JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 22871/10.11.2020
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 10.11.2020 în ședința extraordinară
a plenului Consiliului Județean Timiș

Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că la ședință
participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în funcție, dintre
care 29 consilieri județeni sunt prezenți în sală si doi consilieri județeni, respectiv domnul Hiticaș
Marius și Trocan Ciprian sunt prezenți la ședință în sistem online.
Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin care
s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României, si Măsurile instituite în aplicarea legii, a fost
limitat accesul în Palatul Administrativ a altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea
curentă în sediu. Astfel, la şedinţă participă doar consilierii județeni în funcție si cei ce urmează a
depune jurământul.Caracterul public al ședinței este asigurat în conformitate cu prevederile art.138
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele
de hotărâri, sens în care toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe
site-ul instituției, și prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea ședința poate fi
urmărită si online pe pagina de facebook a consiliului județean.
Probabil, următoarele ședințe ale plenului Consiliului Județean Timiș se vor desfășura în
sistem online, dar astăzi, pentru că sunt 5 colegi consilieri județeni care trebuie să depună
jurământul, am ales ca ședința extraordinară să se desfășoare cu prezența noastră în sală.
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr.457/06.11.2020 şi ordinea de zi a ședinței a fost
adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu și comunicare către mass-media.
Având in vedere că ședința nu poate fi desfășurată în condițiile în care se poate vota
electronic, este nevoie să aprobăm modalitatea de votare în cadrul ședinței de astăzi. Astfel, vă
propun ca toate hotărârile ce vor fi luate în această ședință să se facă prin ridicarea mâinii.
Vă supun la vot propunerea de vot prin ridicarea mâinii.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat propunerea de vot cu 32 de 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, Bogdan Ciprian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen,
Cadar Cosmin-Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa
Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Luca Bianca, Mihăieș Petre, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin,
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin,
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată procedura de votare.
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Vă mulțumesc!
1.
2.
3.
4.
5.

În continuare, vă prezint ordinea de zi a ședinței.
Depunerea juramântului de catre supleanții declarați aleși la alegerile locale din 27.09.2020.
Constituirea grupurilor de consilieri judeţeni.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Timiș.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele, înscrisă în Cartea
Funciară nr.415418 a Municipiului Lugoj, aflată in proprietatea publică a Județului Timiș și în
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
Întrebări, Interpelări.

Dacă sunt discuții sau alte propuneri cu privire la ordinea de zi.
Dacă nu, supun la vot ordinea de zi.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat ordinea de zi cu 32 de 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, Bogdan Ciprian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen,
Cadar Cosmin-Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa
Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel,
Korman Valentin, Luca Bianca, Mihăieș Petre, Moș Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin,
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin,
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.
Mulțumesc!.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun aprobării
procesul - verbal al şedinţei de constituire a consiliului județean din data de 24.10.2020.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat procesul verbal al ședinței de constituire din data de
24.10.2020 cu 32 de voturi “pentru”, din care 1 vot „pentru” din partea domnului președinte AlinAdrian 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, Bogdan Ciprian,
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin-Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Danielescu Aura-Codruța, Dobra CălinIonel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Luca Bianca, Mihăieș Petre, Moș
Cristian-Alin, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul-verbal al ședinței de constituire a consiliului
județean.
Mulțumesc!
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Punctul nr. 1 - Depunerea jurământului de către supleanții declarați aleși la alegerile
locale din 27.09.2020.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Dau cuvântul domnului Ioan-Dănuț Ardelean- Secretarul General al Județului pentru a
prezenta Incheierea Tribunalului Timiș privind validarea mandatelor de consilieri județeni a
supleanților.
Domnul Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar General al Județului Timiș
Mulțumesc domnule președinte!
În continuare, dau citire Încheierii nr.13/2020 a Tribunalului Timiș prin care au fost validați
supleanții înscriși pe liste și declarați admiși la alegerile din 27 septembrie 2020, astfel:
Pe rol fiind validarea mandatelor pentru Consiliul Județean Timiș a supleanților din listele de
candidați declarați admiși la scrutinul din 27 septembrie 2020 pentru alegerea administrației
publice locale.
La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliul, nu se prezintă părțile. Procedura se
desfășoară fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care
instanța constată cererea în stare de judecată și o reține spre soluționare.
TRIBUNALUL
Deliberând asupra cererii de față constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.10.2020, Secretarul
Consiliului Județean Timiș a solicitat validarea mandatelor de consilieri județeni a supleanților aleși
la scrutinul din data de 27 septembrie 2020, respectiv: Cotețiu Andrei – PNL, Lazăr Ioan-Cosmin –
PNL, Micicoi Cornelia-Elena – Pro România, Moruș Vasile – Pro România, Nemeth Zoltan –
Alianța USR-PLUS.
În fapt, a arătat că în data de 27.09.2020 au avut loc alegeri pentru alegerea membrilor
noului consiliu județean, iar în urma alegerilor pentru noii consilieri județeni, Biroul Electoral
Județean Timiș a comunicat Tribunalului Timiș Procesul Verbal cu rezultatele alegerilor pentru
consiliul județean. Candidații declarați aleși au depus în termenul prevăzut de lege documentele
prevăzute la art.114 din OUG nr.57/2019 și au fost validați prin încheierea nr.12/19.10.2020
pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.3758/30/2020.
Totodată, a arătat că până la data de 07.10.2020, în termenul legal, au fost depuse la
Consiliul Județean Timiș și apoi înaintate Tribunalului Timiș prin adresa nr. 20251/08.10.2020
declarațiile de renunțare la mandatul de consilier județean a candidaților aleși la scrutinul din data
de 27.09.2020 și anume: Trifan Raoul-Adrian candidat pe lista Alianței USR-PLUS, Pau Radu –
Adrian și Birău Nicolae candidați pe lista Partidului Pro România, Bitea Nicolae Florin și Buboi
Ligius-Cosmin candidați pe lista Partidului Național Liberal. Prin aceeași încheiere menționată mai
sus, Tribunalul Timiș a invalidat mandatele acestor consilieri județeni aleși la scrutinul din
27.09.2020.
De asemenea, la data de 24.10.2020, în ședința de ceremonie a constituirii consiliului
județean, cei 31 de aleși ai căror mandate au fost validate au depus jurământul, Consiliul Județean
Timiș fiind legal constituit.
La data de 27.10.2020, Prefectul Județului Timiș a emis Ordinul nr. 651/27.10.2020 prin
care se constată legal constituit consiliul județean și prin care se arată necesitatea validării unui
număr de 5 mandate de consilier județean a supleanților aleși pe listele partidelor, menționați în
anexa la prezenta cerere.
Astfel, cu respectarea odinii din listele de candidați la alegerile din septembrie, a înaintat
următorii candidați din liste, încheierea de invalidare, precum și partidelor care au confirmat
apartenența la partid a supleanților prevăzuți în anexa nr.1, iar în termenul prevăzut de lege au fost
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înaintate de către supleanți documentele necesare pentru validarea mandatelor de consilieri
județeni, respectiv, actul de identitate în copie, cazierul judiciar, confirmarea calității de membru al
partidului politic pe listele căruia a fost ales, dovada privind depunerea raportului detaliat de
venituri și cheltuieli electorale, declarație privind acceptarea mandatului de consilier județean.
În drept, a invocat art. 114 coroborat cu art. 121 și art. 119 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ.
Cererea este întemeiată.
Instanța reține că potrivit art. 172 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – intitulat
Constituirea consiliului județean – Dispozițiile art. 113-*122 se aplică în mod corespunzător pentru
constituirea consiliului județean, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărui
circumscripție se află unitatea administrativ teritorială. Încheierea de validare sau invalidare poate fi
atacată de cei interesați la curtea de apel în a cărei circumscripție se află tribunalul.
Potrivit art. 114 ( în varianta pentru consilierii județeni) Mandatele consilierilor județeni
declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în
camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Mandatul unui consilier
județean este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește
cumulativ următoarele condiții: a)are domiciliul pe teritoriul unității administrativ teritoriale în care a
fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie, b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt
dovedit prin cazierul judiciar; c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista
căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărâre definitivă a forului
competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fapt dovedit
prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. 1 sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești,
după caz; d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor
electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii; e) nu a renunțat la
mandat, în condițiile art. 115; f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii
privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind
rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.
De asemenea, potrivit art. 119, (în varianta pentru consilierii județeni) intitulat - Validarea
mandatelor supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local – (1) Mandatele
supleanților sunt validate de tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală
pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera
de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor
supleanților se realizează în condițiile art. 114 alin. (2, cu respectarea prevederilor legii privind
alegerea autorităților administrației publice locale în situația în care consilierul local declarat ales se
află în una din următoarele situații: a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute
la art. 114 alin. (2); b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9). (2) În cazul
prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data
rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales. (3) În
cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la
comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art.118 alin. (5). (4) Supleanții au obligația transmiterii
către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare
pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (3) cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea
termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de
primire.Termenul
pentru
transmiterea
documentelor
către
secretarul
general
ala
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale este termen de decădere, caz în care secretarul
general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite tribunalului documentele care i-au
fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă de informare prin care propune
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validarea supleanților care au depus documentele prevăzute la art.114 alin (2) sau, după caz,
invalidarea supleanților care nu au depus aceste documente.(5) Secretarul general al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite tribunalului documentele doveditoare pentru
îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – d) cu cel puțin 7 zile înainte de
împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3) după caz. (6) Supleantul al cărui mandat a fost
validat în condițiile prezentului articol depune jurământul în a doua ședință privind ceremonia de
constituire a consiliului județean prevăzută la art. 116 sau în prima ședință a consiliului județean,
după caz. (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al
cărui mandat a fost invalidat de tribunalul competent, în prima instanță, dar care a fost validat prin
hotărârea curții de apel. (8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în
condițiile alin. (6) sau după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat
demisionat de drept. (9) Prevederile art. 118 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
În speță, instanța constată că este incidentă ipoteza prevăzută la art.119 alin.1 lit. a din
OUG nr. 57/2019, respectiv cei cinci candidați admiși la alegerile administrației publice locale din
27 septembrie 2020 la funcția de consilier județean al județului Timiș, au renunțat la mandat,
respectiv: Trifan Raoul-Adrian candidat pe lista Alianței USR-PLUS, Pau Radu-Adrian și Birău
Nicolae candidați pe lista Partidului Pro România, Bitea Nicolae-Florin și Buboi Ligius-Cosmin
candidați pe lista PNL, fiind invalidați prin încheierea nr. 12/2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în
dosarul nr. 3758/30/2020.
Apoi, instanța constată că cei cinci supleanți îndeplinesc condițiile date de art. 114 alin. (1)
pentru a fi validați în funcția de consilier județean respectiv, au domiciliul în județul Timiș, nu și-au
pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar, nu și-au pierdut calitatea de membru
al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau a excluderii prin hotărârea
definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărârea definitivă a unei instanțe
judecătorești, fapt dovedit prin confirmările comunicate de cele trei formațiuni politice, mandatarul
financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în
conformitatea cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și campaniilor
electorale, fapt dovedit prin dovezile de depunere a raporturilor, în condițiile legii, nu au renunțat la
mandat, așa cum rezultă din propriile declarații, nu au fost aleși prin fraudă electorală constatată în
condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele
privind rezultatele alegerilor înaintate de către Biroul Electoral de Circumscripției Județeană nr. 37
Timiș la Tribunalul Timiș.
De asemenea, atât supleanții, cât și Secretarul General al Consiliului Județean Timiș au
respectat termenele imperative instituite de art. 119 alin. 4 și 5 din Codul administrativ.
Așa fiind, în temeiul art. 172, coroborat cu art. 113-122 din OUG nr. 57/2019 privind codul
administrativ, va admite cererea și va valida mandatele de consilieri județeni aleși pentru Consiliul
Județean Timiș la alegerile locale din 27.09.2020 a supleanților din listele de candidați declarați
aleși, respectiv Cotețiu Andrei și Lazăr Ioan Cosmin din partea Partidului Național Liberal, Micicoi
Cornelia Elena și Moruș Vasile din partea Partidului Pro România, Nemth Zoltan, din partea
Alianței USR-PLUS.
Pentru aceste motive, în numele legii
HOTĂRĂȘTE:
Admite cererea formulată de Consiliul Județean Timiș cu sediul în Timișoara, Bdul
Revoluției din 1989 nr. 17, județul Timiș.
Validează mandatele de consilieri județeni aleși pentru Consiliul Județean Timiș la alegerile
locale din 27.09.2020 a supleanților din listele de candidați declarați aleși, respectiv:
- Cotețiu Andrei și Lazăr Ioan Cosmin din partea Partidului Național Liberal,
- Micicoi Cornelia Elena și Moruș Vasile din partea Partidului Pro România,
- Nemeth Zoltan, din partea Alianței USR-PLUS.
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Încheierea a fost pronunțată în ședința publică din data de 29.10.2020
Domnul președinte Alin – Adrian Nica
Invit să depună jurământul în fața consiliului județean, în ordine alfabetică următorii
supleanți:
1. Cotețiu Andrei
2. Lazăr Ioan-Cosmin
3. Micicoi Cornelia-Elena
4. Moruș Vasile
5. Nemeth Zoltan
În continuare, consilierii supleanți depun jurământul, în ordine alfabetică:
Subsemnatul Cotețiu Adrian depun în faţa Consiliului judeţean Timiş, în conformitate cu
prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul
JURĂMÂNT
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “

Subsemnatul Lazăr Ioan - Cosmin
depun în faţa Consiliului judeţean Timiş, în
conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul
JURĂMÂNT
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “
Subsemnatul Micicoi Elena-Cornelia depun în faţa Consiliului judeţean Timiş, în
onformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul
JURĂMÂNT
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “

Subsemnatul Moruș Vasile depun în faţa Consiliului judeţean Timiş, în conformitate cu
prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul
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JURĂMÂNT
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “
Subsemnatul Nemeth Zoltan depun în faţa Consiliului judeţean Timiş, în conformitate cu
prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul
JURĂMÂNT
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Timiş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! “
Tuturor vă adresez felicitări și vă spun bine ați venit în echipa consilierilor județeni din cadrul
Consiliului Județean Timiș. De astăzi sunteți în echipa noastră. De astăzi plenul consiliului
județean este complet.
Vă felicit și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră.
Punctul nr. 2 - Constituirea grupurilor de consilieri județeni.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Vă aduc la cunostință că în conformitate cu prevederile art.208 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, și ale art. 10 – 13 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Timiș, consilierii județeni se pot constitui în grupuri
de consilieri alcătuite din cel puțin trei consilieri care au candidat la alegeri pe listele aceluiași
partid, alianțe politice sau alianțe electorale ori ca independenți.
Consilierii județeni aleși pe lista unui partid nu pot constitui decât un singur grup de
consilieri, iar consilierii care au candidat pe listele unei alianțe politice se pot constitui în grupuri de
consilieri ale partidelor din care fac parte.
Consilierii județeni ai unor partide sau alianțe politice care nu întrunesc numărul necesar
pentru a alcătui un grup de consilieri, pot alcătui grupuri de consilieri mixte sau se pot afilia altor
grupuri de consilieri.
Fiecare grup de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității
membrilor grupului.
Având în vedere aceste aspecte, rog reprezentanții partidelor să prezinte denumirea
grupului, componența numerică şi nominală precum si liderul grupului.
Domnul consilier județean Dan Sarmeș
Din grupul consilierilor județeni PNL fac parte toți consilierii județeni PNL din cadrul
consiliului județean, iar lider de grup este subsemnatul, Dan Sarmeș.
Domnul consilier județean Cristian Moș
Din grupul consilierilor județeni USR-PLUS fac parte toți consilierii județeni USR-PLUS din
cadrul consiliului județean, iar lider de grup este subsemnatul, Cristian Moș.
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Domnul consilier județean Călin-Ionel Dobra
Din grupul consilierilor județeni PSD fac parte toți consilierii județeni PSD din cadrul
consiliului județean, iar lider de grup este subsemnatul, Călin – Ionel Dobra.
Domnul consilier județean Valentin Korman
Din grupul consilierilor județeni Pro România fac parte toți consilierii județeni Pro-România
din cadrul consiliului județean, iar lider de grup este subsemnatul, Valentin Korman.
Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Prin dispozițiile art. 27 – 35 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului
Județean Timiș sunt stabilite un număr de 7 comisii de specialitate, respectiv:
- Comisia economică;
- Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului;
- Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport;
- Comisia pentru sănătate și protecție socială;
- Comisia pentru administrație publică locală;
- Comisia pentru relații și cooperare internă și externă;
- Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate se stabilește de consiliul județean, la
propunerea președintelui. Având în vedere că fiecare consilier face parte obligatoriu dintr-o comisie
de specialitate şi că președintele nu poate fi membru al comisiilor, propun ca numărul de membri ai
fiecărei comisii să fie după cum urmează:
- Comisia economică
- 7 membri

- Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului - 7 membri

-

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
Comisia pentru sănătate și protecție socială
Comisia pentru administrație publică locală
Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

-

7 membri
5 membri
5 membri
5 membri
5 membri

După cum observați am propus 7 membri la comisia pentru cultură, învățământ, tineret și
sport pentru că cei doi vicepreședinți ai consiliului județean nu pot face parte din nici o comisie de
specialitate. Până la alegerea vicepreședinților ar trebui să găsim o formă, astfel încât, toate
comisiile să fie complete.
Prin urmare, vă supun la vot numărul de membri ai comisiilor de specialitate
Cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă?
Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței
comisiilor de specialitate cu 37 voturi “pentru” din care 1 vot „pentru” din partea domnului
președinte Alin-Adrian Nica și 36 voturi din partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea
Petru, Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin Claudiu, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil, Bogdan
Ciprian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura -Carmen, Cadar Cosmin-Alexandru, Calescu Mihaela-Maria,
Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei, Danielescu Aura-
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Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –
Cosmin, Luca Bianca, Miciconi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin,
Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-augustin-Florin, Proteasa
Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan
Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat numărul de membrii ai comisiilor de specialitate.
Vă mulțumesc!
Rog liderii de grupuri de consilieri să dea citire opțiunilor formulate de consilierii județeni
rezultate în urma consultărilor prealabile, însă pentru o mai bună operativitate voi da eu citire
componența fiecărei comisii de specialitate.
a) Comisia economică
1. Costa Cosmin-Lăscuț
- PNL
2. Moș Cristian-Alin
- PNL
3. Bojin Mihăiță
- PNL
4. Olajos Jani-Raoul
- USR-PLUS
5. Anghel Mihai-Cornel
- PNL
6. Dobra Călin-Ionel
- PSD
7. Micicoi Cornelia-Elena
- USR-PLUS
b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecția mediului
1. Bojin Mihaiță
- PNL
2. Luca Bianca
- USR- PLUS
3. Caplat Alexandru
- USR- PLUS
4. Sameș Dan-Ion
- PNL
5. Cocean Liviu-Marius
- PNL
- PNL
6. Roman Călin
7. Sorincău Ioan
- PSD
c) Comisia pentru cultură, învățământ, tineret şi sport
1. Popescu Marin
2. Țecu Alexandra Viviana
3. Proteasa Alexandru-Constantin
4. Moș Cristian-Alin
5. Blaga Lucian
6. Cotețiu Andrei
7. Andea Petru
d) Comisia pentru sănătate și protecție socială
1. Bogdan Ciprian
2. Danielescu Aura-Codruța
3. Lazăr Ioan-Cosmin
4. Boldovici Laura-Carmen
5. Trocan Ciprian
e) Comisia pentru administrație publică locală
1. Nemeth Zoltan
2. Idolu Iulian Daniel

-

PNL
USR-PLUS
PNL
USR-PLUS
USR-PLUS
PNL
PSD

-

PNL
PSD
PNL
USR-PLUS
PNL

- PRO-România
- PSD
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3. Calescu Mihaela-Maria
- PNL
4. Mihăieș Petre
- USR-PLUS
5. Popoviciu Alin-Augustin-Florin
- PNL
f) Comisia pentru relații şi cooperare internă și externă
1. Olajos Jani-Raul
- USR-PLUS
2. Ritivoiu Mihai
- PSD
3. Bogdan Ciprian
- PNL
4. Cadar Cosmin-Alexandru
- USR-PLUS
5. Korman Valentin
- PRO-România
g) Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
1. Bociu Ionel-Sabin-Emil
- PSD
2. Moruș Vasile
- PRO-România
3. Sarmeș Dan-Ion
- PNL
4. Badiu Călin-Claudiu
- USR-PLUS
5. Hiticaș Marius
- PNL
Comisiile fiind constituite, rog membriI fiecărei comisii să se retragă, împreună cu referenții
comisiilor, într-una din sălile care vor fi anunțate de către secretarul general al județului pentru
alegerea președintelui şi secretarului fiecărei comisii. Alegerea se face cu vot direct, cu majoritatea
simplă a membrilor comisiilor conform art.126 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ si
art. 28 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Județean Timiș.
În continuare, domnul secretar al județului prezintă lista cu referenții din cadrul fiecărei comisii și
sălile repartizate pentru ca fiecare comisie să se retragă în vederea alegerii președintelui și
secretarului de comisie.
Domnul Ioan Dănuț Ardelean – Secretar General al Județului Timiș
Referenții care vor însoți membri fiecărei comisii în sala stabilită pentru ședință sunt
desemnați astfel:
- pentru Comisia economică – doamna Armașu Cristina
- pentru Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului –
doamna Carebia Beatrice
- pentru Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport – domnul Crista Mihai
- pentru Comisia pentru sănătate și protecție socială – doamna Bărbulescu Mihaela
- pentru Comisia pentru administrație publică locală – doamna Coadă Cornelia
- pentru Comisia pentru relații și cooperare internă și externă – domna Kardoș Agneta
- pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală – domnul Cioban Aurel
În continuare se va lua o scurtă pauză pentru ca membrii comisiilor de specialitate să
aleagă președintele și secretarul pentru fiecare comisie.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Întrucât fiecare comisie de specialitate și-a desemnat președintele și secretarul comisiei, îl
invit pe domnul Secretar General al Județului Timiș să ne prezinte hotărârea privind stabilirea
componenței comisiilor de specialitate.
Domnul Ioan – Dănuț Ardelean – Secretar General al Județului Timiș
Vă prezint componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș
pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:
h) Comisia economică
1. Costa Cosmin-Lăscuț
- președinte
2. Moș Cristian-Alin
- secretar
3. Bojin Mihăiță
- membru
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4.
5.
6.
7.

Olajos Jani-Raul
Anghel Mihai-Cornel
Dobra Călin-Ionel
Micicoi Cornelia-Elena

- membru
- membru
- membru
- membru

i) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecția mediului
1. Bojin Mihaiță
- președinte
2. Luca Bianca
- secretar
3. Caplat Alexandru
- membru
4. Sarmeș Dan-Ion
- membru
5. Cocean Liviu-Marius
- membru
6. Roman Călin
- membru
7. Sorincău Ioan
- membru
j) Comisia pentru cultură, învățământ, tineret şi sport
1. Popescu Marin
2. Țecu Alexandra-Viviana
3. Proteasa Alexandru-Constantin
4. Moș Cristian-Alin
5. Blaga Lucian
6. Cotețiu Andrei
7. Andea Petru

-

președinte
secretar
membru
membru
membru
membru
membru

k) Comisia pentru sănătate și protecție socială
1. Bogdan Ciprian
2. Danielescu Aura-Codruța
3. Lazăr Ioan-Cosmin
4. Boldovici Laura-Carmen
5. Trocan Ciprian

-

președinte
secretar
membru
membru
membru

l) Comisia pentru administrație publică locală
1. Nemeth Zoltan
2. Idolu Iulian Daniel
3. Calescu Mihaela-Maria
4. Mihăieș Petre
5. Popoviciu Alin-Augustin-Florin

-

președinte
secretar
membru
membru
membru

m) Comisia pentru relații şi cooperare internă și externă
1. Olajos Jani-Raul
2. Ritivoiu Mihai
3. Bogdan Ciprian
4. Cadar Cosmin-Alexandru
5. Korman Valentin
n) Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
1. Bociu Ionel-Sabin-Emil
2. Moruș Vasile
3. Sarmeș Dan-Ion
4. Badiu Călin-Claudiu
5. Hiticaș Marius

-

președinte
secretar
membru
membru
membru

-

președinte
secretar
membru
membru
membru
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Vă rog, domnule președinte,să supuneți la vot proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței
comisiilor de specialitate cu 37 de voturi „pentru” din care 1 vot „pentru” din partea domnului
președinte Alin-Adrian Nica și 36 voturi “pentru” din partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni
Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin Claudiu, Blaga Lucian, Bociu Ionel-Sabin-Emil,
Bogdan Ciprian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin-Alexandru, Calescu
Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei,
Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul Iulian-Daniel, Korman Valentin,
Lazăr Ioan–Cosmin, Luca Bianca, Miciconi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș
Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Popoviciu Alin-Augustin-Florin,
Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan,
Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componența nominală a comisiilor de specialitate.
Vă mulțumesc pentru votul acordat!
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele,
înscrisă în Cartea Funciară nr.415418 a Municipiului Lugoj, aflată in proprietatea publică a
Județului Timiș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Timiș.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.
- Dacă sunt alte discuții cu privire la acest proiect de hotărâre?
- Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 37 de voturi „pentru” din care 1
vot „pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 36 voturi “pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Andea Petru, Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin Claudiu,
Blaga Lucian, Bociu Ionel Sabin Emil, Bogdan Ciprian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura Carmen,
Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru, Cocean Liviu-Marius, Costa
Cosmin-Lăscuț, Cotețiu Andrei Danielescu Aura-Codruța, Dobra Călin-Ionel, Hiticaș Marius, Idoul
Iulian-Daniel, Korman Valentin, Lazăr Ioan –Cosmin, Luca Bianca, Miciconi Cornelia-Elena,
Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin,
Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, Roman Călin,
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc pentru vot!
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Punctul nr. 5 - Intrebări, Interpelări
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Dacă sunt întrebări, interpelări?
Domnul consilier județean Cadar Cosmin-Alexandru
Aș dori să fac două interpelări, în conformitate cu prevederile art. 226 – Codul administrativ,
respectiv coroborate cu prevederile art. 96-101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Județean Timiș.
Aceste două interpelări sunt, după cum urmează:
- pentru Direcția Investiții și Managementul Proiectelor – domnul director executiv Mugurel
Borlea - aș dori să primim o situație la zi cu privire la proiectele în care Consiliul Județean Timiș
este autoritate contractantă. Sunt interesat, în mod deosebit, pentru fiecare proiect de investiții
despre următoarele date: nr. contract, denumirea investiției/ titlu proiect, data de intrare în vigoare
a contractului, data contractuală de finalizare, valoarea totală contractată, valoarea plăților
efectuate până în acest moment, valoarea lucrărilor recepționate, detalierea surselor de finanțare
și un verdict de stare în momentul actual în termen întârziat cu x luni, respectiv devansat, cu cât.
- A două interpelare este pentru Direcția Control Intern Managerial, Comunicare și Relații
Interinstituționale – director executiv – doamna Mihaela Mircea – și se referă la ziarul Consiliului
Județean și sunt interesat de durata contractului de publicare, valoarea acestui contract, condițiile
contractuale cu privire la nr. de exemplare tipărite lunar și costul acestora de printare și distribuție.
Sunt interesat de câte numere de ziar s-au tipărit în acest an și care au fost cheltuielile
suportate de Consiliul Județean Timiș pentru crearea acestui ziar și distribuirea lui.
Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsurile la cele două interpelări.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Am să transmit, prin domnul secretar general, aceste interpelări către cele două direcții, iar
răspunsul cu informațiile solicitate îl veți primi, fie în următoarea ședință de plen, fie în scris, în
funcție de cum doriți.
Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări?
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Timiș.
Vă doresc o zi bună în continuare și multă sănătate. Vă mulțumesc!

PREŞEDINTE,
Alin-Adrian NICA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Ioan – Dănuţ ARDELEAN

Întocmit,
INSPECTOR SPECIALITATE IA
Aurelia CAUC
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