
Sfârșitul de an aduce vești bune 
pentru turismul și cultura județului. CJ 
Timiș a deschis șantierul de reabilitare 
a Conacului Mocioni din Foeni, un 
obiectiv de patrimoniu deosebit de 
important pentru cultura timișeană. 
Investiția este posibilă prin accesarea 
unei finanţări europene nerambursa-
bile din Granturile SEE (Spațiului 
Economic European), în cadrul 
Programului RO-CULTURA.

Imobilul istoric clasă de impor-
tanță II va fi reabilitat integral. Potrivit 
lucrărilor, la parter se vor amenaja un 

salon de primire și un hol de onoare, ce 
vor permite găzduirea unor evenimente 
complexe. De asemenea, un colț muzeal 
va reda atmosfera specifică familiei 
Mocioni. Va fi realizată și o bibliotecă 
dotată inclusiv cu tehnologii moderne, 
interactive, precum și o cafenea cultu-
rală. Curtea și grădina vor fi amenajate 
peisagistic, pentru a permite organiza-
rea de evenimente în exterior. Subsolul 
și podul vor fi igienizate, consolidate și 
vor servi ca spații tehnice. Imobilul va 
fi reabilitat până în luna aprilie 2024 
conform documentației.

Au început lucrările de reabilitare, refuncționalizare și revitalizare a Conacului Mocioni din Foeni

Consiliul Județean redă strălucirea 
bijuteriei arhitecturale

„Demararea lucrărilor a fost un 
efort considerabil al aparatului de spe-
cialitate. Vorbim atât de un imobil isto-
ric, cât și de o finanțare nerambursabilă 
printr-un program deosebit de exigent. 
Putem spune că investiția a intrat în 
linie dreaptă. În paralel, lucrăm și la 
celelalte activități ale proiectului. La 
final, în 2024, ne vom bucura de un nou 
punct important pe harta turistică a 
Timișului, așa cum ne place să vizităm 
în vacanțele de peste graniță”, spune 
președintele CJ, Alin Nica.

Așa cum a menționat președin-
tele Consiliului Județean, obiectivul 
proiectului întrece cu mult miza reabi-
litării fizice a Conacului. Acesta va 
deveni un centru pentru activități cul-
turale, educaționale și artistice. Vor fi 
organizate acțiuni intersectoriale, cul-
turale, educaționale, patrimoniale și 
turistice, campanii de sensibilizare și 
informare, vizite de studiu, rezidențe 
de artă stradală și amenajare peisagis-
tică, baluri caritabile etc. De altfel, se 
dorește revigorarea economică, socială 
și culturală a întregii zone, prin atrage-
rea de turiști, având în vedere valoarea 
națională și universală a Conacului 
Mocioni din Foeni.

Vă reamintim, contractul de pro-
iectare și execuție a fost atribuit prin 
licitație publică Asocierii T.T. & CO 
SOLARIA GRUP SRL (lider) - EURAS SRL 
- GRAPHIC SPACE SRL.

Administratorul public al județu-
lui, Marian Constantin Vasile, a efec-
tuat, împreună cu echipa de imple-
mentare din partea CJ Timiș, o nouă 
vizită de teren pe șantierul de reabili-
tare a Liceului Teoretic Special „Iris”.

În ceea ce privește stadiul, au 
fost finalizate lucrările la tâmplăria 
PVC, termoizolație, tencuiala decora-
tivă, cât și vopsirea exteriorului clădirii. 
În interior, montarea instalației elec-
trice a fost efectuată. La momentul 

vizitei se lucra la tavanele de rigips, la 
acoperirea podelelor și a pereților cu 
pardoseală PVC durabilă, antibacteri-
ană, care oferă o aderență foarte bună, 
rezistentă la trafic intens și ușor de 
întreținut.

Toate materialele necesare pen-
tru finalizarea lucrărilor, cum ar fi sis-
temele de climatizare, generatorul, 
ventiloconvectoarele, obiectele sani-
tare, tavanele și parchetul PVC sunt 
comandate și recepționate.

Șantierul de 
reabilitare a 

Liceului Iris, luat 
la pas de 

reprezentanții CJ

Consilierii județeni au aprobat 
solicitarea de trecere a două drumuri 
comunale în patrimoniul județean, 
șosele care fac legătura între Coșteiu 
și Boldur. Administrația județeană 
dorește, după preluare, să asfalteze 
porțiunile pietruite și să asigure 
reparațiile necesare, astfel încât să 
conecteze în cele mai bune condiții 
drumul european E70 cu drumul 
județean 592D. 

„Lugojul și comunele din jurul 

Consiliul Județean extinde variantele 
ocolitoare ale Lugojului

său au nevoie de această inițiativă 
atât pentru creșterea siguranței cir-
culației, decongestionarea traficului 

și reducerea numărului de accidente, 
cât mai ales pentru sporirea accesi-
bilității și mărirea confortului parti-
cipanților la trafic prin scurtarea 
timpului petrecut la volan”, a spus 
vicepreședintele CJ Alexandru 
Proteasa.

Investiția urmează a fi făcută 
din bugetul județului Timiș, cu res-
pectarea documentației necesare: 
studiu de fezabilitate și proiect teh-
nic.

Agenda CJT
www.cjtimis.ro
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vCJ Timiș a reușit să 
absoarbă 57% din 
fondurile europene 
contracte în cadrul 
Programului Ope-
rațional Regional, fiind 

pe primul loc în clasamentul UAT-urilor din 
județ.

Consiliul Județean Timiș, pe primul
loc la absorbția fondurilor europene

Timișenii trăiesc magia Crăciunului 
la Muzeul Satului Bănățean

vEvenimentul ajuns la 
cea de-a doua ediție 
vine și cu un nou 
concept vizual inedit.
Patinoarul de 500 mp 
are parte de efecte 
speciale, iar zecile de 

luminițe întregesc atmosfera festivă.

Patru noi sensuri giratorii pe
Calea Timișoarei din Giroc
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vConsiliul Local Giroc 
și Consiliul Județean 
s-au asociat pentru 
realizarea a patru 
girații pe drumul ce 
face legătura cu 
Timișoara. Se lucrează 

acum la documentație și demararea lucrărilor.
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S u b  u m b re l a  i n i ț i a t i v e i 
Comitetului European al Regiunilor - 
Trees for Life, CJ Timiș susține o serie 
de proiecte care vizează extinderea 
suprafețelor împădurite și educația de 
mediu în județul nostru.

Un asemenea proiect este „Un 
județ de 10”, propus de Asociația Verde 
de Banat și sprijinit de Consiliul 
Județean Timiș și Inspectoratul Școlar 
Timiș. În cadrul acestuia, școlile sunt 
invitate să încurajeze elevii să planteze 
anual cel puțin 10 copaci/pomi în pro-
ximitatea unității de învățământ, astfel 
încât copiii să se poată ocupa și de 
îngrijirea lor.

Proiectul a demarat în 25 noiem-
brie cu sesiuni de plantare la unități de 
învățământ din Moșnița Nouă, Giroc, 
Timișoara și Peciu Nou.

„Ne dorim ca acest proiect să 
aibă continuitate în timp și să încura-
jeze organizarea de activități de mediu 
la nivelul școlilor din județ. Este impor-
tant să le insuflăm copiilor dragostea 
de natură, iar școala are aici un rol 
important. Ne-am manifestat clar sus-
ținerea pentru inițiativa celor de la 
Verde de Banat, fiind convinși că 
întreaga noastră comunitate are doar 

de câștigat de pe urma acesteia”, spune 
președintele CJ, Alin Nica.

Plantările vor fi însoțite de sesi-
uni educative despre importanța pro-
tejării mediului, precum și despre rolul 
zonelor verzi în viața noastră.

„I-am felicitat pe toți cei care 
s-au implicat în activitățile de plantare 
și i-am încurajat să urmărească arborii 
sădiți deoarece vor crește împreună. 
Peste câțiva ani, copăceii vor oferi 
umbră, răcoare și aer nu doar pentru 
cei care i-au plantat, ci pentru toți 
copiii și profesorii care folosesc curtea 

școlii. E un cadou făcut tuturor. 
Mulțumesc întregii echipe care a făcut 
posibil proiectul: cadrelor didactice, 
elevilor, Inspectoratului Școlar, colegi-
lor din Consiliul Județean și, nu în ulti-
mul rând, reprezentanților Asociației 
Verde de Banat. Aceștia au pus la dis-
poziție materialul săditor și au susținut 
scurte sesiuni educative, legate de 
modalitățile de plantare și de întreți-
nere a copacilor plantați”, a transmis 
vicepreședintele CJ Alexandru 
Proteasa, prezent în mijlocul copiilor la 
acțiunea de plantare.

„Un județ de 10”

Elevi din Moșnița, Giroc, Timișoara 
și Peciu Nou plantează zeci de 

copaci în curțile școlilor

Antreprenorii din Timiș au avut 
posibilitatea să se înscrie în primul 
program de vouchere de inovare lan-
sat de Consiliul Județean Timiș în par-
teneriat cu Universitatea de Vest din 
Timișoara, Universitatea Politehnica 
Timișoara, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara, Universitatea de Științele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest, Cowork Timișoara S.R.L., 
Helixconnect Europe S.R.L. 

ACADEMIA ACSELL se adresează 
startup-urilor, IMM-urilor, spin-off-urilor 
și studenților care doresc să dezvolte un 
produs, serviciu sau model de afaceri 
inovator în sectorul sănătății și calității 
vieții. Academia ACSELL își propune pre-
gătirea beneficiarilor în cadrul unui pro-
gram gratuit de accelerare modern și 
dinamic, cu un design de învățare ino-
vator și un parcurs itinerant personali-
zat, alături de mentori și experți regio-
nali. Cei interesați au putut aplica pen-
tru voucher până în 11 decembrie 2022. 
Selecția participanților se va face până 
în 15 decembrie 2022.

Sesiunile de training, mentorat 
antreprenorial și suport în accesare de 
fonduri se vor desfășura la începutul 
anului 2023, vor fi adaptate la nevoile 
participanților și vor permite interac-
țiunea one-to-one cu mentori cu o 
vastă experiență.

Timișul are antreprenori inspirați, 
cu soluții inovatoare și de impact

Inițiativa face parte din planul 
de acțiune elaborat în cadrul proiectu-
lui ACSELL, finanțat din fonduri euro-
pene prin programul Interreg Europe 
și implementat de Consiliul Județean 
Timiș alături de alți șapte parteneri din 
Europa. Obiectivul proiectului este de 
a îmbunătăți politicile locale pentru 
stimularea inovării și a competitivității 
și de a accelera capacitatea inovativă 
în rândul IMM-urilor, prin facilitarea 
schimbului de bune practici, a transfe-
rului de cunoștințe și informarea asu-
pra beneficiilor utilizării abordării de 
tip Living Lab în procesul de creare și 
dezvoltare de produse și servicii. 

Website-ul oficial al proiectului 
ACSELL: https://www.interregeurope.
eu/acsell/ 

Mai multe informații, se pot soli-
cita la adresa de email acsell@cjtimis.ro.

Compania Continental continuă 
investițiile în Timiș, deschizând o nouă 
hală de producție în orașul de pe Bega, 
dovadă că județul are un viitor promi-
țător din toate punctele de vedere.

„Inaugurarea unei noi hale de 
producție Continental, în cadrul 
megafabricii din Timișoara asistate de 
centrul de cercetare-dezvoltare, a 

reprezentat pentru mine un memento 
foarte plăcut al perioadei de nouă ani 
când am lucrat în această companie 
de top. 

Sunt sigur ca aceasta investiție 
de impact strategic va genera multe 
efecte pozitive pentru companie, 
România și Uniunea Europeană. 
Unitățile electronice de ultimă genera-
ție ce vor fi produse, respectând toate 
normele de protecție a mediului încon-
jurător, vor echipa mașinile din 
întreaga lume și vor transpune astfel 
în realitate conceptul „smart mobility”, 
a spus administratorul public al jude-
țului, Marian Vasile.

Investiție importantă pentru industria 
automotive a Timișului

Consiliul Județean Timiș a reușit 
să absoarbă 57% din fondurile euro-
pene contractate în cadrul Programului 
Operațional Regional, fiind pe primul 
loc în clasamentul unităților adminis-
trativ-teritoriale din județul Timiș, așa 
cum reiese din datele furnizate de ADR 
Vest la ultimul Consiliu pentru 
Dezvoltare Regională. Primăria 
Timișoara se situează pe locul 7 cu 26 
% grad de absorbție. Orașele Buziaș și 
Sânnicolau Mare se situează pe locu-

Consiliul Județean Timiș, pe primul loc 
la absorbția fondurilor europene

rile doi și trei cu un grad de absorbție 
de 50 %, respectiv 45%.

„Ne-am concentrat foarte mult 
pe identificarea surselor de finanțare 
și pe scrierea corectă a proiectelor 
deoarece, ulterior, în faza implementă-
rii proiectelor europene, aceste etape 
premergătoare sunt decisive. E foarte 
greu să schimbi din mers un proiect 
care a pornit greșit, de aceea suntem 
foarte atenți, să nu facem greșeli”, a 
declarat Alin Nica, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Noi investitori italieni ar putea 
veni în Timiș. Noul consul onorific al 
Italiei la Timișoara, doamna Angela 
Pesavento, a efectuat o vizită la 
Consiliul Județean.

În cadrul întâlnirii s-au pus 
bazele unor colaborări cu administra-
ția județeană în diferite domenii, cum 
ar fi cel social și al dezvoltării comuni-
tății locale italiene.

P r e ș e d i n t e l e  C o n s i l i u l u i 
Județean Timiș, Alin Nica, a felicitat-o 
pentru numire, exprimându-și dorința 
de a colabora și de a avea proiecte 
comune care să contribuie la dezvolta-
rea relațiilor existente între județul 
Timiș și regiuni din Italia.

Demersuri pentru noi investiții italiene

În cadrul întâlnirii au fost atinse 
subiecte de actualitate, de la dezvolta-
rea economică după pandemia de 
COVID-19 până la aderarea României 
la Spațiul Schengen. Doamna Consul 
și-a exprimat dorința de a invita noi 
investitori italieni în județul Timiș, pre-
cum și aceea de a organiza evenimente 
comune culturale în anul 2023.
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Cea mai recentă vizită de lucru pe 
șantierul de la noua maternitate și pe cel 
de extindere a Unității de primiri urgențe 
a Spitalului Județean aduce vești bune. 
La momentul vizitei, lucrările la 
Maternitate se aflau în grafic, structura 
de rezistență era realizată până la plăcile 
peste etajul 3, placa de beton peste ulti-
mul nivel a fost turnată pentru corpul A, 
iar la corpul B se lucra la cofrare și 
armare pentru turnarea plăcii.

Coordonatorul finanțărilor 
europene la CJ Timiș și administrato-
rul public al județului, Marian 
Constantin Vasile, are încredere că, în 
ciuda provocărilor existente, cele două 

Demers important pentru vestul 
județului. Vicepreședintele CJ Timiș 
Alexandru Proteasa a semnat contrac-
tul de realizare a proiectului tehnic 
pentru viitorul centru de recuperare 
medicală din Lovrin. Unitatea medicală 
va funcționa ca secție externă a 
Spitalului Județean Timișoara.

Contractul prevede inclusiv ela-
borarea caietelor de sarcini, a docu-
mentațiilor în vederea obținerii avizelor 
și acordurilor, obținerea autorizației de 
construire, cât și asistență tehnică din 
partea proiectantului în perioada de 
executare a lucrărilor de construire.

Conform principalilor indicatori 
tehnico - economici aprobați de 
Consiliul Județean Timiș în această 

vară, investiția este estimată a se ridica 
la o valoare de 43 de milioane de lei.

Prin realizarea secției de recupe-
rare medicală complexă în Lovrin se vor 
putea prelua pacienții Spitalului 
Orășenesc Sânnicolau Mare și ai 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia, fiind 
amplasată la jumătatea distanței dintre 
centrele spitalicești - cele mai mari din 
zona de vest a județului. De asemenea, 
secția de recuperare din comuna Lovrin 
va valorifica resursele geotermale ale 
zonei, un element definitoriu în scopul 
secției de recuperare.

Centrul vine în sprijinul celor 
care au sechele în urma unor trauma-
tisme, accidente sau după operații ori 
anumite afecțiuni care le-a afectat 
capacitatea motorie. Consultațiile și 
evaluările vor fi realizate de medici spe-
cialiști de recuperare, iar tratamentele 
vor fi efectuate în condiții de ambula-
toriu și, după caz, de internare conti-
nuă. Capacitatea centrului va fi de 43 
de paturi, care se vor împărți în aproxi-
mativ 21 saloane. Totodată, în exterior 
se va realiza o piscină exterioară cu 
acoperire retractabilă.

Firma contractată va avea 150 de 
zile la dispoziție de la data ordinului de 
începere.

Vizite în lanț pe șantierele Consiliului Județean
Maternitatea și UPU, în atenția conducerii CJ

nizarea cerințelor de echipare și mobi-
lare a clădirii, un aspect deloc ușor de 
tratat din punct de vedere medical, 
tehnic și investițional. A fost nevoie să 
discutăm despre fluxuri, avize, dimen-
siuni, instalații (ex. gaze medicale și 

proiecte vor fi duse la bun sfârșit, în 
scurt timp.

Vizita pe șantier a fost urmată la 
distanță de câteva zile și de o ședință 
de lucru dedicată construirii noii 
maternități, alături de medicii mater-
nității Bega, echipa Consiliului 
Județean Timiș, constructor și proiec-
tant. „Subiectul principal a fost armo-

tehnice), modalități de prindere, pro-
tecție la radiații, dispoziții de șantier, 
ș.a.m.d. Până la finalul lunii decembrie 
va trebui să organizăm mai multe wor-
kshop-uri în urma cărora totul să fie 
clar”, a declarat administratorul public 
al județului, Marian Vasile.

Au fost realizate închiderile exte-
rioare cu zidărie de BCA de la parter 
până la etajul 3.

Instalațiile interioare sanitare, 
termice, ventilații și rețeaua de țevi 
pentru fluide medicale sunt finalizate 
în proporție de 90% pentru nivelul sub-
sol, urmând ca pe timpul iernii lucră-
rile să continue pe nivelurile superi-
oare.

Constructorul s-a angajat ca 
tâmplăria exterioară și instalarea pere-
ților-cortină să fie finalizată în cursul 
lunii decembrie, pentru a facilita con-
tinuarea lucrărilor la instalații și fini-
saje interioare în sezonul rece.

Centru de 
recuperare medicală 

în Lovrin  
Consiliul Județean a semnat 

contractul de proiectare

Consiliul Județean Timiș pregă-
tește curățarea unui teren de 20 de hec-
tare, la intrarea în Giroc, care a aparți-
nut Unității Militare. După ce operațiu-
nea de curățare, se va încheia, se vor 
reface rețelele de utilități și se vor rea-
liza drumurile care vor face legătura și 
la cele patru blocuri  ANL din  zona.

Întreaga zonă va fi igienizată și 
apoi va fi pregătit terenul pentru o 
investiție.

Structura de rezistență a clădiri-

lor ce urmează a se demola este în gene-
ral din zidărie realizată pe fundații din 
beton armat și acoperiș tip șarpantă de 
lemn/beton/metal cu învelitoare țiglă 
ceramică/metalică/carton bitumat/plăci 
de azbociment. Se propune desființarea 
tuturor construcțiilor existente pe teren, 
cu sau fără acte, și a împrejmuirilor inte-
rioare. Vor rămâne împrejmuirile exteri-
oare, precum și alei de incinta în supra-
față de 6.086 mp. 

La termenul limită pentru depu-

nerea ofertelor, nu mai puțin de 12 firme 
s-au înscris în competiția pentru con-
tractul estimat la 2.291.112 lei fără TVA, 
adică peste 500.000 de euro cu TVA.

Cele 12 oferte au intrat în evalu-
are la Consiliul Județean Timiș. Pe ter-
men mediu și lung, se intenționează 
mutarea Centrului Școlar pentru 
E d u ca ț i e  I n c l u z i vă  „ D u m i t r u 
Ciumăgeanu”, destinat elevilor cu nevoi 
speciale, care acum se află pe 
Bulevardul Dragalina din Timișoara. 

Școala ar urma să funcționeze în 
clădirea administrativă a fostei Unități 
Militare care va fi complet modernizată. 
Pe întregul teren, de aproape 20 de hec-
tare, se vor face însă și alte investiții. În 
trecut, pe 10 hectare din acest teren, 
Consiliul Județean Timiș a propus 
Companiei Naționale de Investiții, con-
struirea Sălii Polivalente cu 16.000 de 
locuri, însă CNI a ales spațiul de lângă 
actualul Stadion Dan Păltinișanu din 
Timișoara. 

Curățenie pentru noi investiții la Giroc

Se impune reconstrucția podului de 
peste Mureș, între Cenad și Magyarcsanád. 
Pentru realizarea acestui scop, Alin Nica, 
președintele Consiliului Județean Timiș, a 
coordonat o întâlnire de lucru la care au 
participat reprezentanți ai autorităților 
locale din zona de nord-vest a județului și 
ai mediului de afaceri. S-au analizat efortu-
rile necesare în vederea impulsionării 
demersurilor vizând reconstrucția acestui 
pod.

Având în vedere că în momentul de 
față județul Timiș nu are ieșire cu trafic greu 

spre vestul Europei, prezența podului va 
scurta atât accesul spre autostrada M43/A1, 
către Ungaria și Europa de Vest, cât și către 

alte regiuni ale României. Astfel, se va 
impulsiona revitalizarea activităților 
socio-economice la nivel zonal și se va asi-
gura o mai bună conectivitate cu partea de 
sud a județului Timiș. Proiectul va consolida 
legăturile microregionale și transfrontaliere 
și va avea un impact pozitiv puternic și 
rapid în plan economic, social, cultural și 
turistic.

Participanții au semnat o declarație 
de susținere a inițiativei de demarare a pro-
cedurilor pentru fundamentarea proiectului 
de reconstrucție a podului, reafirmând 

importanța demersului pentru sporirea 
accesibilității și eficienței sistemului de 
transport și implicit, pentru creșterea cali-
tății vieții la nivelul întregului județ.

Un pod pentru consolidarea legăturilor microregionale
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Muzeul Satului Bănățean găz-
duiește zilele acestea singurul festival 
de iarnă cu zonă încălzită pentru 
spectacole, patinoar acoperit și food 
market protejat de ploaie și zăpadă. 
Intrarea este gratuită, la fel accesul la 
patinoar, precum și la atelierele și 
spectacolele zilnice pentru copii.

Evenimentul ajuns la cea de-a 
doua ediție vine și cu un nou concept 
vizual inedit. Patinoarul de 500 mp 
are parte de efecte speciale, iar zecile 

de luminițe întregesc atmosfera fes-
tivă. În Laboratorul Crăciunului, zona 
încălzită pentru spectacole, au loc 
seară de seară, începând cu ora 20:30, 
momente muzicale LIVE din seria de 
showcase-uri MUZICON.

În cadrul „Laboratorului 
Crăciunului”, sub forma unui iglu de 

mari dimensiuni, copiii au parte de 
spectacole de teatru, ateliere creative 
și de meșteșugărit, toate în tema săr-
bătorilor de iarnă. Teatrul „Merlin”, 
Muzeul Național al Banatului și 
Muzeul Național de Artă au pregătit 
o serie de ateliere pentru cei mici și 
mai mari. Aceștia își pot așterne ima-
ginația pe diferite materiale - hârtie, 
ipsos sau pânză. Moș Crăciun este și 
el prezent, gata să asculte și să înde-
plinească dorințele copiilor.

Căsuțele de pe Aleea Artizanilor 
deservesc obiectelor lucrate manual 
în tema sărbătorilor de iarnă, cu 
multe variante de cadouri și obiecte 
unicat realizate cu multă iscusință de 
artizani și meșteșugari pricepuți. O 

altă zonă care atrage atenția este cea 
cu specialități de sezon, vin fiert și 
deserturi. Aroma preparatelor gus-
toase și de sezon, deserturile cu gust 
de scorțișoară și alte specialități 
încântă vizitatorii de orice vârstă.

Artiștii locali sunt 
protagoniștii acestei ediții

Aceștia vor veni în fața publicu-
lui cu sesiuni de muzică live și con-
certe. „Avem încredere în potențialul 
lor, suntem dornici să îi promovăm și 
încurajăm timișenii să guste și alt-
ceva decât artiștii mainstream care 
vin punctual, pe onorarii substanți-
ale. Mai ales în contextul Capitalei 
Europene a Culturii, pe lângă organi-

zarea și finanțarea evenimentelor din 
Programul Cultural, avem datoria de 
a crea condițiile necesare pentru ca 
viața culturală a comunității să se 
dezvolte”, a spus Alin Nica, președin-
tele Consiliului Județean Timiș.

Unde? Când? Cum?

Programul complet al Parcului 
Crăciunului se găsește pe www.par-
culcraciunului.ro. Accesul la Muzeul 
Satului Bănățean se poate face fie 
folosind cursa regulată a STPT, dar și 

cu un autobuz pus la dispoziția celor 
interesați, care va pleca de lângă par-
carea Modex din centrul Timișoarei.

Parcul Crăciunului este deschis 
până pe 27 decembrie, în intervalul 
orar 17:00 - 22:00.

Finanțat de Consiliul Județean 
Timiș, Parcul Crăciunului este o sărbă-
toare a comunității timișene la care 
și-au adus aportul șase instituții de cul-
tură: Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara, Muzeul Național al Banatului, 
Muzeul Național de Artă Timișoara, 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, 
Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Timiș, împreună cu Biblioteca 
Județeană Timiș „Sorin Titel”.

Timișenii trăiesc magia Crăciunului la Muzeul Satului Bănățean

Județul Timiș se află în centrul 
unei importante campanii de promo-
vare, contribuție la programul 
Timișoara Capitală Europeană a 
Culturii 2023. Astfel, frumusețile jude-
țului vor fi făcute cunoscute pe BBC, 
acesta având un reach de peste 
400.000.000 de urmăritori. De la mij-
locul lunii noiembrie și până la sfâr-
șitul anului, pe BBC World vor rula 
trei clipuri video în care județul nos-
tru va fi prezentat cu tot ceea ce are 
el mai atrăgător, producție realizată 
de renumitul jurnalist Charlie Ottley.

„Charlie, ambasadorul turistic 
neoficial al României, împreună cu 
echipa sa au muncit pentru acest 
proiect aproape un an de zile și, cre-
dem noi, au reușit să surprindă 
esența, detaliile care fac acest județ 
special. Este doar unul dintre pașii pe 
care-i facem pentru a scoate la 
lumină frumusețea locurilor de care 
suntem înconjurați. În perioada  
următoare județul Timiș va fi parte 
din campania de promovare desfășu-
rată de BBC. Aceasta înseamnă trei 
clipuri video ce vor rula pe BBC World 

Timișul, promovat la nivel internațional printr-un clip video de excepție
News de la mijlocul lunii noiembrie 
până la finalul lui decembrie. Este 
probabil cea mai mare campanie de 
promovare de care a avut parte 
România, BBC având un reach de 
peste 400.000.000 de urmăritori și 
totodată una dintre cele mai fericite 
alegeri de a prezenta județul Timiș 
chiar înainte de a păși în 2023, anul 
în care Timișoara devine Capitală 
Europeană a Culturii”, a spus vicepre-
ședintele CJ Alexandru Proteasa.

Judeţul Timiş a fost o experi-
enţă nouă pentru Charlie Ottley, 
acesta descoperind o lume deosebit 
de interesantă: „Am condus prin dife-
rite zone de câmpie în care nu m-am 
oprit să explorez şi făcând aceste 
filme parcă am deschis ochii. Sunt 
atâtea sate frumoase aici, meşteşu-
gurile, diversitatea culturală din 
Timiş este uimitoare. Şi iubesc faptul 
că toată lumea se înţelege cu toată 
lumea. În alte zone din România mai 
sunt confruntări ale culturilor, dar 
aici avem unguri, germani, români, 
romi, şi chiar pare să existe o coezi-
une socială şi diversitate culturală pe 

care o găseşti în sate, dar şi aici la 
oraş. 

De asemenea, am văzut că 
sunt dealuri şi chiar munţi mai mici, 
şi eu credeam că este doar câmpie. 
Am descoperit cascade, păduri, lacuri 
şi urşi în judeţ, dar şi multe meşteşu-
guri, cum am mai spus. De exemplu, 
turismul viticol, poate fi mai dezvol-
tat mai mult decât este deja în pre-
zent. Poate cineva îmi va spune că 
există deja, dar eu cred că un drum, 
al vinului pentru ciclişti, şi autobuze 
care să ducă turiştii pe la podgorii, 
atunci când ajung în oraş ar fi o per-
spectiva interesantă pentru viitor”, a 
declarat Charlie Ottley.
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Timișul va avea o strategie 
interculturală

Sala Multifuncțională a Consiliului 
Județean Timiș a fost, la jumătatea lunii 
decembrie, gazda unui concert de jazz în 
ton cu sărbătorile de iarnă și spiritul 
cosmopolit al Timișoarei, cu SORIN ZLAT 
TRIO [SORIN ZLAT pian / MIKE ALEX con-
trabas / IULIAN NICOLAU tobe].

Oscilând între cool jazz, post-bop, 
latin, avant-garde, funk, neo-soul, proiec-
tul a fost un testament al universalității 
muzicii, reușind să aducă împreună muzi-
cieni proveniți din generații și școli de 
gândire diferite, dar uniți de limbajul 
comun al jazzului.

Prin această fuziune de stiluri, gru-
pul a câștigat recunoașterea publicului de 
jazz, bucurându-se de numeroase concerte 
pe scenele unor festivaluri celebre precum: 
Montreux Jazz Festival, Izmir Jazz Festival, 
Bruxelles Jazz Festival, Golden Jazz Fest 
Paris, Jacksonville Jazz Festival (S.U.A), 
Monaco Jazz Festival, Getxo Jazz Festival 
(Spania) dar și in cluburi de jazz celebre: 
Birdland (New York), Vortex (Londra), 

Music Village (Bruxelles), Ronnie’s Scott 
(Londra), Blue Note (New York), Kings 
Place (Londra), Nardis (Istanbul), Jazz Cafe 
(Montreux), B-flat (Berlin) etc.

Sorin Zlat - pianist, clarinetist, 
Yamaha jazz artist și compozitor, deținăto-
rul a numeroase premii naționale și inter-
naționale, este unul dintre cei mai repre-
zentativi pianiști de jazz ai noii generații de 
artiști români, care în ultimii ani a primit 
distincții precum Marele Premiu în cadrul 
Competiției de Jazz din Jacksonville, 
Florida (2015), Marele Premiu în cadrul 
Competiției de Jazz din Monaco (2013), 
Marele Premiu în cadrul Competiției de 
Jazz din Montreux (2015), Premiul pentru 
“Cel Mai Bun Muzician de Jazz”. Invitat în 
festivaluri prestigioase din întreaga lume, 
Sorin Zlat a concertat pe aceeași scenă 
alături de Chick Corea, Chucho Valdez, 
Joey Alexander, Wynton Marsallis, 
Brandford Marsallis, Lee Ritenour, Gregory 
Porter, Howard Levy & The Fleckstones, 
Kamasy Washington și mulți alții.

Reprezentație de excepție 
marca Sorin Zlat Trio

Muzeul Satului Bănățean a pri-
mit o donație din partea unei familii 
din Timiș. Este vorba de o casă veche 
din Dragșina, comuna Chevereșu Mare, 
care va fi demontată ca un puzzle pen-
tru transport. Aceasta se adaugă celor 
32 de case tradiționale de la Muzeul 
Satului Bănățean, care pot fi admirate 
de public.

De anul viitor, muzeografii vor 
merge în satele bănățene pentru a 
identifica și alte case tradiționale care 
pot fi mutate la muzeu.

„Sunt convins că există mai ales 
în zonele de munte, sălașe sau alte 
tipuri de construcții, inclusiv mori, care 
pot fi salvate. În primul rând trebuie 
identificate, salvate, conservate și apoi 
aduse la noi. Nu e un proces simplu. 
Vom începe de anul viitor și avem în 
vedere să ieșim pe teren să verificăm 
tot acest potențial, să facem un fel de 
inventar cu ce se găsește în județ și în 
restul regiunii și să vedem ce putem 
achiziționa, în ce formă, poate vom 
avea donații, poate va trebui să le 

Muzeul Satului Bănățean 
se înnoiește cu o... casă veche

cumpărăm”, spune Dorel Micle, direc-
torul interimar al Muzeului Satului 
Bănățean Timișoara.

Proiectul Muzeului Satului 
Bănăţean cuprinde ca punct de 
maximă atractivitate Centrul Civic al 
satului, conceput ca un spațiu viu de 
viață culturală, socială şi administra-
tivă, alcătuit din Primăria din Sărăzani 
(subzona Făget, secolul XVIII), Casa 
Națională din Babșa (1927, subzona 
Lugoj), vama Timişoara (care fusese 
plasată pe drumul principal dinspre 
Lipova, 3/4 XIX), Şcoala din Bârna, 
Birtul din Bârna (sec. XIX) şi Biserica 
din Topla (sec. XVIII, subzona Făget)”.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, 
a deschis seria laboratoarelor de învă-
țare din cadrul proiectului EU-BELONG 
– O abordare interculturală a integrării 
migranților în regiunile Europei, care 
s-a desfășurat la Consiliul Județean 
Timiș în perioada 21 - 23 noiembrie 
2022. Astfel, este pregătită strategia 
interculturală a județului, care va 
cuprinde atât informații de la benefici-
ari, cât și din partea autorităților și 
societății civile, astfel încât viziunea 
conturată să fie una integratoare și 
incluzivă asupra nevoilor și soluțiilor 
propuse.

La elaborarea strategiei au par-
ticipat, timp de trei zile, reprezentanți 

Nominalizare onorantă pentru un festival 
timișorean finanțat de Consiliul Județean

CODRU Festival este singurul festi-
val din Timișoara nominalizat la European 
festival Awards, la categoria Best Medium 
– Sized Festival. Acest premiu este o recu-
noaștere a celui mai bun festival cu capa-
citatea între 10.000 și 39.999 de partici-
panți. Gala de decernare a premiilor va 
avea loc în data de 18 ianuarie, în cadrul 
Eurosonic Festival la Groeningen - Olanda, 
în prezența a numeroși reprezentanți din 
industria europeană a festivalurilor.

Ediția din acest an CODRU Festival, 
eveniment finanțat de Consiliul Județean 
Timiș,  prin programul TimCultura 2022, 
a adus împreună peste 25.000 de oameni 
care au cântat și au dansat la unison în 
mijlocul naturii timp de patru zile. Pe cele 
patru scene de la Pădurea Bistra au urcat 
artiști ca Hooverphonic, Kadebostany, 
DubFX, Surorile Usoianu, Lupii lui 
Calancea, Vița de Vie, DeliricXSilent Strike 
cu CTC & Muse Quartet și mulți alții.

ai instituțiilor publice cu atribuții în 
domeniul migrației, ai universităților, 
organizațiilor non-guvernamentale 
care derulează programe specifice inte-
grării migranților.

Evenimentul s-a bucurat de con-
tribuția unor experți din partea 
Organizației Internaționale pentru 
Migrație, ai Universității de Vest 
Timișoara, ai Universității de Științele 

Vieții, ai AIDRom, Salvați Copiii și din 
partea Comisiei Europeane, alături de 
beneficiari ai serviciilor oferite de ONG-uri, 
studenți străini și persoane care au tre-
cut prin experiența migrației.

Colaborarea transfrontalieră a ajuns la ceas ani-
versar. Recent, s-au împlinit 25 de ani de la semnarea 
protocolului de colaborare din cadrul Cooperării 
Regionale Dunăre-Criș-Mureș-Tisa.

Documentul consfințește cadrul instituțional pen-
tru sprijinirea colaborării dintre comunitățile de o parte și 
de alta a graniței în regiunea de frontieră a județelor sem-
natare: Arad, Caraș-Severin, Timiș, Csongrád-Csanád, 
Bács-Kiskun și Provincia Autonomă Voivodina. Colaborarea 
trilaterală a evoluat în timp, de la primele acțiuni și eveni-
mente organizate în comun, la proiecte de dezvoltare 
complexe în beneficiul locuitorilor județelor membre. 
Turism, situații de urgență, sănătate sunt doar câteva 

dintre domeniile în care s-au realizat proiecte comune.
Cooperarea nu se oprește, însă, aici. Pornind de 

la necesitățile formulate la nivel local și regional, în per-
manență sunt analizate noi oportunități de colaborare 
pentru a implementa măsuri comune de dezvoltare a 
regiuni, precum: deschiderea de noi puncte de trecere a 
frontierei; construirea de noi ”poduri” - la propriu și la 
figurat - care să lege comunitățile de lângă frontieră; ade-
rarea la noile direcții de dezvoltare a mobilității sustena-
bile prin susținerea refacerii căii ferate Timișoara-Szeged; 
nu în ultimul rând, crearea condițiilor pentru dezvoltarea 
turismului verde prin punerea bazei rețelei de piste de 
biciclete în spațiul euroregional.

25 de ani de colaborare trilaterală
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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

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

     CULTURă 

Biblioteca Judeţeană Timiş ,,Sorin Titel”
Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod poştal 300077, 
Judeţul Timiş, România, Tel. 0040 256 430746 
E-mail:contact@bjt.ro 
Web: http://www.bjt.ro 

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
Str. E. Ungureanu nr. 1, Timişoara, cod poştal 
300079, Judeţul Timiş, România, Tel.: 0040 256 435158 
E-mail: ccajt@ccajt.ro 
Web: www.ccajt.ro

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

Consiliul Local Giroc și Consiliul 
Județean Timiș s-au asociat pentru reali-
zarea a patru girații pe drumul județean de 
patru benzi de pe raza comunei ce face 
legătura cu Timișoara. Se lucrează acum 
la obținerea avizelor și demararea recon-
figurării intersecțiilor pe teren.

„Fluidizăm astfel traficul pe una 

Patru noi sensuri giratorii pe 
Calea Timișoarei din Giroc, pentru 

mai multă siguranță în trafic
dintre cele mai circulate șosele din Timiș. 
Acum, să faci stânga pe drum, indiferent 
de direcție, este o adevărată aventură. 
Dovadă stau și numeroasele accidente din 
ultima perioadă. Vom amenaja astfel patru 
sensuri giratorii provizorii, la intersecțiile 
cu Aviației, Soarelui, Neptun și Jupiter. 
Pentru două dintre acestea, cu Soarelui și 
Jupiter, avem în lucru amenajarea unora 
definitive. Procedurile de contractare 
lucrări și de elaborare documentație sunt 
însă de durată, acesta fiind și motivul pen-
tru care am ales varianta unor girații pro-
vizorii”, a declarat vicepreședintele CJ 
Alexandru Proteasa, mulțumindu-i în ace-
lași timp viceprimarului comunei Giroc, 
Dan Vîrtosu, pentru implicare și pentru 
realizarea documentației tehnice necesare.

O nouă atracție turistică va apărea în 
județul Timiș. Consiliul Județean Timiș va 
realiza un observator astronomic la Groși, 
lângă casa în care a copilărit singurul cosmo-
naut român Dumitru Prunariu. Acesta a donat 
administrației județene un teren de peste 
1.600 de metri pătrați, lângă casa bunicilor, 
special pentru ridicarea acestui centru edu-
cațional.

Administrația județeană va ridica aici 
un centru educațional care să includă un 
muzeu și/sau un observator astronomic fie un 
planetariu.

„La Groși, discuțiile sunt mai vechi. 
Acum s-a făcut primul pas și cel mai impor-
tant. Dumitru Prunariu a dorit să cedeze o 
jumătate din casa bunicilor lui. El a copilărit 
acolo și îl leagă foarte multe sentimente fru-
moase. Acolo se poate face un punct de 
observare astronomică pentru că este un sat 
izolat, un sat între dealuri acoperite de păduri 
și nu este poluare în jur, nici atmosferică, nici 
de la orașele din jur. Ca să poți observa cerul, 
ne explica domnul Prunariu, este foarte 
important să fii departe și de tot ceea ce 
înseamnă iluminat stradal sau faruri de la 
mașini. Dorința domnului Prunariu e ca acest 
punct să fie dedicat tinerilor pentru a desco-

peri astronomia. Sunt și acum tabere la Groși 
care se fac, tabere de copii, deci vor fi tabere 
făcute de școli, de asociații. Ideea e să avem 
facilități acolo.”, a declarat Alexandru 
Proteasa, vicepreședintele CJ Timiș.

Dumitru Prunariu și-a petrecut o bună 
parte din copilărie la Groși, comuna Margina, 
acolo unde locuiau bunicii lui. Despre relația 
cu acest spațiu a vorbit anul trecut, când a 
revenit în sat, într-un moment în care a mar-
cat 40 de ani de la zborul său în spațiu.

„Aici este un sat mult mai liniștit, 
unde se poate trăi în liniște și pace și unde 
atunci când te uiți pe cer parcă te cufunzi în 
el, spre deosebire de București, unde luminile 
orașului te perturbă mult, zgomotul orașului 
te trezește la realitate. Aici poți să visezi mult 
mai mult la cer și la cosmos decât o faci în 
altă parte”, spunea Dumitru Prunariu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Timiş organizează un 
nou curs de formare a asistenţilor maternali 
profesionişti. Cursurile de formare profesio-
nală sunt gratuite și vor fi organizate, cu res-
pectarea tuturor normelor de prevenție și 
siguranță, la sediul DGASPC Timiș, și au o 
durată de minimum 60 de ore.

Asistentul maternal profesionist este 
persoana fizică, atestată în condiţiile legii, 
care asigură, prin activitatea pe care o desfă-
şoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi 
educarea, necesare dezvoltării armonioase a 
copiilor pe care îi primeşte în plasament sau 
în încredinţare

Persoanele interesate sunt așteptate 
să depună o cerere de evaluare la registratura 
DGASPC Timiș pe tot parcursul lunii decem-
brie. Cererile pot fi transmise prin poștă, cu 

confirmare de primire (DGASPC Timiș, Piața 
Regina Maria nr. 3, Timișoara, județul Timiș) 
sau scanate și transmise prin e-mail la adre-
sele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@
gmail.com

Mai multe informații privind organiza-
rea acestui curs pot fi obţinute la Biroul 
Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul 
din cadrul DGASPC, la numerele de telefon: 
0256-490.281 sau 494.030.

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Timiș este partener în 
cadrul 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 beneficiar este 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție.

Un centru educațional la Groși
Dumitru Prunariu a donat administrației 
județene un teren pentru realizarea unui 

observator astronomic

Un nou apel de recrutare și formare a 
asistenților maternali în Timiș

Proiect de 8 milioane de euro pentru 
un județ curat

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiş a depus proiectul pentru 
finanțare prin PNRR privind ridicarea a zece centre de colectare cu aport voluntar (CAV-uri). 
Centrele vor fi amplasate pe toată raza județului, în Belinț, Biled, Deta, Făget, Ghiroda, 
Jimbolia, Peciu Nou, Tomnatic, Topolovățu Mare și Satchinez. Aceste CAV-uri vor fi utile pen-
tru colectarea separată a deșeurilor menajere reciclabile, deșeuri voluminoase – textile, lemn, 
anvelope, echipamente casnice electrice și electronice, din construcții și grădină. 

Valoarea unui astfel de CAV este de 780.000 de euro, ceea ce înseamnă o investiție de 
aproape 8 milioane de euro. Dacă proiectul va primi finanțarea necesară, așa cum se speră, 
județul Timiș va scăpa de nedoritele rampe de deșeuri pe care le întâlnim, din păcate, pe 
foarte multe drumuri sau în zone mai puțin circulate.



Nr. 44 7Decembrie 2022 CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ www.cjtimis.ro

www.facebook.com/cjtimis

Hotărârile Consiliului Județean Timiș din noiembrie 2022
1. Hotărârea nr. 319/14.11.2022 

privind aprobarea asocierii Județului 
Timiș cu Comuna Moșnița Nouă în 
vederea realizării proiectului: „Județul 
în Miniatură - Parc Tematic în Moșnița 
Nouă”, finanțat prin mecanismul de 
„bugetare participativă”, organizat de 
Consiliul Județean Timiș în anul 2022.

2. Hotărârea nr. 320/14.11.2022 
privind aprobarea asocierii Județului 
Timiș cu Comuna Biled în vederea 
realizării proiectului: „Spațiu agre-
ment rural - Păduricea din Biled”, 
finanțat prin mecanismul de „buge-
tare participativă”, organizat de 
Consiliul Județean Timiș în anul 2022.

3. Hotărârea nr. 321/14.11.2022 
privind aprobarea asocierii Județului 
Timiș cu Comuna Cenad în vederea 
realizării proiectului: „Parc tematic 
Lunca Mureșului - Cenad”, finanțat 
prin mecanismul de ”bugetare parti-
cipativă”, organizat de Consiliul 
Județean Timiș în anul 2022.

4. Hotărârea nr. 322/14.11.2022 
privind aprobarea asocierii Județului 
Timiș cu Comuna Cenad în vederea 
realizării proiectului: „Construcție 
scenă acte artistice - Cenad”, finanțat 
prin mecanismul de „bugetare parti-
cipativă”, organizat de Consiliul 
Județean Timiș în anul 2022.

5. Hotărârea nr. 323/14.11.2022 
privind aprobarea Ghidului de eligibi-
litate pentru finanțarea nerambursa-
bilă din fonduri publice a proiectelor 
cultural - artistice și de tineret, în 
județul Timiș.

6. Hotărârea nr. 324/14.11.2022 
privind solicitarea de trecere a unui 
bun imobil, din domeniul public al 
Comunei Boldur, în domeniul public 
al Județului Timiș.

7. Hotărârea nr. 325/14.11.2022 
privind solicitarea de trecere a unor 
bunuri imobile, din domeniul public 
al Comunei Coșteiu, în domeniul 
public al Județului Timiș.

8. Hotărârea nr. 326/14.11.2022 
privind aprobarea cofinanțării pentru 
proiectul: ”Sprijin pentru pregătirea 
documentației aferente proiectului: 
Gestionarea eficientă a deșeurilor în 
Depozitul de deșeuri nepericuloase 
din Comuna Ghizela în vederea acce-
lerării tranziției spre economia circu-
lară”.

9. Hotărârea nr. 327/14.11.2022 
privind aprobarea depunerii proiectu-
lui: „Înființare Centre de colectare 
separată prin aport voluntar în jude-
țul Timiș”.

10. Hotărârea nr. 328/14.11.2022 
privind solicitarea de trecere a unui 
bun imobil din domeniul public al 
Comunei Belinț în domeniul public al 
Județului Timiș

11. Hotărârea nr. 329/14.11.2022 
privind solicitarea de trecere a unui 
bun imobil din domeniul public al 
Comunei Biled, în domeniul public al 
Județului Timiș.

12. Hotărârea nr. 330/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Orașului Deta în domeniul 
public al Județului Timiș.

13. Hotărârea nr. 331/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Orașului Făget, în domeniul 
public al Județului Timiș.

14. Hotărârea nr. 332/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Comunei Ghiroda în dome-
niul public al Județului Timiș.

15. Hotărârea nr. 333/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Orașului Jimbolia în dome-
niul public al Județului Timiș.

16. Hotărârea nr. 334/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Comunei Peciu Nou în dome-
niul public al Județului Timiș.

17. Hotărârea nr. 335/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Comunei Tomnatic, în dome-
niul public al Județului Timiș

18. Hotărârea nr. 336/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Comunei Topolovățu Mare în 
domeniul public al Județului Timiș

19. Hotărârea nr. 337/ 
14.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil din domeniul 
public al Comunei Satchinez, în 
domeniul public al Județului Timiș.

20. Hotărârea nr. 338/ 
14.11.2022 privind aprobarea devizu-
lui general revizuit și a rezervei de 
implementare pentru investiția 
„Centru Comunitar de Învățare 
Permanentă Timiș” din cadrul proiec-
tului „Joint Employment Driven 
Inițiative” (”Inițiativă comună privind 
ocuparea forței de muncă”) Acronim 
JEDI, cod ROHU-452.

21. Hotărârea nr. 339/ 
14.11.2022 privind aprobarea finan-
țării unor structuri sportive de drept 
public, Sesiunea a II-a, în anul 2022.

22. Hotărârea nr. 340/ 
24.11.2022 privind actualizarea date-
lor tehnice ale bunului imobil înscris 
în Cartea funciară nr. 417002, munici-
piul Timișoara, aflat în proprietatea 
publică a Județului Timiș și adminis-
trarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

23. Hotărârea nr. 341/ 
24.11.2022 privind aprobarea 
Organigramei și Statului de funcții ale 
societății Service Cons Prest S.R.L.

24. Hotărârea nr. 342/ 
24.11.2022 privind aprobarea accep-
tării ofertei de donație a imobilului 
situat în satul Groși, nr. 33 1/2, înscris 
în Cartea funciară nr. 407048, Margina.

25. Hotărârea nr. 343/ 

24.11.2022 privind aprobarea alipirii 
unor terenuri situate în Comuna 
Periam, aflate în domeniul public al 
Județului Timiș și administrarea 
Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș.

26. Hotărârea nr. 344/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unor bunuri imobile, din dome-
niul public al comunei Ohaba Lungă, 
în domeniul public al Județului Timiș.

27. Hotărârea nr. 345/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unor bunuri imobile, din dome-
niul public al comunei Victor Vlad 
Delamarina în domeniul public al 
Județului Timiș.

28. Hotărârea nr. 346/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unor bunuri imobile din dome-
niul public al Comunei Șag în dome-
niul public al Județului Timiș.

29. Hotărârea nr. 347/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unor bunuri imobile din dome-
niul public al Comunei Sânmihaiu 
Român în domeniul public al 
Județului Timiș.

30. Hotărârea nr. 348/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unui bun imobil, din domeniul 
public al comunei Biled în domeniul 
public al Județului Timiș.

31. Hotărârea nr. 349/ 
24.11.2022 privind solicitarea de tre-
cere a unor bunuri imobile, din dome-
niul public al comunei Iecea Mare în 
domeniul public al Județului Timiș.

32. Hotărârea nr. 350/ 
24.11.2022 privind actualizarea date-
lor tehnice ale bunului imobil înscris 
în Cartea funciară nr. 438731, 
Timișoara, aflat în proprietatea 
publică a Județului Timiș și adminis-
trarea Consiliului Județean Timiș.

33. Hotărârea nr. 351/ 
24.11.2022 privind aprobarea 
Acordului de colaborare între Județul 
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș 
și Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Agenția Națională Antidrog.

34. Hotărârea nr. 352/ 
24.11.2022 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unor echipamente 
de protecție/prevenție către unitățile 
de învățământ special finanțate din 
bugetul Județului Timiș.

35. Hotărârea nr. 353/ 
24.11.2022 privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici ai proiectului 
de investiție publică ,,Reabilitare și 
consolidare Sală de sport a Liceului 
Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”.

36. Hotărârea nr. 354/ 
24.11.2022 privind completarea 
Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 
Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 pri-
vind aprobarea dării în administrare 
a unor bunuri imobile aflate în dome-
niul public al Județului Timiș, către 
unele instituții publice de interes 
județean.

37. Hotărârea nr. 355/ 
24.11.2022 privind aprobarea alipirii 
și actualizării datelor tehnice ale unor 
imobile situate în Comuna Variaș, 
aflate în domeniul public al Județului 
Timiș și administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș.

38. Hotărârea nr. 356/ 
24.11.2022 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
136/27.08.2020 privind aprobarea înfi-
ințării pe lângă Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Timiș a echipei intersectoriale în 
domeniul prevenirii și combaterii vio-
lenței domestice, cu rol consultativ.

39. Hotărârea nr. 357/ 
24.11.2022 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea 
Normativelor privind dotarea cu auto-
vehicule și consumul lunar de carbu-
ranți.

40. Hotărârea nr. 358/ 
24.11.2022 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unor bunuri imobile 
- terenuri din domeniul public al 
Județului Timiș, către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
Timiș.

41. Hotărârea nr. 359/ 
24.11.2022 privind aprobarea dării în 
administrare a unor bunuri imobile 
din domeniul privat al Județului Timiș 
către Direcția de Prestări Servicii 
Timiș.

42. Hotărârea nr. 360/ 
24.11.2022 privind aprobarea dării în 
administrare a unor bunuri mobile 
aflate în domeniul privat al Județului 
Timiș către Teatrul pentru Copii și 
Tineret Merlin.

43. Hotărârea nr. 361/ 
24.11.2022 privind aprobarea asoci-
erii Județului Timiș cu Comuna Giroc 
în vederea realizării în comun a obiec-
tivului de interes public județean: 
Amenajarea ca sensuri giratorii provi-
zorii a intersecțiilor drumului jude-
țean DJ 595.

44. Hotărârea nr. 362/ 
24.11.2022 privind stabilirea costului 
mediu lunar și a cuantumului contri-
buției lunare de întreținere, pe grade 
de dependență a persoanelor vârst-
nice, din cadrul serviciului rezidențial 
Cămin pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia.

45. Hotărârea nr. 363/ 
24.11.2022 privind aprobarea rectifi-
cării nr. 8 a bugetului local al județului 
Timiș pe anul 2022.

46. Hotărârea nr. 364/ 
24.11.2022 privind efectuarea unor 
lucrări de cadastru la unele imobile și 
înscrierea unor terenuri limitrofe dru-
mului județean DJ 595C în evidențele 
de publicitate imobiliară, în proprie-
tatea Județului Timiș.
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Dragi timișeni, 
Ne apropiem de sfârșitul unui 

an în care am reușit multe lucruri fru-
moase împreună. Au fost, desigur, și 
momente de cumpănă, dar cu încre-
dere, perseverență și determinare am 
dovedit că putem trece peste toate 
provocările și că putem privi înainte 
cu speranță. Anul 2022 nu a fost ferit 
de obstacole și greutăți, dar județul 
Timiș a reușit să le facă față cu bine, 
astfel încât să tragem nădejdea că 
2023 va fi un an mult mai bun. Acum, 
în prag de sărbători, când ne gândim 
la frumuseţea iernii, cu dulcele ecou 
al colindelor şi cu imaginea celor 
dragi în suflet, vă îndemn să fim mai 
buni şi să privim înainte cu încredere, 

Ne pregătim să încheiem un an 
cu multe provocări, dar și reușite pe 
măsură. Munca depusă de echipa 
Consiliului Județean este de admirat. 
Instituția noastră a trecut prin trans-
formări pozitive, iar rezultatele nu au 
întârziat. Am avansat considerabil cu 

proiectele majore ale administrației 
județene și ne pregătim pentru urmă-
torii doi ani în care vom da în folo-
sință multe dintre obiectivele aflate 
acum în stadiu avansat. Nu ne-a fost 
deloc ușor, în contextul în care a tre-
buit să jonglăm cu creșteri de costuri 
de neimaginat acum un an, dar și cu 
un bagaj întreg de probleme la ieșirea 
din pandemie.

Privesc cu încredere și spe-
ranță spre viitor. Problemele siste-
mice au început să-și găsească rezol-
vare, iarna nu ne va pune probleme 
ca județ sau ca țară, iar viteza de dez-
voltare a Timișului nu a fost frânată 
nici de pandemie, nici de conflictul de 
la granița noastră. Suntem bine, iar 
2023 ne va găsi chiar mai puternici, 
cu realizări deosebite și noi proiecte 
de anvergură. Crăciun fericit! La mulți 
ani!

Președintele CJ Timiș,
Alin Nica

Anul 2022 a însemnat pentru 
mine și pentru aparatul Consiliului 
Județean Timiș o schimbare de para-
digmă. Accentul se pune acum pe 
rezultate. Nu ne mulțumim să ne 
îngropăm în documente pentru a 
părea ocupați, iar după patru ani să 
nu avem ce lăsa în urmă. E păcat de 

timpul timișenilor, dar și de al nostru. 
Am dat în folosință obiective impor-
tante. Am scos la lumină proiecte 
majore și le-am adus la stadii avan-
sate de execuție. Am deblocat situații 
ce păreau de nerezolvat și le-am dat 
o traiectorie ce nu va mai permite 
abateri. Suntem pe drumul cel bun, 
iar asta se va vedea cel mai bine în 
2023 și 2024, când marile investiții ale 
administrației județene vor servi 
nevoilor comunității.

Anul ce tocmai se încheie mi-a 
adus bucuria a numeroase realizări, 
unele mai mici, altele mai mari, dar 
toate cu un rol important în acest eco-
sistem administrativ atât de divers și 
de provocator. Perspectivele oferite 
de 2023 sunt chiar mai pozitive. Am 
trecut deja prin ce a fost mai greu! 
Crăciun luminat tuturor! La mulți ani!

 Administratorul public al 
județului Timiș, 

Marian Constantin Vasile

Spiritul sărbătorilor s-a făcut 
resimțit printr-o manifestare care s-a 
bucurat de mult interes din partea timi-
șenilor. Astfel, la Sala Mozart & Strauss 
din cadrul Iulius Mall Congress Hall, a 
avut loc al treilea eveniment din cadrul 
proiectului Conferințele de la Timișoara, 
unul foarte apreciat de public.

C o n ce p t u l  e v e n i m e n t u l u i , 
Christmas Tales, a adus mai aproape spi-
ritul Sărbătorilor Nașterii Domnului. Tema 
celei de-a treia ediții a Conferințelor de la 
Timișoara a fost ”Bucuria dăruirii: Calea 
Sfântului Nicolae”, invitații fiind Părintele 
Constantin Necula și scriitorul Mihail 
Neamțu. Moderatorul evenimentului a 
fost doamna conf. univ. Lavinia Tec.

Aproape 120 de angajați ai 
Consiliului Județean și din structurile 
subordonate au donat sânge în cadrul 
unei campanii maraton ce s-a desfășurat 
pe parcursul a trei zile, în organizarea 
administrației județene și a Centrului 
Regional de Transfuzie Sanguină 
Timișoara.

Campania a avut loc atât în 
Palatul Administrativ, cât și la centrul de 
transfuzie. Inițiativa nu este singulară, 
Consiliul Județean organizând o astfel 
de campanie și în luna mai a acestui an, 
cât și în 2021. Instituția a răspuns astfel 
pozitiv la una dintre cele mai mari nevoi 
ale comunității, în contextul în care în 
fiecare zi viața a zeci de timișeni depinde 
de sângele donat de semenii lor.

Președintele CJ, Alin Nica, subli-
niază importanța donării de sânge și a 

organizării de astfel de acțiuni, ca factor 
stimulat și pentru alți membri ai comu-
nității: „Sunt foarte mândru de colegii 
mei și încurajez asemenea campanii. 
Astfel, suntem aproape de semenii noș-
tri, actul altruist de a dona sânge sal-
vând multe vieți. Rolul nostru în comu-
nitate trebuie să treacă de activitatea 
administrativă, implicarea în comunitate 
fiind necesară pentru toți membrii insti-
tuției noastre. Este o dovadă de respon-
sabilizare, de apartenență, de grijă.”

Prin acest gest, angajații instituției 
doresc să încurajeze și să motiveze comu-
nitatea prin propriul exemplu, în contex-
tul în care țara noastră se confruntă cu un 
deficit de donatori de sânge. Campanii de 
donare de sânge vor fi organizate de 
Consiliul Județean și în 2023.

Dragi locuitori ai județului 
Timiș, 

La final de an, în așteptarea 
sărbătorilor de iarnă, îmi păstrez 
optimismul și încrederea că vom 
avea parte de liniște, dragoste și 
bucurie. Mulțumesc tuturor pentru 
sprijinul acordat și pentru bunăvo-
ința arătată pe parcursul unui an în 
care am încercat împreună să facem 
din Timiș un județ mai frumos, mai 
dezvoltat și mai mândru. Am încre-
derea că suntem pe drumul cel bun 
și că putem privi cu speranță spre 
anul 2023. Așa cum spune o veche 
zicală, „semne bune anul are”, iar eu 
sunt convins că Timișul se regăsește 
în această vorbă populară, căci în 
anul care se încheie au fost puse 
bazele unor investiții care vor con-
tribui consistent la dezvoltarea jude-
țului.

Vă doresc ca Sfintele Sărbători de 
iarnă să vă aducă în suflet lumină, belșug 
și bucuria de a fi mereu alături de cei 
dragi! Crăciun fericit și la mulți ani!

Alexandru Proteasa, 
vicepreședinte al Consiliului 

Județean Timiș

ştiind că dacă avem credinţă, drumul 
din faţa noastră va fi presărat cu 
împliniri. Sărbători fericite!

Cristian Moș, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Timiș

Campanie maraton de donare de sânge

Sprijin pentru semenii aflați în dificultateBucuria dăruirii

Proiectul a fost organizat de 
Consiliul Județean Timiș și Biblioteca 
Județeană Timiș „Sorin Titel” în partene-
riat cu Asociația „Clubul Marile Cărți”.

La mulţi ani!La mulţi ani!


