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PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a
Consiliului Județean Timiș din 15 februarie 2021
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că participă
la ședință un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în funcție. Lipsesc
domnii consilieri Liviu Cocean, Călin Dobra, Alin Popoviciu, Călin Roman și Dan Sarmeș.
Având in vedere dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul
României, si Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul Administrativ a
altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la ședință
participă, în calitate de invitați, șefi de compartimente şi specialiști din aparatul propriu, consilierii
județeni participând la ședință in sistem online.
Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art.138 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de
hotărâri, sens in care toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe siteul instituției, si prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea ședința poate fi urmărită
si online pe pagina de facebook a consiliului județean.
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 55/11.02.2021 şi ordinea de zi a ședinței a fost
adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media si
prin postarea pe tabletele consilierilor județeni.
Dacă sunt discuții sau alte propuneri cu privire la ordinea de zi.
Dacă nu, supun la vot ordinea de zi.
Întrucât, încă de la ședința comisiilor reunite a intervenit o problemă tehnică la sistemul
de vot, pentru a fi mai operativi în ceea ce privește exprimarea votului, rog pe cei care votează
împotrivă sau se abțin să intervină, să-și spună numele și opțiunea de vot, iar cei care nu fac
precizarea că sunt împotrivă sau se abțin, considerăm că votează pentru și consemnăm în
procesul verbal.
- Deci, este cineva împotrivă? Sunt abțineri?
Întrucât nu sunt voturi împotrivă și nici abțineri, Consiliul Județean Timiș aprobă ordinea de
zi a ședinței cu 32 voturi “ pentru” din care 1 vot “pentru” din partea domnului președinte Alin
Adrian Nica și 31 voturi “pentru” din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru,
Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Ciurlea Sorina-Alexandra, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța,
Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul,
Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian,
Țecu Alexandra-Viviana.
Vă ulțumesc.!

Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 24637/02.12.2020 pentru dezvoltarea de proiecte comune
de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș încheiat între Municipiul Reșița,
prin Consiliul Local Reșița, Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local Timișoara, Județul
Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin și Județul Timiș, prin Consiliul
Județean Timiș.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, vom folosi aceeași modalitate de vot și la acest proiect de
hotărâre.
Prin urmare, supun la vot proiectul de hotărâre.
- Este cineva împotrivă? Sunt abțineri?
Întrucât nu sunt voturi împotrivă și nici abțineri, Consiliul Județean Timiș aprobă proiectul
de hotărâre cu 32 voturi “ pentru” din care 1 vot “pentru” din partea domnului președinte Alin
Adrian Nica și 31 voturi “pentru” din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru,
Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Ciurlea Sorina-Alexandra, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța,
Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul,
Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian,
Țecu Alexandra-Viviana.
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
Asociere în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de
Prefezabilitate (după caz) și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție:
”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie
Voiteni – Stamora Moravița - frontieră” între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara,
Județul Caraș-Severin și Județul Timiș.
Domnul președinte Alin Adrian Nica
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite
Dacă sunt discuţii? Dacă nu, vom folosi aceeași modalitate de vot și la acest proiect de
hotărâre.
Prin urmare, supun la vot proiectul de hotărâre.
- Este cineva împotrivă? Sunt abțineri?
Întrucât nu sunt voturi împotrivă și nici abțineri, Consiliul Județean Timiș aprobă proiectul
de hotărâre cu 32 voturi “ pentru” din care 1 vot “pentru” din partea domnului președinte Alin
Adrian Nica și 31 voturi “pentru” din partea doamnelor/domnilor consilieri județeni Andea Petru,
Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bojin Mihăiță,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Ciurlea Sorina-Alexandra, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-Codruța,
Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Micicoi
Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul,
Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian,
Țecu Alexandra-Viviana.

Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Intrebări, Interpelări
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Conform art. 96 alin. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
Județean Timiș, întrebările și interpelările trebuie să fie adresate cu referire strict la subiectele
înscrise pe ordinea de zi.
Prin urmare, dacă sunt întrebări sau interpelări în acest sens?
Domnul consilier județean Sorincău Ioan
Putem lua cuvântul dacă avem întrebări sau interpelări pe alte domenii și cu privire la
proiectele înscrise pe ordinea de zi? Aș avea câteva întrebări dar pe alte domenii.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Din păcate trebuie să respectăm prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Timiș.
Domnul consilier județean Sorincău Ioan
Aș vrea să adresez o rugăminte și anume, în cazul în care Comisia de urbanism se ocupă
și de lucrările publice, să primim de la domnul director Mugurel Borlea, că tot a participat și
dânsul la ședință, o informare cu lucrările publice în derulare, stadiul fizic și termenul de realizare.
Tot legat de lucrările publice aș dori o informare mai precisă cu privire la drumul de la Moșnița.,
respectiv DJ 592. Acum o lună firma subcontractantă a spart centrul comunei și l-a abandonat în
această formă. Dacă se întâmplă un incendiu sau e nevoie să fie preluat un bolnav de către
ambulanță este foarte dificil.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Întrucât sunt mai multe solicitări, vă rugăm să faceți în scris, astfel încât, să putem
răspunde concret și corect la toate solicitările dumneavoastră.
Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Timiș.
Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi excelentă tuturor!
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,
Alin-Adrian NICA
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