt de aproape 4.4 
milioane. Ambele clădiri sunt prevă-
zute să aibă o suprafață construită de 
402 mp, cu un regim de înălțime de 
P+1E. Termenul de realizare rezultat 
în urma studiilor de fezabilitate este 
de 12 luni.

Agenda CJT
www.cjtimis.ro
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vCJ Timiș derulează o licitație 
publică prin care dorește 
contractarea serviciilor de 
realizare a documentației 
necesare construirii unui pod 
pe DJ 593B, la Parța. 

Finanțarea investiției se va face prin programul 
„Anghel Saligny”.

Podul de la Parța a primit cinci oferte. 
Investiția primește 55 de milioane de lei

Demers pentru accelerarea unor investiții 
importante în Timișoara și în sudul județului

vLa solicitarea SNTGN 
Transgaz SA, CJ Timiș 
se implică în proiectul 
de construire a două 
conducte de transport 
gaze de maximă 
importanță pentru 

Timișoara și sudul județului. ,,Practic, urgentăm 
intrarea conductelor în construcție.”

vFinanțarea se face din 
bugetul județului și este 
nerambursabilă, suma 
alocată ridicându-se la 
2.2  mil ioane lei . 
Comunicarea publică a 
rezultatului selecției se 

va face în 28 septembrie. Sursa de finanțare este asi-
gurată din bugetul județului.

2.2 milioane lei pentru proiecte sportive
de drept public
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Nu neglijăm cazurile deosebite 
din sănătate! Consiliul Județean va 
dota ISU Timiș cu o autospecială pen-
tru transport persoane înalt contagi-
oase. Aceasta va fi achiziționată cu 
bani europeni, în cadrul proiectului 
„Cross – border network for disaster 
resilience and emergency situations 
risks management”/”Rețea transfron-
talieră pentru îmbunătățirea capacită-
ții de răspuns și a managementului 
riscurilor în situații de urgență”.

Autospeciala, care este prima de 
acest fel, va fi dotată cu patru tărgi, iar 
două din ele se pot transforma, la 
nevoie, în două banchete a câte trei 

locuri fiecare. De asemenea, va avea 
integrată o suprastructură comparti-
mentată special pentru transportul 
victimelor cu risc biologic înalt și va 
avea capacitatea de filtrare și purifi-
care a aerului printr-un sistem de fil-
troventilație performant.

Consiliul Județean Timiș a lan-
sat licitația pentru achiziționarea aces-
tei autospeciale ce va intra în dotarea 
ISU Timiș. Valoarea contractului este 
estimată la 743.776 lei, fără TVA. În 
cadrul licitației s-a depus o ofertă. 
Aceasta se află în evaluare pe parcursul 
lunii septembrie.

Prima autospecială de transport 
persoane înalt contagioase

În cadrul licitației pentru servici-
ile de Asistență tehnică - Dirigenție de 
șantier pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitarea, refuncționalizarea și 
revitalizarea Conacului Mocioni din 
Foeni” s-au depus două oferte, acestea 
aflându-se în analiza aparatului de spe-
cialitate.

Durata contractului va fi corelată 
cu durata contractului de proiectare și 
execuție a lucrărilor astfel: pe o peri-
oadă de 21 luni de la data emiterii ordi-
nului de începere a execuției lucrărilor 
și până la recepția la terminarea lucră-
rilor, incluzând semnarea procesului 
verbal de recepție la terminarea lucră-
rilor; pe perioada de 60 luni de garanție 
a lucrărilor, până la semnarea procesu-
lui verbal de recepție finală.

Consiliul Județean Timiș are 
deja semnat contractul pentru lucrările 
de proiectare și execuție din cadrul 
proiectului finanțat prin Granturile SEE 
2014 - 2021 în cadrul Programului 
RO-CULTURA. Antreprenorul constă în 
Asocierea T.T. & CO SOLARIA GRUP SRL 
– EURAS SRL – GRAPHIC SPACE SRL, 
lider T.T. & CO SOLARIA GRUP SRL.

Reabilitarea monumentului este 
doar una dintre componentele proiec-
tului. Este cea mai provocatoare și 
laborioasă, dar împreună cu acțiunile 

care vizează refuncționalizarea și revi-
talizarea, se vor atinge obiectivele pro-
puse prin acest proiect, aspirații care 
depășesc cu mult sfera unui obiectiv 
refăcut din punct de vedere fizic. 

Conacul Mocioni va deveni un 
centru pentru activități culturale, edu-
caționale și artistice. Acțiunile prevă-
zute a se desfășura aici sunt intersec-
toriale, având specific cultural, educa-
țional, patrimonial, turistic sau artistic.

Conacul, chiar și în stadiul în 
care se găsește acum, este unul care 
merită toată atenția și preocuparea 

administrației județene, fiind unul din-
tre cele mai vechi monumente de isto-
rice din Timiș.

Două firme, interesate să asigure 
dirigenția de șantier la Conacul Mocioni

CJ Timiș derulează o licitație 
publică prin care dorește contractarea 
serviciilor de realizare a documentației 
necesare construirii unui pod pe DJ 
593B, la Parța. Valoarea estimată a 
contractului se apropie de 150.000 de 
euro. Pentru asta, a primit cinci oferte, 
prin platforma națională de achiziții 
publice.

Firma câștigătoare va fi respon-
sabilă de:

- realizarea studiului de fezabili-
tate;

- întocmirea documentațiilor 
pentru obținerea certificatului de urba-
nism;

- întocmirea tuturor documenta-
țiilor necesare pentru obținerea avize-
lor/acordurilor conform certificatului 
de urbanism;

- implementarea în totalitate a 
tuturor recomandărilor/condițiilor care 
reies din avizele și acordurile obținute;

- obținerea certificatului de 
urbanism și a avizelor emise de bene-
ficiarii rețelelor și utilităților afectate, 
dacă este cazul, în vederea obținerii 
autorizației de construire;

- studii de teren: studiu geoteh-
nic, cu viza Af; studiu topografic, vizat 
OCPI Timiș; studiu hidraulic;

- elaborarea proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire (PAC) și asistență tehnică 
până la obținerea autorizației de con-
strucție de către beneficiar;

- elaborarea proiectului tehnic 
de execuție (PTE) și asistența tehnică 
pe toată perioada derulării procedurii 
de atribuire a contractului de lucrări, 
precum și pe perioada execuției lucră-
rilor.

Finanțarea investiției se va face 
prin programul „Anghel Saligny”, pen-
tru ridicarea podului fiind recent alo-
cate 55 de milioane de lei. Ofertele 
depuse în cadrul licitației se află în 
prezent în analiză.

Din nou la școală! Elevii au 
revenit la cursuri, pregătiți să facă față 
noilor provocări și să poată dobândi 
cât mai multe cunoștințe. 

Consiliul Județean Timiș are în 
grijă școlile speciale din județ care, 
din fericire, au început cu bine anul 
școlar, în condiții care încurajează 
învățarea.

De exemplu, la Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Constantin 
Pufan”, elevii au parte de un sistem de 
climatizare performant, electric, care 
ar putea chiar să înlocuiască încălzirea 
pe gaz, pe timp de iarnă, la costuri mai 
mici. Sistemul în valoare de 1 milion 
de lei, finanțat de Consiliul Județean, 
include unități interioare cu sistem 
inovativ de purificare de aer care neu-
tralizează agenți poluanți, mucegaiuri, 

bacterii, viruși, având certificare inclu-
siv pentru SARS-CoV-2. 

A l in  Nica ,  preș edin tele 
Consiliului Județean Timiș, a partici-
pat la festivitățile de deschidere a 
două unități școlare: Liceul Teoretic 
Peciu Nou și Colegiul Național 
Pedagogic „Carmen Sylva”. 

„Am simțit multă emoție, dar și 
efervescența noului început. Prima zi 
de școală este mereu o sărbătoare a 
viitorului. Poartă în ea promisiunea de 
a porni într-o călătorie fascinantă, de 
a descoperi teritorii noi, de explorat cu 
mirare și entuziasm. E o călătorie în 
care copiii nu pleacă singuri, ci împre-
ună cu profesorii și părinții. Lor mă 
alătur și eu, atât în calitate de părinte, 
cât și de reprezentant al administra-
ției”, a transmis președintele CJ Timiș.

Podul de la Parța a primit cinci oferte  
Investiția primește 55 de milioane 

de lei prin „Anghel Saligny”
Condiții deosebite la școlile speciale din județ
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Încă o parcare de biciclete 
„ca-n Olanda”

Securitatea energetică a timișe-
nilor este importantă pentru Consiliul 
Județean. Astfel, la solicitarea SNTGN 
Transgaz SA, Consiliul Județean Timiș 
se implică în proiectul de construire a 
două conducte de transport gaze de 
maximă importanță pentru Timișoara 
și sudul județului. Pentru accelerarea 
obținerii ultimelor avize necesare, CJ 
Timiș a declarat ca fiind de utilitate 
publică și de interes județean constru-
irea conductelor de transport gaze 
naturale SRM Timișoara I - SRM 

Timișoara III și Timișoara - Deta - Denta 
- Moravița, obiective de investiții ale 
Transgaz. Pentru asta, instituția a apro-
bat două proiecte de hotărâre. Acestea 
vor scurta timpii de finalizare a docu-
mentației, astfel încât lucrările efective 
să înceapă încă din acest an.

Conducta SRM Timișoara I - SRM 
Timișoara III reprezintă o șansă imensă 
pentru ca timișorenii abonați la 
Colterm să beneficieze de facturi mai 
mici la încălzire, în condițiile în care 
aceasta va trece la doar câteva sute de 

metri de societatea de termoficare. 
Conectarea directă la noua conductă 
va implica achiziționarea de gaz mai 
ieftin, cât și disponibilitatea unui ser-
viciu de furnizare fără probleme. 
Trebuie menționat că acest demers 
implică doar voința și capacitatea 
Colterm de a-l pune în aplicare.

Conducta Timișoara - Deta - 
Denta - Moravița va rezolva problema 
alimentării zonei de sud a județului, 
unde vechea rețea se află într-o stare 
deosebit de degradată. Investiția va 
asigura astfel gaz pentru zeci de mii de 
timișeni la parametri normali și fără 
riscul întreruperii furnizării.

„Practic, urgentăm intrarea con-
ductelor în construcție, probabil chiar 
din acest an. Am răspuns rapid solici-
tării Transgaz, în contextul în care vor-
bim de investiții cu impact major asu-
pra timișenilor”, a declarat președintele 
CJ, Alin Nica, apreciind de asemenea 
eforturile și implicarea Transgaz în 
modernizarea rețelelor de transport al 
gazelor naturale din județ.

Demers pentru accelerarea unor investiții 
importante în Timișoara și în sudul județului. 

Miza, începerea lucrărilor încă din acest an

Două oferte au fost depuse în 
cadrul  licitației de achiziție a serviciilor 
de asistență tehnică de specialitate prin 
diriginți de șantier pentru lucrările de 

întreținere curentă și periodică a dru-
murilor județene, respectiv urmărirea 
tuturor categoriilor de lucrări ce fac 
obiectul acordului-cadru de lucrări de 
întreținere drumuri județene pe patru 
zone. Acestea se află în prezent în ana-
liza aparatului de specialitate.

Pe toată durata de execuție a 
lucrărilor de întreținere curentă și peri-
odică a drumurilor județene, firma câș-
tigătoare va asigura personal calificat și 
suficient, respectiv cel puțin un respon-
sabil / diriginte de șantier pentru fiecare 
zonă de întreținere, autorizat în dru-
muri, poduri, tunele, piste de aviație, 
transport pe cablu - de interes județean.

Prestația diriginților de șantier în 
cadrul acordului - cadru va trebui să 
dovedească independență, imparțiali-
tate, respectarea întocmai a întregii 
legislații aplicabile. Diriginții de șantier 
nu trebuie să aibă interese comerciale, 
agremente tehnice sau de altă natură în 
legătură cu lucrările care se vor executa, 
altele decât serviciile din acordul - cadru 
și contractele subsecvente. Aceștia răs-
pund față de beneficiar, conform legii, 
pentru verificarea realizării corecte a 
execuției lucrărilor de întreținere.

Valoarea totală estimată a con-
tractului se situează în intervalul: 
261.172,25  și 999.288,12 lei.

Contract cadru de
  dirigenție de șantier pentru 

lucrările de întreținere pe 
drumurile județene 

Constructorii, 
verificați 

îndeaproape

Se mișcă lucrurile în ceea ce pri-
vește infrastructura culturală a jude-
țului. Astfel, a început elaborarea pro-
iectului tehnic pentru restaurarea, 
consolidarea și punerea în valoare a 
Castelului Huniade, azi Muzeul 
Banatului. 

Documentația tehnică necesară 
va fi întocmită de firma Impex 
Romcatel Cercetare Proiectare SA, câș-
tigătoarea licitației organizată de 
Consiliul Județean Timiș, la o sumă de 
1.5 milioane lei - TVA inclus. 

Consiliul Județean a emis 
Ordinul de începere pentru serviciile 
de proiectare, obiectul contractului 
fiind elaborarea documentației teh-
nice în vederea obținerii autorizației 
de construire și organizarea execuției 
lucrărilor (DTAC și DTAE), proiectul de 
execuție și detalii de execuție (PT și 
DE), precum și asistență tehnică din 
partea proiectantului pentru obiecti-
vul de investiții „Restaurare, consoli-
dare și punere în valoare a monumen-
tului istoric Castelul Huniade, azi 
Muzeul Banatului”. Prestarea servicii-

Un prim pas pentru restaurarea
Castelului Huniade

lor de proiectare se va realiza în confor-
mitate cu cerințele din caietul de sar-
cini, propunerea tehnică, propunerea 
financiară, graficul general de prestare 
a serviciilor, precum și cu respectarea 
clauzelor contractuale. Finalizarea 
documentației trebuie realizată în 7 
luni, urmând ca pentru alte 36 de luni, 

în perioada lucrărilor efective, să fie 
acordată asistență tehnică.

Proiectul tehnic va trebui să țină 
cont de necesitatea punerii în valoare 
a unui donjon, ale cărui ruine s-au des-
coperit cu ocazia săpăturilor arheolo-
gice din anul 2009, în curtea interioară 
a castelului, perioada de edificare fiind 
estimată a fi secolul al XIV-lea.

Consiliul Județean Timiș va mai achizi-
ționa două parcări de biciclete protejate, care 
vor fi montate în Timișoara. Acestea vor avea 
fiecare 17 metri pătrați, vor fi dotate cu stații 
service și pompe de umflat roțile și vor putea 
adăposti câte 16 biciclete. Valoarea estimată 
a contractului este de 212.600 de lei, fără TVA.

Prima parcare modernă de biciclete 
,,ca-n Olanda” din Timișoara a fost inaugurată 
de Consiliul Județean în luna aprilie, în veci-
nătatea Palatului Administrativ. 

Aceasta are 12 locuri și a costat aproxi-
mativ 20.000 de euro. 
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Satul Charlottenburg din Timiș, 
singurul sat rotund din România, este 
declarat în integralitate monument 
istoric. Are majoritatea caselor dispuse 
circular, în jurul unui parc (în trecut, 
plantație de duzi) cu raza de aproxima-
tiv 210 m. Unele gospodării au suferit 
degradări, altele intervenții necon-
forme cu statutul de monumente isto-
rice. Restaurarea unor gospodării din 
comuna Bogda va crea modele de bune 
practică pentru toți ceilalți proprietari 
ai acestui tip de clădiri.

În urma unei inițiative a 
Consilului Județean Timiș, comuna 
Bogda a depus un proiect prin care 
dorește să obțină finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). Mai exact, banii ar fi 
folosiți pentru reabilitarea a opt case 
tradiționale din Situl rural „Satul 
Charlottenburg” din județul Timiș. 
Suma maximă ce poate fi accesată se 
ridică la 480.000 de euro.

Conform cererii de finanțare, pe 
lângă reabilitarea celor opt case, un 
traseu turistic tematic, pedestru și velo 
ar deveni o atracție pentru elevi, stu-
denți, dar și pentru pasionații de arhi-
tectură rurală și natură. Planul de valo-
rificare  turistică  include  organizarea  
de  tururi tematice, ridicări cu balonul, 
organizarea de evenimente culturale, 
ateliere, evenimente gastronomice etc. 
Beneficiile pentru comunitate sunt 
numeroase și remarcabile: conștienti-
zarea importanței patrimoniului con-
struit, conservarea și valorizarea resur-
selor comunității, crearea de facilități 
pentru evenimentele culturale.

De asemenea, prin cererea de 
finanțare sunt explicate și avantajele 
economice. Astfel, se așteaptă ca 
antreprenorii să fructifice oportunită-
țile date de serviciile complementare, 
vor produce și comercializa produse 
locale, vor dezvolta infrastructuri pen-
tru cazare și masă pentru grupuri de 
participanți la evenimente. În plus, cre-
area de locuri de muncă și de oportu-
nități de completare a veniturilor va 
asigura viabilitatea localității.

„Inițiativa completează foarte 
bine demersurile deja lansate de 
Consiliul Județean în materie de 
turism. Menționez aici doar punctul 
muzeal de la Parța, reabilitarea și 
refuncționalizarea Conacului Mocioni 
de la Foeni și demersurile legate de 
pista de biciclete de pe malul Begăi. 
Charlottenburg merită toată atenția 
noastră, are un potențial deosebit. Îi 
asigurăm astfel pe colegii noștri de la 
Bogda de sprijin în accesare și imple-
mentare”, transmite președintele CJ, 
Alin Nica.

Din cadrul comisiei de selecție a 
caselor vor face parte reprezentanți ai 
Consiliului Județean și ai Muzeului 
Satului Bănățean.

Proiectul se află în prezent în 
perioada de evaluare. Dacă toate docu-
mentele vor trece de filtrul organismu-
lui finanțator, contractul de finanțare 
ar putea fi semnat în luna octombrie. 
Contractarea va fi realizată de către 
comuna Bogda, iar în procesul de 
implementare, Primăria va primi sprijin 
și asistență de specialitate din partea 
Consiliului Județean Timiș.

Timișul trece printr-o importantă 
transformare turistică 

Intră în atenția autorităților situl rural Charlottenburg

La inițiativa Biroului pentru dezvol-
tare a turismului și evenimente din cadrul 
Consiliului Județean, a fost realizată o 
hartă a traseelor turistice din Timiș, având 
ca scop promovarea obiectivelor și activi-
tăților de interes turistic din județ. 

Aceasta a fost realizată atât în for-
mat fizic, cât și digital și cuprinde punc-
tele de interes din județ, cu toate informa-
țiile de care are nevoie utilizatorul.

Harta conține 7 propuneri de tra-
see turistice, ce au ca punct de plecare 
Timișoara, scopul fiind atragerea turiștilor 
care vizitează sau își propun să viziteze 
orașul, în  contextul anului 2023 – 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 
și spre alte zone de interes turistic ale 
județului. La formularea traseelor s-a avut 
în vedere includerea a cât mai multe 
obiective de interes turistic din județ care 
pot fi vizitate, urmărindu-se totodată ca 
ele să ofere turiștilor o experiență com-
pletă sau variată prin includerea de reco-
mandări privind posibilitățile de agre-
ment/ activități turistice acolo unde este 
cazul (trasee pedestre/bicicletă, plimbări 
cu canoe sau catamaran ș.a.), opțiuni 
pentru servirea mesei și cazare.

Astfel, zona de deal și de șes oferă 
o diversitate neașteptată: sate și orășele 
pitorești, care păstrează încă elemente ale 
barocului rural sau specificul cultural unic 
al așezărilor întemeiate de coloniștii sta-
biliți aici în timpul dominației habsbur-
gice, crame și podgorii, cadrul natural și 
apele minerale sau termale. Turiștii se pot  
bucura de farmecul acestor locuri parcur-
gând traseele de bicicletă, gândite pentru 
a descoperi atât natura, cât și poveștile 
locurilor prin care trec, relaxându-se în 

canoe pe Bega sălbatică și râul Timiș, 
degustând din varietatea de vinuri locale 
sau beneficiind de proprietățile curative 
ale apelor minerale sau termale din stați-
unile Buziaș, Jimbolia, Lovrin sau Deta. 

O altă provocare sunt văile râurilor, 
cascadele, peșterile, drumurile de altitu-
dine, culmile domoale ale Munților Poiana 
Ruscă, din partea de est a județului. Aici 
pot fi întâlnite sate vechi și izolate în care 
tradiția românească sălășluiește în forma 
ei pură. Pot fi vizitate, tot acolo, frumoa-
sele biserici de lemn specifice acestor 
locuri. Relieful blând oferă cadrul prielnic 
pentru drumeții ușoare sau plimbări cu 
bicicleta, descoperind astfel tot felul de 
atracții naturale, de la cascadele Șopot și 
Cornet, Peștera Românești sau labirintul 
natural numit Pietrele Cohului. Pentru cei 
ce doresc puțină aventură, un loc provo-
cator este Turnul lui Liman, un traseu de 
alpinism ce așteaptă să fie escaladat și 
care oferă în schimbul efortului o prive-
liște memorabilă de la înălțime.     

Alte motive pentru a vizita Timișul 
sunt croazierele pe Bega navigabilă, 
Drumul Transluncani, Lacul Surduc, plim-
barea cu bicicleta până în Serbia de-a 
lungul râului pe cea mai lungă pistă de 

biciclete din țară, muzee, conace, cazări 
și restaurante care mai de care, precum și 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii. 

„Multiculturalitatea specifică 
Timișului e distinctivă și probabil unul din 
ingredientele principale care ne-au for-
mat și ne-au adus în acest punct, laolaltă 
cu dinamismul, spiritul liber și deschide-
rea care sunt caracteristicile ce definesc 
cel mai bine acest loc”, a punctat Alin 
Nica, președintele Consiliului Județean 
Timiș. 

Sate și orășele pitorești, cascade, peșteri, biserici de lemn
sau croaziere pe Bega 

A fost realizată harta turistică a 
județului Timiș

Festivalul Lubeniței de la Gottlob este una dintre mani-
festările de tradiție ale județului. De fiecare dată, multă lume 
se adună cu mare drag  pentru a marca roadele acestui fruct 
devenit un simbol al comunei timișene amintite. Ediția din 
acest an a prilejuit și  celebrarea a 250 de ani de atestare docu-
mentară a localității, prilej de a evoca tradiția și potențialul 
comunei Gottlob, una care a cunoscut o dezvoltare tot mai 
accentuată în ultima vreme. 

Timp de două zile, în 14 și 15 august, participanții, pre-
zenți în număr impresionant,  au avut parte de numeroase 
surprize, alături de spectacole de muzică ușoară și populară, 
susținute de Elena Gheorghe, Cornel Brici, Nicu și Nicoleta 
Novac.

Evenimentul a fost finanțat de Consiliul Județean Timiș, 
prin programul TimCultura.

La Gottlob, tradiția e dulce ca...  lubenița
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Titlul de Capitală Europeană a 
Culturii obținut de Timișoara se poate 
transforma în motor economic și turis-
tic dacă știm cum să aducem cultura 
aproape de oameni, dacă reușim să o 
îmbinăm cu tehnologia și dacă ne des-
chidem să trăim cu bucurie evenimen-
tele de excepție pregătite pentru 2023, 
a declarat recent președintele CJ Timiș, 
Alin Nica.

Declarația a venit după ce 
Consiliul Județean a aprobat portofo-
liul de proiecte asumat de administra-
ția județeană pentru Timișoara - 
Capitală Europeană a Culturii. „Primele 
două condiții au fost deja îndeplinite 
de Consiliul Județean, atunci când a 
conceput partea sa din Programul 
Cultural, dar cea de-a treia condiție, 
deschiderea comunității, depinde de 
dumneavoastră, posibili ambasadori ai 
acestui titlu care nu va mai ajunge în 
România mulți ani de acum înainte. 
Timișoara are o șansă unică anul viitor, 

iar fiecare dintre noi poate să contri-
buie”, a spus Alin Nica.

Timișenii și turiștii vor avea parte 
de evenimente unice, de anvergură, 
precum Expoziția Brâncuși, Expoziția 
Brauner sau Expoziția Paul Neagu, ală-
turi de festivaluri deja consacrate care 
vor aduce în fața publicului ediții spe-
ciale, dedicate titlului european: 
Festivalul Medieval, Festivalul Etniilor, 
Festivalul de animație și teatru pentru 
tineret, Festivalul Internațional de 
Literatură, Festivalul JAZZx, Festivalul 
Flight, Festivalul CODRU etc.

„Vor fi de asemenea evenimente 
culturale create de la zero, precum 
Festivalul Luminilor cu care vom marca, 
de Revelion, trecerea în anul Timișoarei 
- Capitală Europeană a Culturii. În ace-
eași categorie intră Festivalul Excelenței 
Teatrale, Concertul extraordinar de la 
Peștera Românești și seria de concerte 
Bega.Clasic. Vom susține deopotrivă 
concertele acustice, fie ele la Castelul 
Huniade sau pe scena muzicii alterna-
tive, la Muzicon, iar arta își va face sim-
țită prezența prin proiecte precum 
Parallels sau Retracing Bartók”, a adă-
ugat Nica. Consiliul Județean este par-
tener principal în cadrul implementării 
TM2023, iar aportul instituției se va axa 
pe dezvoltarea unei moșteniri culturale 
pe termen lung care să se remarce prin 
excelență artistică și dimensiune euro-
peană.

Titlul de Capitală Europeană a 
Culturii, motor economic și turistic

2   23
Timișoara 2023
Capitală Europeană a Culturii

La Muzeul Național de Artă 
Timișoara poate fi vizitată, până în 10 
octombrie, expoziția „Întoarcerea 
Prodigioasă. Oskar Szuhanek”, dedi-
cată pictorului timișorean Oskar 
Szuhanek, născut la Tomești, județul 
Timiș. Aceasta reprezintă cea mai 

amplă retrospectivă care i-a fost dedi-
cată marelui artist până în acest 
moment. 

Operele create de artist, aflate în 
patrimoniul Muzeului Național de Artă 
Timișoara, sunt completate de nume-
roase picturi și desene din colecții pri-
vate, o parte din ele fiind prezentate 
publicului în premieră cu această ocazie. 

Oscar Szuhanek s-a distins ca 
una dintre cele mai importante figuri 

ale artei interbelice bănățene, un por-
tretist desăvârșit. Picturile surprind 
viața sofisticată a elitei timișorene, 
putând fi admirată o selecție de opere 
majore, însoțite de materiale docu-
mentare și lucrări foarte timpurii ale 
artistului. 

Teme clasice, adaptate istoriei 
locale, precum portretul și peisajul, ne 
dezvăluie realitățile vieții timișorene a 
secolului XX într-o lumină caldă, a unui 
artist clasic, care a înțeles arta neocla-
sică prin formarea academică rigu-
roasă, dar care a savurat cu bucurie 
lecția impresionismului și a moderni-
tății picturii. 

Expoziția este finanțată de 
Consiliul Județean Timiș.

Cea mai amplă retrospectivă a unui 
mare pictor timișorean,

la Muzeul Național de Artă 
Timișoara

O interesantă expoziție de 
costume tradiționale din Muntenia a 
avut loc la Muzeul Satului Bănățean, 
instituție de cultură finanțată de 
Consiliul Județean Timiș. Au fost 
expuse ansambluri vestimentare tra-
diționale din zona Munteniei din 
colecția doamnei Elena Iagăr, for-
mată cu preponderență din costume 
din Muscel. Expoziția „FAST DIN 
REGAT – Costume tradiționale din 
zona Munteniei”, a avut și două 
momente inedite: dansul călușarilor 
și muzică la caval, stârnind interesul 
unui public numeros, atras de portul 
popular și de obiceiurile din această 
zonă a țării.

Costume tradiționale la Muzeul 
Satului Bănățean

Comuna Belinț, în sărbătoare

Comuna Belinț a fost în mare 
sărbătoare, la sfârșitul lunii august, cu 
ocazia „Serbărilor toamnei”, un eveni-
ment la care s-a înregistrat o partici-
pare peste așteptări. Muzica de cali-
tate, revederea celor dragi, depănarea 
multor amintiri și planurile de viitor au 

fost ingredientele unei petreceri pe pla-
cul bănățenilor, mai ales că a venit după 
restricțiile cauzate de pandemie. Prezent 
la această serbare a Belințului, Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș, 
a transmis următorul mesaj: „Am răs-
puns cu drag invitației primarului 
Laurențiu Tîrziu de a fi alături de locui-
torii comunei Belinț într-un moment de 
sărbătoare a comunității. Deplasările în 
județ, fie că sunt vizite de lucru sau eve-
nimente, îmi fac plăcere deoarece întâl-
nirile cu oamenii sunt principala mea 
sursă de inspirație, iar așteptările timi-
șenilor sunt obiective ale muncii depuse 
la Consiliul Județean Timiș”.

La Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara a avut loc, recent, Tabăra de 
creaţie „Icoana în suflet de copil”, acți-
une finanțată de Consiliul Județean 
Timiș prin programul TimCultura 2022.

Proiectul s-a adresat elevilor din 
clasele V- VII, dar și studenților din Timiș, 
copii clasaţi pe primele locuri la 
Olimpiada Naţională de Religie, etapa 
judeţeană, precum şi la alte concursuri 
şcolare.  Pr in această acţiune, 
Arhiepiscopia Timişoarei a dorit să 
acorde o atenţie specială elevilor meri-
tuoşi, ataşaţi de valorile Bisericii şi dor-
nici să împărtăşească şi altora din cre-
dinţa şi dragostea lor pentru Dumnezeu.

Obiectivele au constat în cunoaş-
terea iconografiei bisericeşti şi afirmarea 
propriei identităţii religioase, culturale şi 
naţionale; dezvoltarea creativităţii în 
rândul elevilor prin promovarea valorilor 
creştine; promovarea valorilor cultural 
creştine prin icoană în rândul adolescen-
ţilor și dezvoltarea spiritului de solidari-
tate prin colaborare şi conlucrare.

În cadrul muzeului, elevii au rea-
lizat și un tur ghidat de descoperire a 
expoziţiei în aer liber, a colecțiilor repre-
zentative pentru patrimoniul etnografic 
regional. S-a remarcat cu ocazia organi-
zării acestei tabere o creştere a interesu-
lui pentru voluntariat. Amenajarea lacu-
lui, ca un potențial loc de promenadă, a 

realizat cadrul perfect pentru susținerea 
workshop-urilor. Elevii s-au familiarizat 
cu sculele şi dispozitivele folosite de 
meşteri în cadrul acestor ateliere, dar au 
putut admira și expoziţia de icoane și 
obiecte bisericeşti, din patrimoniul 
Muzeului Satului Bănăţean.

Cei mai mici au preferat Muzeul în 
aer liber, adică activități ușoare în timp 
ce cei mai mari au optat pentru activită-
țile educaționale, care le-au îmbogățit 
cunoștințele. Și unii, și ceilalți s-au aflat 
în largul lor la atelierele meșteșugărești, 
când au avut posibilitatea să creeze ceva 
prin propriile mâini. Studenții au fost 
mult mai aplicați, preferând activitățile 
educaționale, dar în egală măsură și pe 
cele cultural-științifice și de divertis-
ment.

Tabără de creație pentru elevi
și studenți
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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
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Consiliul Județean Timiș a fina-
lizat consultarea online cu privire la 
rețeaua pistelor de biciclete care 
urmează să fie dezvoltată în județ. În 
funcție și de aceste răspunsuri, se va 
pune în aplicare o strategie velo inte-
grată care să cuprindă toate localitățile 
din Timiș.  

Astfel, aproximativ 1.500 de timi-
șeni, dintre care jumătate din 
Timișoara, au completat chestionarele 
online, răspunzând și la alte întrebări, 
precum: cât de des folosesc bicicleta și 
în ce scop, unde întâmpină probleme 
sau unde nu se simt în siguranță.

„Chestionarul a fost doar una 
dintre ustensilele pentru stabilirea 
strategiei. Cealaltă ustensilă este 
Strava, aplicația care este folosită de 
mulți bicicliști în rutele de weekend 
sau de agrement”, a declarat Cristian 
Moș, vicepreședinte al CJ Timiș.

Consultările publice continuă, 
astfel încât autoritățile să poată defini 

cât mai concret direcțiile de dezvoltare 
a viitoarelor rute velo din județ. 

După finalizarea acestora, toate 
informațiile vor fi puse cap la cap, apoi 
se trece la implementarea propriu-zisă. 
Specialiștii vor vedea unde sunt deja 
piste de biciclete, dacă trebuie îmbu-
nătățite, respectiv unde vor fi amena-
jate altele noi.

În momentul de față, Timișul are 
o hartă de cicloturism dezvoltată de 
Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului, în care sunt 
incluse 15 trasee de dificultate medie, 
ce pot fi parcurse pe două roți de 
întreaga familie.

Se pregătește harta velo a județului Programul pentru școli. 
Facturi de peste 1.1 

milioane lei, plătite de 
Consilul Județean

CJ Timiș gestionează, la nivelul jude-
țului nostru, în concordanță cu prevede-
rilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, 
Programul privind acordarea gratuită 
pentru preșcolarii din grădinițele cu pro-
gram normal de patru ore de stat auto-
rizate/acreditate și particulare acreditate 
și pentru elevii din învățământul primar 
și gimnazial de stat și particular de lapte 
și produse lactate, fructe și produse de 
panificație.

Către instituțiile de învățământ de la 
nivelul județului Timiș au fost livrate pro-
duse lactate (lapte UHT) și fructe, fiind 
achitate facturile emise pentru lunile 
mai și iunie după cum urmează:

Luna mai 2022 (corespunzător semes-
trului II al anului școlar 2021-2022):

Lapte UHT - valoare facturi: 557.419,03 
lei;

Mere - valoare factură: 309.618,32 lei.

Luna iunie 2022 (corespunzător 
semestrului II al anului școlar 2021-2022):

Lapte UHT - valoare facturi: 208.432,42 
lei;

Mere - valoare factură: 51.220,04 lei.

Încurajăm performanța sportivă 
și sportul pentru toți! S-au depus pro-
iectele în cadrul Agendei Sportive, 
etapa actuală de finanțare fiind dedi-
cată structurilor sportive de drept 
public. Consiliul Județean Timiş le-a 
adresat acestora invitații de a depune 
solicitări în scopul atribuirii contracte-
lor de finanțare, pentru programele ce 
se vor derula pe parcursul anului 2022.

Finanțarea se face din bugetul 
județului și este nerambursabilă, suma 
alocată ridicându-se la 2.2 milioane lei. 
Comunicarea publică a rezultatului 
selecției se va face în 28 septembrie. 

Prima etapă, dedicată structuri-
lor de drept privat, s-a desfășurat în 

prima parte a anului și a beneficiat de 
un buget de 1.5 milioane lei. 

Fo r m a tă  d i n  p ro g ra m u l 
„Promovarea sportului de performanță” 
și programul „Sportul pentru toți”, 
Agenda Sportivă acordă finanțare din 
bugetul Consiliului Județean Timiș, cu 
desfășurare anuală, prin care se încura-
jează sportul de masă și se susține per-

formanța sportivă în județul nostru. De 
exemplu, de-a lungul anilor, s-au finan-
țat numeroase proiecte de implicare a 
tinerilor în obținerea performanțelor, 
prin participarea la competiții interna-
ționale, naționale, județene și organiza-
rea de concursuri. Printre altele, proiec-
tele trebuie să promoveze și să contri-
buie la dezvoltarea domeniului sportiv 
în Timiș sau a unei unități administrativ 
- teritoriale din județ.

Sursa de finanțare este asigu-
rată din bugetul local, iar valoarea 
totală este de 3.700.000 lei (2.2 mili-
oane lei, pentru structurile de drept 
public și 1.5 milioane lei, pentru cele 
de drept privat).

2.2 milioane lei pentru proiecte sportive
de drept public
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Hotărârile Consiliului Județean Timiș din august 2022
1. Hotărârea nr. 221/09.08.2022 privind actu-

alizarea Programului cultural al Candidaturii 
Programului național „Timișoara - Capitală Europeană 
a Culturii în anul 2023”.

2. Hotărârea nr. 222/09.08.2022 privind apro-
barea structurii organizatorice a Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Timiș.

3. Hotărârea nr. 223/31.08.2022 privind apro-
barea structurii organizatorice a Muzeului Național de 
Artă Timișoara.

4. Hotărârea nr. 224/31.08.2022 privind apro-
barea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Muzeului Național de Artă Timișoara.

5. Hotărârea nr. 225/31.08.2022 privind apro-
barea structurii organizatorice a Direcției de Prestări 
Servicii Timiş.

6. Hotărârea nr. 226/31.08.2022 privind 
desemnarea reprezentantului și membrului supleant 
din partea Consiliului Județean Timiș în cadrul comi-
siilor de interviu, constituite la nivelul Inspectoratului 
Școlar Județean Timiș, pentru unitățile de învățământ 
special de la nivelul județului Timiș, în care funcția/
funcțiile de conducere este vacantă/sunt vacante și 
scoase la concurs în sesiunea iunie – octombrie 2022.

7. Hotărârea nr. 227/31.08.2022 privind apro-
barea modificării Contractului de concesiune nr. 
7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Asocierea S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII 
ECOLOGICE S.R.L.

8. Hotărârea nr. 228/31.08.2022 privind apro-
barea modificării Contractului de delegare de gesti-
une prin concesiune nr.9.468/24.07.2014 încheiat între 
Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și S.C. 
POLARIS M HOLDING S.R.L.

9. Hotărârea nr. 229/31.08.2022 privind apro-
barea Regulamentului privind finanțarea din fonduri 
publice a programelor sportive, inițiate de către struc-
turile sportive de drept public conform Legii nr. 
69/2000.

10. Hotărârea nr. 230/31.08.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
Studiu de Fezabilitate și a principalilor indicatori teh-
nico-economici ai proiectului de investiție publică 
„Construire imobil – Stația de pompieri Cărpiniș”.

11. Hotărârea nr. 231/31.08.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
S.F. și a principalilor indicatori tehnico-economici ai 
proiectului de investiție publică „Construire imobil – 
Stația de pompieri Făget.

12. Hotărârea nr. 232/31.08.2022 privind 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al socie-
tății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2022.

13. Hotărârea nr. 233/31.08.2022 privind 
aprobarea dării în folosință gratuită a unor imobile 
din domeniul public al Județului Timiș, către 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al 
Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 234/31.08.2022 privind soli-
citarea de trecere a unor tronsoane de străzi, din 
domeniul public al Comunei Giroc, în domeniul public 
al Județului Timiș.

15. Hotărârea nr. 235/31.08.2022 privind soli-
citarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul 
public al Orașului Făget, în domeniul public al 
Județului Timiș.

16. Hotărârea nr. 236/31.08.2022 privind soli-
citarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al Comunei Giulvăz, în domeniul public al 
Județului Timiș.

17. Hotărârea nr. 237/31.08.2022 privind soli-
citarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul 
public al Comunei Peciu Nou, în domeniul public al 
Județului Timiș.

18. Hotărârea nr. 238/31.08.2022 privind 
aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 
3862/23.03.2021 încheiat între Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Casa Județeană de Pensii 
Timiș.

19. Hotărârea nr. 239/31.08.2022 privind 
acordarea dreptului de acces către SC Orange 
România SA în zona drumului județean DJ 592 pentru 
realizarea investiției „Extindere rețea fibră optică 
Orange și branșament stație de telecomunicații – UAT 
Moșnița Nouă, Jud. Timiș”.

20. Hotărârea nr. 240/31.08.2022 privind 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere pen-
tru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 609 
Ohaba Română – Limită Jud. Arad”.

21. Hotărârea nr. 241/31.08.2022 privind 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere pen-
tru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 585 
limită Jud. Caraș Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, 
L = 2,34 km ”.

22. Hotărârea nr. 242/31.08.2022 privind 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere pen-
tru obiectivul de utilitate publică “ Modernizare DJ 
593C Șag (DJ593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)”.

23. Hotărârea nr. 243/31.08.2022 privind 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere pen-
tru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 693 
C Biled (DN6) – Iecea Mare (DJ 693 A)”.

24. Hotărârea nr. 244/31.08.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
188/22.06.2022 privind aprobarea trecerii unor imo-
bile din domeniul public al Județului Timiș în dome-
niul public al Comunei Coșteiu.

25. Hotărârea nr. 245/31.08.2022 privind 
aprobarea demarării procedurilor pentru majorarea 
capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L.

26. Hotărârea nr. 246/31.08.2022 privind 
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Timiș nr. 102/30.03.2022 privind aprobarea acordului 
de parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă 
Banat, Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului în județul Timiș.

27. Hotărârea nr. 247/31.08.2022 privind 
numirea administratorului societății Service Cons 
Prest S.R.L.

28. Hotărârea nr. 248/31.08.2022 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat cu Arhivele 
Naționale ale României, în vederea digitalizării fon-
dului familiei Mocioni, în cadrul Proiectului 
„Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea cona-
cului Mocioni din Foeni” – acronim REVER-MOCIONI, 
cod CALL03-1, Schema de ajutor de stat pentru resta-
urarea și revitalizarea monumentelor istorice din 
Programul RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul 
Financiar SEE 2014-2021.

29. Hotărârea nr. 249/31.08.2022 privind 
aprobarea oportunității demarării procedurilor pentru 
întocmirea Strategiei de tineret a Județului Timiș și a 
Strategiei culturale a Județului Timiș pentru perioada 
2023-2027.

30. Hotărârea nr. 250/31.08.2022 privind ade-
rarea Județului Timiș la rețeaua „Construirea Europei 
cu consilierii locali” și desemnarea unui reprezentant 
consilier județean ca membru al rețelei.

31. Hotărârea nr. 251/31.08.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C1 – Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Ciacova (fost Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova)”.

32. Hotărârea nr. 252/31.08.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C1 – Centrul de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”.

33. Hotărârea nr. 253/31.08.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată 
a clădirii Corp C3 - Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara ”.

34. Hotărârea nr. 254/31.08.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică 
moderată a clădirii Corp C1 – Sediul DGASPC 
Timișoara (Corp Direcțiune)”.

35. Hotărârea nr. 255/31.08.2022 privind 
aprobarea rectificării nr.5 a bugetului local al județu-
lui Timiș pe anul 2022.

36. Hotărârea nr. 256/31.08.2022 privind 
aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor pri-
vind drumurile județene și comunale pe anul 2022.

37. Hotărârea nr. 257/31.08.2022 privind 
declararea obiectivului de investiții al SNTGN Transgaz 
SA, respectiv construirea conductei de transport gaze 
naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III, de uti-
litate publică și de interes județean.

38. Hotărârea nr. 258/31.08.2022 privind 
declararea obiectivului de investiții al SNTGN Transgaz 
SA, respectiv construirea conductei de transport gaze 
naturale Timișoara – Deta – Denta - Moravița de utili-
tate publică și de interes județean.

39. Hotărârea nr. 259/31.08.2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.145/27.06.2019 privind aprobarea promovării pro-
iectului „Înființare Casă de Tip Familial și Centru de 
Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități 
Timișoara” și a Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții (DALI) în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile alocate prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare 
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel nați-
onal, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea 
ce privește starea de sănătate şi promovând incluzi-
unea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de 
la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale – Operațiunea 
C Grup vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin 
aplicația My SMIS), Cod SMIS 130375, cu modificările 
și completările ulterioare.

40. Hotărârea nr. 260/31.08.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
182/31.08.2021 privind aprobarea devizului actualizat 
la faza de Proiect Tehnic revizuit pentru investiția 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesi-
bilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului 
Teoretic Special „IRIS”, Cod SMIS 116274.

41. Hotărârea nr. 261/31.08.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.138/27.06.2018 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesi-
bilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului 
Teoretic special „IRIS”, cu realizarea de măsuri de 
sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inte-
ligentă a energiei și utilizarea energiei din surse rege-
nerabile”, Cod SMIS 116274.

42. Hotărârea nr. 262/31.08.2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
170/27.05.2022 privind aprobarea proiectului 
„Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul 
Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”.

43. Hotărârea nr. 263/31.08.2022 pentru com-
pletarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Timiș nr. 206/2016 privind aprobarea dării în adminis-
trare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public 
al Județului Timiș, către unele instituții publice de 
interes județean.
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Din nou la cursuri! Școala de 
Artă din Timișoara își va începe cursurile 

Și artiștii încep școala

Anul 2023 va aduce modificări 
importante la una dintre cele mai fru-
moase instituții de cultură din județul 
nostru și nu numai. Vorbim de Muzeul 
Satului Bănăţean Timişoara, instituție  
finanțată de Consiliul Județean Timiș. 
Aceasta dorește să-și îmbogățească și 
să-și diversifice oferta, pentru atragerea 
unui număr cât mai mare de vizitatori și 
turiști. În acest scop, instituția a derulat 
și o consultare publică în rândul timișe-
nilor, în calitate de potențiali vizitatori, 
prieteni deja ai muzeului sau cetățeni 
care au așteptări mai mari de la instituția 
culturală.

Toți cei interesați să contribuie la 

revitalizarea Muzeului au fost invitați să 
completeze un chestionar online. Ce 
tipuri de acțiuni doriți să se desfășoare 
în Muzeul Satului Bănățean? Considerați 
că este oportună amenajarea în incinta 
muzeului a unui Han Bănățean (restau-
rant) tradițional? Care sunt aspectele 
legate de infrastructură care în prezent 
vă nemulțumesc la Muzeul Satului? 
Acestea sunt doar câteva dintre întrebă-
rile la care timișenii au răspuns în număr 
mare. Trebuie spus că această consulta-
rea publică reprezintă o componentă 
importantă a unui demers complex de 
elaborare a strategiei de operaționalizare 
a Muzeului Satului Bănățean Timișoara.

din anul școlar 2022-2023, în octombrie,  
cu numeroase specializări incluse în 
oferta educațională. Astfel, există cursuri 
cu predare colectivă: muzică religioasă, 
cantori bisericești; pictură, grafică, pictură 
pentru copii;  sculptură (ghips, piatră, 
lemn); pictură, artă decorativă, tehnici în 
icoană;  design vestimentar și de interior; 
cine-foto;  dans modern, balet pentru 
copii; instructor dans popular - dansuri 
populare; curs meșteșugari (cioplitori în 
lemn, olărit, ceramică, artă decorativă), 
cursuri cu predare individuală, precum: 
vioară; pian; acordeon/armonică sâr-
bească; saxofon – sopran, taragot, saxo-
fon alto, clarinet; orgă electronică; chi-
tară; canto muzică ușoară; canto muzică 
clasică, dar și cursuri care beneficiază de 
corepetiție:  canto muzică populară.

Școala de Artă Timișoara funcți-
onează ca și compartiment distinct în 
cadrul Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Timiș, instituție de cultură 
finanțată de Consiliul Județean Timiș.

Timișenii, consultați pe tema 
revitalizării Muzeului Satului Bănățean

La Timișoara au avut loc, recent, 
două festivaluri care au trezit un uriaș 
interes din partea publicului. Mai întâi, a 
fost vorba de cea de-a doua ediție a 
Festivalului Codru, eveniment desfășurat 
la Pădurea Bistra, între 25 și 28 august. 
Muzica, arta și natura și-au unit forțele 
într-o experiență multiculturală, eco-fri-
endly și captivantă, desfășurată pe par-
cursul a patru zile, cu un line-up complex, 
format din artiști recunoscuți internațio-
nal, scene și zone de relaxare amenajate 
la marginea pădurii și în luminișurile din 
pădure, diversitate culinară și activități 
pentru copii și întreaga familie. 

În cele patru zile de festival, au 
cântat, au dansat și s-au bucurat împre-
ună zeci de mii de persoane, atrase de 
surprizele pregătite. Pe lângă muzică, 
festivalierii s-au recreat la zonele de rela-
xare special amenajate, unde au putut să 
se bucure de instalații artistice, filme, 
piese de teatru și multe altele. Iubitorii 
de sport au putut să facă mișcare în 
natură, pe terenul de volei sau să exer-
seze mișcări de karate. 

 Evenimentul  a fost finanțat de 
Consiliul Județean Timiș prin Programul 
TimCultura 2022.

„Am încredere că în 2023, CODRU 

va fi una dintre acțiunile culturale de top 
ale Capitalei Europene a Culturii, iar 
Consiliul Județean Timiș le va fi alături 
pentru a-i sprijini din toate punctele de 
vedere. Un astfel de festival are potenți-
alul de a crește până în punctul în care 
devine un reper pe harta europeană a 
evenimentelor de acest gen, fapt care 
pentru noi, dincolo de aportul cultural, 
înseamnă încurajarea turismului și dez-
voltarea economiei locale”, a declarat 
Alin Nica, președintele Consiliului 
Județean Timiș. 

Un alt mare eveniment care s-a 
bucurat de un succes asemănător a avut 
loc la  Aerodromul Cioca, între 2 și 4 sep-
tembrie. Este vorba de Flight Festival, în 
care, timp de trei zile, timișenii și nu 
numai s-au bucurat  de o manifestare cu 

experiențe culturale și artistice inedite, 
într-un weekend de neuitat, o sărbătoare 
unde, pe lângă voie bună și amintiri, cei 
prezenți au avut parte de ateliere pentru 
familii și copii, locuri de relaxare și deli-
catese culinare. Și evenimentul de la 
Aerodromul Cioca a fost finanțat de 
Consiliul Județean Timiș, prin Programul 
TimCultura 2022.

 Două evenimente de succes, finanțate de Consiliul Județean Timiș

„Codru Festival” și „Flight Festival” s-au 
bucurat de o participare numeroasă

În mansarda B2 a Bastionului 
Theresia a fost vernisată o expoziție cu 
fotografi i  reprezentative pentru 
Timișoara, intitulată „Descoperă 
Timișoara ascunsă”. Cu acest prilej, a fost 
lansat și albumul de fotografii al expozi-
ției, pe un fundal sonor special, susținut 
de „Incanto Quartetto”.

Este un demers artistic inedit în 
Timișoara, care descoperă o lume 
ascunsă vederii. Clădirile vechi sunt de 
neînlocuit, vorbesc despre un alt timp, 
despre vechile meșteșuguri, evenimente 
trecute și spun povestea sufletelor care 
au trăit înaintea noastră. Ele reprezintă 
atât apreciere pentru strămoșii noștri și 
pentru moștenirea lăsată de aceștia, dar 
și nostalgie pentru un trecut (adeseori) 
idealizat. Clădirile în care ne adăpostim 
sunt locuri care ne devin cămine și toate 
spun lumii o poveste despre cine suntem 
și de unde venim.

În cadrul expoziției pot fi admi-
rate o sută de fotografii, ilustrate vechi 
aparținând Muzeului Național al 
Banatului, vizitatorii putând afla infor-
mații despre 15 clădiri alese de artiști. 

O poveste despre cine suntem și de unde venim

„Descoperă Timișoara ascunsă”, expoziție 
la Muzeul Național al Banatului

Expoziția ,,Descoperă Timișoara 
ascunsă” este organizată de Muzeul 
Național al Banatului cu sprijinul 
Consiliului Județean Timiș și poate fi 
vizitată la Bastionul Maria Theresia din 
strada Martin Luther nr. 4, până în 1 
octombrie, de marți până duminică, în 
intervalul orar 10.00-18.00.

Unii dintre cei mai mari magicieni 
ai lumii, campioni europeni și mondiali, vor 
veni la Timișoara, în cadrul  Festivalului 
Time For Magic. Evenimentul va avea loc în 
23 octombrie, la Sala Constantin Jude 
(fosta Olimpia) și va aduce un concept nou, 
acela de implicare a publicului în festival.

Proiectul este realizat de iluzionis-
tul Lorenzo Cristian, un artist de talie mon-
dială în materie de magie și iluzionism, 
care reprezintă cu succes România pe 
scena internațională.  Festivalul Time For 
Magic intră astfel pe agenda evenimentelor 
culturale ale Timișoarei, organizatorii 
urmând să prezinte spectacole cu profesi-

oniști care doboară topuri și cu audiențe 
mari online, aflându-se mereu pe prima 
pagină a publicațiilor de specialitate.

În spatele numelor artiștilor pe care 
organizatorii îi țin surpriză pentru a crește 
suspansul festivalului, se află un record-
man, un campion mondial Card Magic, un 
campion mondial Mentalism, un campion 
mondial Manioulatii, AGT Stars, cel mai 
bun evadator de sub apă din Europa, cu 
500.000.000 vizualizări pe canalul de 
Youtube.

Evenimentul este finanțat de 
Consiliul Județean Timiș, prin programul 
TimCultura 2022.

Magie de talie mondială la Timișoara
Eveniment finanțat de Consiliul Județean


