JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Timiş din 17 Iulie 2019
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc domnii Cutu Dorin, Poenaru Dan şi doamna Jumanca Romaniţa.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.352/11.07.2019 şi ordinea de zi a şedinţei a
fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către massmedia si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
Dau citire ordinii de zi stabilită pentru şedinţa de astăzi:
1. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile
în vederea declarării utilităţii publice a unui obiectiv de interes local în Judeţul Timiş,
situat in Municipiului Timişoara, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 3.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii contractului de concesiune
nr.5128/20.04.2006, încheiat de către Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, cu
Societatea “Willy Kreutz” S.R.L.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul Judeţului Timiş a unor
bunuri achiziţionate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a proiectului regional
comun ”Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale
de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea realizării
obiectivului de investiţii ”Parcare etajată cu înălţimea maximă de 24 m – zona Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu Timişoara”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea
Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât
cea de locuinţe.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii
AVIAŢIA UTILITARĂ TIMIŞOARA S.A. pe anul 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către
Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor-Regiunea Vest
România, pentru anul 2019.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean
nr.150/23.07.2014 privind Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a
următoarelor activităţi ale serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş: operarea
Staţiei de transfer Timişoara şi a Centrelor de colectare de la Jimbolia, Deta şi Făget
de pe raza judeţului Timiş; transportul deşeurilor de la Staţia de transfer/Centrele de
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colectare la depozitul de Deşeuri nepericuloase Ghizela, din cadrul proiectului ”Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Timiş”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven Initiative”
(”Iniţiativă comună privind ocuparea forţei de muncă”) acronim JEDI, cod ROHU-355,
faza Full Application.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş la 30.06.2019.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectelor spitalelor publice locale
aflate în subordinea autorităţilor publice locale din judeţul Timiş în cadrul schemei de
minimis pe anul 2019
13. Intrebari, interpelari.
Înainte de a vă propune completarea ordinii de zi, vin către dumneavoastră cu
rugămintea de a fi de acord cu scoateresa proiectului înscris la punctul 1 pe ordinea de zi,
respectiv : „Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unui obiectiv de interes local în Judeţul
Timiş, situat in Municipiului Timişoara, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 3.”
Argumentul pentru scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi este dat de faptul că
în prezent există o sentinţă definitive care obligă proprietarul să aducă imobilul la starea
initială. Consider că este oportună constituirea comisiei după definitivarea sentinţei şi
punerea ei în aplicare.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, aşa cum am discutat în comisiile reunite, sunt câteva chestiuni
care trebuie clarificate, şi anume, în primul rând, este necesar ca acest obiectiv care a fost la
un moment dat într-o stare de funcţionare să fie reabilitat. Avem nevoie de un muzeu al
trandafirilor, un muzeu al familiei Muhle care a făcut atât de multe lucruri bune pentru oraşul
nostru. Nu vă ascund faptul că o parte din terenul pe care este Universitatea de Vest şi o
parte din terenul pe care se află actuala casa au fost donate de către familia Muhle în 1922
primăriei.
Pe de altă parte, trebuie să procedăm cu mare atenţie, aşa cum aţi spus şi
dumneavoastră, asteptăm să se rezolve la nivel institutional problema pentru că anul acesta
va expira valabilitatea sentinţei data de Curtea de Apel Timişoara şi, prin urmare, va intra în
prescriere. Actualii proprietari, din motive necunoscute de noi, vor beneficia de scutirea de
plată pe care o au prin sentinţa judecătorească.
Astfel că în acest moment avem două constringeri. O constrângere legată de timp,
având în vedere că în acest an apare termenul de prescriere şi o constrângere materială, iar
dacă autorităţile intervin ar trebui să suporte cheltuielile de reabilitare.
Considerăm că sunt o serie de probleme la nivel de carte funciară pentru că în acest
moment o familie deţine clădirea, iar o altă familie deţine terenul pe care este această casă.
Deci, aceste probleme trebuie rezolvate prin aplicarea sentinţei judecătoreşti.
Aş vrea să se ştie foarte clar că suntem pentru ca această clădire să fie reamenajată şi
introdusă în circuitul firesc al oraşului Timişoara, având în vedere că Timişoara, va fi Capitală
Culturală în anul 2021.
Prin urmare, suntem de acord cu propunerea dumneavoastră de a scoate acest proiect
de pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii?
Dacă nu, supun la vot scoaterea proiectului înscris la punctul 1 pe ordinea de zi.
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Procedura de vot pentru această propunere.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat această propunere cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
In continuare va propun completarea ordinii de zi a şedinţei cu următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis si Parohia Ortodoxa Romana
Timisoara Ronat.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului de Artă
Timisoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări
Servicii.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii către Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”S.A., a amplasamentului
teren şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire
Stadion cu capacitate de 30000 locuri, Municipiul Timisoara, Judetul Timis”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului reprezentantului Judeţului Timiş în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii DRUMCO S.A.
Daca sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a sedintei? Dacă nu,
supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectele mentionate anterior.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat completarea ordinii de zi cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
În continuare, vă supun la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificările si completările
aprobate.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi a şedinţei cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal ale şedinţei extraordinare din data de 5 iulie 2019.
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Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare cu 33 de
voturi pentru din partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae,
Blaga Lucian, Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius –
Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius,
Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş
Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş
Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii contractului de
concesiune nr.5128/20.04.2006, încheiat de către Judeţul Timiş, prin Consiliul
Judeţean Timiş, cu Societatea “Willy Kreutz” S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul
Judeţului Timiş a unor bunuri achiziţionate de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a
proiectului regional comun ”Achiziţionarea echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5
Vest”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în
vederea realizării obiectivului de investiţii ”Parcare etajată cu înălţimea maximă de 24
m – zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu Timişoara”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de
preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile
cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societăţii AVIAŢIA UTILITARĂ TIMIŞOARA S.A. pe anul 2019.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile si in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, mă bucur că e un prim pas pentru a îmbunătăţii activitatea pe
Aerodromul Cioca.
Am studiat bugetul de venituri şi cheltuieli cu toate corecturile lui. Sigur că el putea fi
discutat în amănunţime dacă am fi continuat activitatea în cadrul societăţii pe care tocmai neam propus să o desfiinţăm.
La punctul care se referă la preluarea activităţii în cadrul consililui judeţean voi spune mai
multe. Acum vreau doar să atrag atenţia că acest buget de venituri şi cheltuieli a fost făcut
5

aşa cum a fost făcut şi îl considerăm ca fiind un instrument necesar şi obligatoriu pentru a
putea demara procedura de dizolvare a societăţii.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, pentru că au fost discuţii în cadrul comisilor reunite vreau să vă
spun că mi-a parvenit bugetul detaliat care a fost greşit şi după corectură. Nu fusese
actualizat pe tablete. La ora actuală având în vedere situaţia de la aviaţia utilitară şi pentru că
mai avem un punct pe ordinea de zi, îmi rezerv dreptul de a discuta la următorul punct legat
de Direcţia de Prestări Servicii. Putem vota acest buget aşa cum este el, deşi ştim că nu
este pe termen lung.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de
funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii
cotizaţiei anuale către Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor-Regiunea Vest România, pentru anul 2019.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
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Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai, nu a votat.
Punctul nr. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.150/23.07.2014 privind Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune a următoarelor activităţi ale serviciului public de salubrizare din judeţul
Timiş: operarea Staţiei de transfer Timişoara şi a Centrelor de colectare de la Jimbolia,
Deta şi Făget de pe raza judeţului Timiş; transportul deşeurilor de la Staţia de
transfer/Centrele de colectare la depozitul de Deşeuri nepericuloase Ghizela, din
cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Timiş”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 32 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, , Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai, nu a votat.
Punctul nr. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment
Driven Initiative” (”Iniţiativă comună privind ocuparea forţei de muncă”) acronim JEDI,
cod ROHU-355 , faza Full Application.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului
Timiş la 30.06.2019.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Domnule preşedinte, aşa cum v-am obişnuit în fiecare an şi mai ales când se discută
bugetul de execuţie şi funcţionare a consiliului judeţean doresc să mă raportez de această
dată la spitalul judeţean.
Din câte ştiu s-a introdus în bugetul pe anul 2019 construcţia centrului de recuperare
medicală de la Lovrin. La un moment dat, domnul director era plecat din ţară, apoi a rămas
să se facă demersurile necesare pentru demararea procedurilor, parte de proiect tehnic,
parte de studiu de fezabilitate, etc. Totuşi s-a făcut ceva pentru că nu am fost informaţi dacă
spitalul judeţean a făcut adresă privind demararea acestui proiect în colaborare cu Primăria
Comunei Lovrin. Se întâmplă ceva în acest sens ? Suntem la jumătatea anului curent, după
acest plen nu ne mai vedem până la finalul lunii august pentru că e perioada de vacanţă,
toamna bate la uşă, vine iarna, apoi se termină mandatul nostru.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aşteptăm de la spitalul judeţean fundamentarea privind demararea acestui proiect
care este prins pe lista de investiţii a consiliului judeţean.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectelor
spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităţilor publice locale din judeţul
Timiş în cadrul schemei de minimis pe anul 2019.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.

8

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de
comodat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis si
Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Ronat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a
Muzeului de Artă Timişoara.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a
Direcţiei de Prestări Servicii.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am observat că în organigrama din cadrul Direcţiei
de prestări servicii se va introduce un birou pentru a gestiona activitatea aeronautică pe
Aerodromul Cioca. Este un prim pas pentru a rentabiliza această activitate. Aici, însă, aş
ridica două probleme.
Prima problemă, urgentă şi considerată că este de prim rang pentru această structură
nou înfiinţată este recertificarea pistei pentru a putea să definim ceea ce înseamnă un bun
patrimonial absolut necesar activităţii legale a acestui aerodrom.
Al doilea lucru se referă la faptul că trebuie să demarăm de urgenţă discuţiile cu
Primăria Timişoara cu privire la clădirile care există pe acest aerodrom. În 1937 aerodromul a
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fost gândit ca fiind un aeroport civil al municipiului Timişoara. El are teren de zbor şi are
clădiri aferente cum ar fi hangar, aerograră, etc. În acest moment ştim că acele clădiri aparţin
primăriei, iar terenul este al nostru., Prin urmare noi putem face un plan foarte bun pentru
gestionarea terenului dar lipseşte acest element esenţial legat de clădiri.
De aceea, eu propun să fim informaţi în cel mai scurt timp de iniţierea unei discuţii cu
Primăria Municipiului Timişoara. Această discuţie, propun să fie purtată de o mică delegaţie
de consilieri judeţeni condusă de dumneavoastră domnule preşedinte şi de domnul primar
pentru că funcţionarii nu au ce discuta între ei. Ei pot doar să pună la dispoziţie date tehnice,
iar decizia politică ne aparţine. Acest lucru trebuie să fie foarte clar înţeles.
Sigur că în perspectivă, până la sfârşitul anului cred că ar fi important să avem un plan
de management şi un plan de marketing. Adică, mai bine zis, ce vrem să facem din acest
aerodrom, cum vrem să-l rentabilizăm şi ce soluţii oferim. Se apropie sfârşitul anului, mai
sunt câteva luni bune din acest an, dar din punct de vedere al lucrărilor pe care le avem de
făcut timpul este foarte scurt, iar la anul pe vremea asta se poate să fim în altă configuraţie şi
să nu rezolvăm ce ne-am propus.
Deci, repet – este foarte bine că am făcut acest prim pas pentru a repune aerodromul
Cioca pe harta aerodromurilor şi aeroporturilor din România. Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnul director Doroş este prezent la această şedinţă. Domnia sa a luat act de
solicitările dumneavoastră, de urgenţa pentru autorizarea pistei şi de prezentarea unui plan
de dezvoltare la care, sunt ferm convins, că va lucra şi pe care-l vom prezenta în plenul
consiliului judeţean.
Legat de partea patrimonială, domnul director Radu Şerban deja a pornit discuţiile cu
directorul Direcţie patrimoniu din Primăria Timişoara pentru a ne pune de acord în privinţa
unor lucruri apoi urmează să aibă loc întâlnirea la nivel decizional între reprezentanţii
consiliului judeţean şi Primăria Timişoara.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Constatăm, practic, că am ajuns în punctul în care nu ne doream să ajungem chiar
dacă mulţi dintre noi am depus eforturi foarte mari de-a lungul timpului. Deşi, piaţa, aşa cum
spunea unul din colegii mei în comisiile reunite, merge în altă direcţie şi noi ar trebui să nu
centralizăm atribuţiile consiliului judeţean. La fel am mai discutat împreună acum un an, tot la
apelul meu, că există foarte multe oportunităţi legate de activităţile acestei aviaţii utilitare şi
nu mai vorbim de faptul că am avea o şansă foarte mare să valorificăm aeroportul în anul
2021 când Timişoara va fi capitală culturală europeană.
Având în vedere toate acestea ne punem anumite întrebări şi cred că putem să
realizăm cu toţii că managementul a fost defectuos în această privinţă, în special în ceea ce
priveşte consiliul de administraţie al aviaţiei care, din câte am înţeles, nu s-a întrunit tot anul
acesta. La fel, defectuos a fost şi controlul pe care l-am exercitat noi ca şi consiliu judeţean
prin aparatul executiv, dar şi prin AGA – cei care suntem de faţă cu privire la activitatea şi
demersurile, progresul procedurilor aferente.
Domnule preşedinte, în luna ianuarie, într-o comisie specială, ne-am reunit, am
discutat şi documentat inclusiv posibilitatea de a înfiinţa o asociaţie de dezvoltare
intercomunitară. Am întrebat acum câteva luni dacă s-a întâmplat ceva în acest sens. Mi s-a
părut, sincer, din eschivările şi evitările de răspuns că nu se dorea să se meargă înspre
investigarea acestei posibilităţi, adică să cointeresăm mai multe unităţi administrativ
teritoriale, astfel încât, să avem împreună cu acele unităţi un aport de capital şi patrimoniu şi
să energizăm împreună activitatea acestei aviaţii. Nu ştiu de ce nu s-a întâmplat acest lucru
pentru că se puteau valorifica în multe feluri toate cele pe care le mai avem încă, inclusiv
pentru turism. Aceasta este o întrebare şi dacă puteţi să ne răspundeţi de ce ne grăbim să
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înfiinţăm birou în cadrul Direcţiei de Prestări Servicii şi de ce nu am investigat posibilitatea de
a înfiinţa acel ADI? Iar dacă am investigat, eu personal, aş dori să primesc în scris
răspunsurile unităţilor administrativ teritoriale la apelul nostru de invitare în crearea acestui
ADI.
Deci, aceasta ar fi o întrebare – vrem să ştim şi noi de ce nu s-au făcut paşi în acest
sens, iar dacă este să înfiinţăm astăzi acest birou – am câteva solicitări pe care le voi adresa
în faţa dumneavoastră şi care vor fi consemnate în stenogramă.
Îmi doresc ca bugetul activităţii dedicate aviaţiei pentru că vom desfiinţa acest SA să
fie evidenţiat în fiecare an în mod particular, în caz contrar, dacă îngropăm bugetul în alte
bugete generale ale Direcţiei de Prestări Servicii nu ştiu dacă noi cu adevărat vom face
progrese. Nu în ultimul rând, aş vrea să-l anunţ pe domnul director Doroş că tot în luna
ianuarie am înaintat colegului din cadrul consiliului judeţean un Master Plan al unui aeroport
de acelaşi profil din altă ţară care era foarte bine întemeiat şi care ne poate inspira. De aceea
alături de colegul meu, domnul Viorel Coifan, solicit nu numai planul de marketing, ci si o
strategie de dezvoltare, aşa cum am solicitat şi în urmă cu doi ani. Deci, să fie o strategie de
dezvoltare serioase, bine fundamentată, un plan de marketing şi un master plan de punere în
aplicare a celor două documente, pe care le-am amintit.
Nu putem să avem un buget, care nu va fi detaliat ca în cadrul societăţii pe acţiuni fără
să avem o perspectivă clară în faţa noastră. Deci, cam acestea au fost lucrurile pe care am
dorit să le aduc în atenţia dumneavoastră. Din câte aţi văzut în ultima perioadă am vorbit mai
puţin dar vă rog să mă credeţi că mă doare să văd că lucrurile merg în direcţia greşită şi sper
că peste un an sau doi nu vom spune, cei care vom fi atunci, că desfiinţăm şi biroul şi vedem
ce facem cu patrimoniu, aşa cum s-a întâmplat cu multe alte lucruri.
Nu în ultimul rând, doresc să adresez o rugăminte domnului secretar Dănuţ Ardelean.
Având în vedere că ne-am reunit în AGA şi am luat o decizie acolo, poate ar fi fost mai bine
să fi avut mai întâi în cadrul plenului consiliului judeţean o hotărâre prin care să demarăm
oficial procedurile de desfiinţare şi ulterior să înfiinţăm biroul în cadrul Direcţiei de Prestări
Servicii. În cazul în care lucrurile merg în paralel este indicat să avem grijă la suprapunerea
de atribuţii. Atât am avut de zis. Eventual, domnule preşedinte vă rog dacă puteţi să-mi
spuneţi dacă am făcut ceva sau dacă mai facem ceva cu privire la înfiinţarea acelui ADI.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dau cuvântul domnului secretar Dănuţ Ardelean.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş.
Cu privire la înfiinţarea acelui ADI, vreau să vă spun că Legea serviciilor publice, acolo
unde este prevăzut înfiinţarea acestor ADI, se referă doar la acele activităţi care sunt
cuprinse în serviciile publice care trebuie oferite comunităţilor. Deci, Aviaţia utilitară nu poate
să facă parte, sau nu poate face obiectul înfiinţării unui ADI. Acesta este motivul pentru care
după analize şi discuţii am ajuns la concluzia că un ADI pe aviaţie utilitară sau pe acest
sector de activitate nu poate fi făcut.
În aceste condiţii, personal consider că preluarea activităţii în cadrul consiliului
judeţean va fi un plus pentru această activitate şi vreau să mă refer la un singur aspect, si
anume terenul pe care noi trebuie să-l punem la dispoziţie societăţii ar fi trebuit să fie sub
concesiune, iar societatea din activităţile prestate nu ar fi fost capabilă să plătească o
redevenţă consiliului judeţean. În condiţiile în care suntem, într-un serviciu specializat în
cadrul Direcţiei de prestări servicii avem posibilitatea să bugetăm, să cumpărăm inclusiv
avioane, să construim clădiri, să solicităm primăriei să-şi demoleze construcţiile de pe terenul
nostru dacă nu ajungem la o înţelegere şi să demarăm, pe principii bune şi economic
avantajoase pentru judeţul Timiş această activitate care nu a adus nici un leu profit consiliului
judeţean de când a fost ea înfiinţată.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Mulţumesc! Domnul secretar a explicat în detaliu şi cred că nu mai au rost alte
explicaţii. Vreau doar să vă spun că este necesar demararea acestui proiect în paralel, astfel
încât, să nu pierdem timpul pentru că noi am aprobat în AGA azi dimineaţă dizolvarea
societăţii. În momentul în care aprobăm acest proiect direcţia poate demara toţi paşii care
presupun noua structură organizatorică, inclusiv demersurile de angajare a specialiştilor în
cadrul biroului nou înfiinţat.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Presupun că la una din şedinţele de plen viitoare vom avea pe masă şi o hotărâre
pentru desfiinţare din partea consiliului judeţean.
Domnul Dănuţ Ardelean – Secretar al Judeţului Timiş
Deci, hotărârea a fost dată în AGA. Adunarea generală a societăţii e formată din
consilieri judeţeni. Hotărârea a fost luată, aşa cum aţi observat , pentru că aţi participat astăzi
la şedinţa de la ora 9,00. Hotărârea merge la Registrul comerţului, se înscrie acolo şi suntem
în regulă.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Respectiv la ADI, mi-aş fi dorit, dacă am fi avut din timp această clarificare din partea
dumneavoastră să ne fi convocat într-o şedinţă pentru că eu sigur aş fi spus că eu credeam
şi încă cred că servicii de utilitate publică se puteau face cu acest ADI.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 30 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Titu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae,
Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe
Manasia Roxana, Tudorică Valentin şi 3 abţineri din partea domnilor consilieri Bojin Mihăiţă,
Borha Liviu şi Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii către Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii „Construire Stadion cu capacitate de 30000 locuri, Municipiul
Timisoara, Judetul Timis”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Stadionul a fost, este şi va fi un subiect sensibil pentru noi şi ne dorim cu toţii ca
acesta să se realizeze cât mai repede.
Discutăm de o investiţie de 50 milioane de euro, un obiectiv deosebit pentru judeţul
nostru şi pentru regiunea noastră şi vreau să vă spun că, în ciuda faptului că în trecut am
avut discuţii contradictorii în ceea ce priveşte acest subiect, în urma clarificării
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dumneavoastră de acum o lună, în condiţiile în care acest stadion nu se va demola până în
momentul în care nu va fi semnat un nou contract pentru construcţia unui nou stadion, vin să
vă spun că noi, grupul PNL în aceste condiţii, în care dumneavoastră ne-aţi asigurat că se
vor realiza, vom vota proiectul de hotărâre înscris astăzi pe ordinea de zi. Ne dorim ca
angajamentele pe care le-aţi făcut faţă de judeţul Timiş în ceea ce priveşte construirea
acestui obiectiv se va realiza sau cel puţin se vor demara construcţiile. De aceea am dorit să
vă asigurăm şi să nu mai fim acuzaţi, aşa cum am fost în trecut, de faptul că noi nu susţinem
proiectele judeţului Timiş. Vă mulţumesc!
Domnul consilier judeţean Titu Bojin
Mă bucur că grupul consilierilor PNL a ajuns la concluzia că trebuie să facem
stadionul. Totuşi, pentru că există puţină unitate şi suntem toţi pentru realizarea acestui
stadion, revin cu ceea ce am spus în comisiile reunite, şi anume, sunt de acord cu hotărârea
supusă spre aprobare cu privire la predarea către CNI.
Sigur că nu putem da noi termen Guvernului, dar cum consiliul judeţean nu este unul
din consiliile sărace ca să stea cu mâna întinsă până se realizează studiul de fezabilitate şi
să aştepte hotărârea de guvern pentru aprobarea investiţiei.
Din acest motiv revin cu propunerea ca studiul de fezabilitate şi documentaţia pentru
demolarea stadionului care ar trebui aprobată prin hotărâre de guvern, ca să meargă mai
repede să o putem face direct cu posibilitatea de a preda, după aceea, către CNI pentru
realizarea în totalitate a proiectului sau pentru a putea atrage nişte fonduri aşa cum s-au
atras şi la alte investiţii, din partea Guvernului, în vederea realizării stadionului. Această
soluţie o văd mult mai rapidă. Nu cred că în această ecuaţie nu ar intra şi primăria Timişoara
pentru că am observat că toată lumea e de acord să facem stadionul. Poate e nevoie de un
parteneriat pentru stadion şi pentru sala polivalentă pentru că ambele sunt necesare pentru
Timişoara şi judeţul Timiş. Sunt convins că nu mai putem discuta în acest mandat de
realizarea lor, dar cel puţin demararea studiului de fezabilitate şi proiectarea celor două
obiective, într-o alianţă comună ne dă garanţia că ele vor fi realizate în doi –trei ani de zile.
Nu cred că suntem chiar atât de săraci să nu putem da câteva zeci de milioane de lei
chiar dacă stadionul costă aproximativ 50 milioane euro, iar sala aproximativ 40 de milioane.
Dacă stăm cu mâna întinsă şi aşteptăm hotărârea de guvern pentru cele două investiţii şi
avem convingerea că vom primi aproximativ 100 milioane de euro de la guvern în perioada
imediat următoare, mă îndoiesc că va fi aşa. Din acest motiv, consider că este o variantă să
urgentăm prin forţe proprii demararea investiţiei.
Propunerea către domnul Nicolae Oprea să discutăm împreună ce înseamnă cele
două investiţii, inclusiv sala polivalentă de care avem mare nevoie. Cred că în acest fel nu
vom mai avea atâtea discuţii dacă votăm sau nu. Sunt convins că vom avea aprobarea
pentru amândouă.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, domnule consilier judeţean Bojin Titu, tocmai asta este propunerea conducerii
executive a consiliului judeţean pe care v-am prezentat-o astăzi în şedinţa de plen.
Propunerea vine şi în urma discuţiilor cu CNI şi a asumării Guvernului pentru realizarea
acestei investiţii.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel,
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Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin PetruClaudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului
reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii DRUMCO S.A.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in comisiile reunite
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 29 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu,
Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Tudorică Valentin, un vot împotrivă din partea domnului Matei Viorel şi două abţineri din
partea domnilor Bojin Mihăiţă şi Marian Vasile.
Punctul nr. 17 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Va aduc la cunostinta faptul ca aveti la dispozitie in format electronic:
1. Informare privind gradul de ocupare a spatiilor din Bastionul Theresia Timisoara.
2. Informare privind situatia rezolvarii corespondentei inregistrata la Consiliul Judetean
Timis in perioada 01.04. – 30.06.2019.
3. Informare privind incheierea mandatului presedentiei Romaniei la Consiliul Uniunii
Europene si a evenimentelor organizate cu aceasta ocazie in judetul Timis.
4. Raport de activitate a Comisiei de Protectia Copilului in semestrul I al anului 2019.
5. Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Timiş desfăşurată în perioada 01.01.2019-30.06.2019.
6. Raport privind deplasarea unei delegatii a CJ Timis in Federatia Rusa.
7. Informare privind situatiile prevazute de lege privind conflictele de interese si
incompatibilitatile in care se pot afla consilierii judeteni.
Stimaţi colegi,, în 28 iulie 2019, se împlinesc 100 dee ani de la instaurarea
administraţiei româneşti în Judeţul Timiş – Torontal şi vă invit să cerebrăm acest eveniment
printr-o serie de evenimente. Desfăşurătorul acestor evenimente a fost transmis pe tabletele
dumneavoastră. Vă invit să participati la aceste evenimte şi în data de 28 vom avea şi un
plen festiv.
Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări, aveţi cuvântul.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Doresc să aduc în atenţia dumneavoastră două probleme. Prima problemă este legată
de drumul judeţean DJ 691 care merge la autostradă şi solicit să nu se mai întâmple să stăm
cu lucrări nefinalizate săptămâni întregi. Eu mi-am focusat atenţia pe acest drum, în primul
rând pentru că îl frecventez foarte des dar cel mai important este aglomeraţia care se face pe
acel drum. Cred că trei sferturi dintre noi mergem pe acel drum şi ştim care este situaţia.
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Solicitarea mea este să nu se mai întâmple această situaţie în care stăm săptămâni întregi
ori cu gropi foarte mari, ori cu lucrări neterminate.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Am să vă răspund acum: nu se mai întâmplă.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Mulţumesc foarte mult!
Dacă mi-aţi răspuns atât de concret, am să vă atrag atenţia că vis-à-vis de Dunca se
formează nişte gropi şi ca să nu se mai întâple să stăm cu ele să intervenim pe ele cât mai
repede. Astăzi sunt vreo 5 şi aş vrea să interveniţi să nu se facă mai mari.
O întrebare ar fi care este stadiul proiectului de lărgire la patru benzi?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
S-a obţinut sentinţa favorabilă pentru consiliul judeţean şi se pregătesc documentele
pentru a semna contractul de proiectare şi execuţie în perioada următoare.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Mai am o a doua rugăminte pe care doresc să vi-o adresez. De mai multe ori colegii
de la PNL au solicitat un raport sau o situaţie cu obiectivele de investiţii ale consiliului
judeţean. Solicit, încă o data, un astfel de raport trimestrial, cum doriţi dumneavoastră, astfel
încât, să vedem care este stadiul fiecărui obiectiv de investiţii. Nu stăm foarte bine cu
implementarea bugetului pe investiţii nici în acest moment şi poate ne-ar fi mai uşor dacă am
vedea un astfel de raport trimestrial.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Direcţia de investiţii o să vă înainteze în cursul lunii iulie raportul până la 30 iunie
2019, deci pentru semestrul I/2019.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Aş vrea să mă adresez bunului nostru coleg, domnul vicepreşedinte Oprea Nicolae
pentru că mie îmi place să vorbesc mai mult pe infrastructura judeţului.
Aş vrea să încep cu partea pozitivă şi să vă spun domnule vicepreşedinte că aveţi
toată aprecierea mea în ceea ce priveşte podul de la Găvojdia. Mi-aţi demostrat lucru acesta
chiar înainte de plen şi urmează procedura de înscriere la OCPI. E în regulă dar după ce-l
înscriem la OCPI să începem şi procedurile de reabilitare pentru că tot discutăm aici de cel
puţin doi ani şi jumătate. Bun, nu aţi fost dumneavoastră preşedinte până acum, dar acum
sunteţi, răspundeţi de această parte şi dumneavoastră sunteţi cel cu care putem comunica.
De asemnea, domnule vicepreşedinte, sunt convins că prin deplasările
dumneavoastră prin judeţul Timiş aţi observat o înălţime cu mult peste apreciabil a tot ce
înseamnă iarbă netăiată de pe marginea drumurilor judeţene. E adevărat că pe anumite
porţiuni s-a tăiat iarba şi cred că în luna iulie ar fi trebuit ca acest lucru să fie pe finalitate. De
asemenea, recunosc că a plouat mult în ultima perioadă şi iarba a crescut dar trebuie să fim
atenţi la aceste probleme pentru că vizibilitatea pe drumurile publice este foarte importantă,
mai ales că în judeţ sunt foarte multe animale sălbatice care tranzitează câmpurile şi dacă nu
le vizualizezi în timp rezonabil pot avea loc accidente nefericite cu urmări grave uneori.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Rog pe domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea să ia cuvântul pentru a da un răspuns
domnului consilier judeţean Nicolae Bitea
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Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Da, mulţumesc!
Încerc să fiu scurt şi la obiect. În primul rând doresc să-i spun doamnei Sorina Ciurlea
că în zona amintită de dânsa sunt 4 gropi şi nu 5. Deci, la Dunca nu sunt gropi aşa de mari
cum spuneţi, aţi trecut peste ele, iar peste o zi două se vor remedia.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Foarte bine. Am vrut să vă mobilizez foarte tare.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Aţi văzut acţiunea şi activitatea noastră şi nu pentru că aţi avut dumneaoastră
intervenţii în mass media ci activitatea a început mai de mult. Trebuie să mai reţineţi faptul
că şi dumneavoastră cunoaşteţi acest drum care are 39,7 km. Drumul este asa cum este
pentru că a fost reabilitat acum 13 ani. E adevărat că avem şi noi carenţele noastre şi căutăm
să le remediem.
Domnul consilier judeţean Nicolae Bitea
Mă scuzaţi că intervin domnule vicepreşedinte, dar trebuie să vă spun că drumul este
de 39 km până la limita cu judeţul Arad. Doamna consilier Ciurlea vorbeşte de porţiunea de
drum până la nodul de autostradă.
Domnul vicepreşedinte Nicolae Oprea
Am spus că se intervine pe toţi cei 39,7 km pentru că nu putem să lăsăm Fibiş, Maşloc
sau Pişchia să înoate în gropi.
Pe de altă parte, referitor la cosirea ierbii, da, aveţi perfecta dreptate. Din câte ştiţi
avem pe asfalt 1.276 km, din care am cosit pentru prima data în jur de 1000 km. Este
adevărat că mai sunt unele zone unde nu s-a intervenit, dar sunt foarte puţine pentru că pe
ce-a mai mare parte s-a intervenit deja. Vă rog frumos să ne spuneţi zonele care mai au
iarbă pentru că unele chiar ne-au scăpat.
De asemenea, sunt zone unde s-a intervenit a doua oară datorită vegetaţiei care a
crescut foarte mult în această perioadă. Ce am cosit la sfârşitul lui mai şi începutul lui iunie
acum este la fel. Săptămâna viitoare va începe al doilea program de cosit şi defrişările pe
drumuri pentru că sunt zone în care trebuie să se intervină de urgenţă pentru îndepărtarea
mărăcinilor, a puieţilor de pe marginea drumurilor care împiedică vizibilitatea. Deci, cele două
programe privind estetica drumurilor judeţene sunt în derulare.
Domnul consilier judeţean Viorel Coifan
Domnule preşedinte, având în vedere că s-a epuizat cele şase luni de preşedenţie a
noastră pentru Uniunea Europeană, aş vrea să ne spuneţi ce se întâmplă cu spaţiile care au
fost amenajate? Revin acestea în circuitul pe care l-au avut înainte? Sunt câteva birouri care
au fost destinate acestor activităţi şi vrem să ştim ce se întâmplă cu ele. Li se redă
funcţionalitatea avută înainte?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, categoric. Birourile sunt ale noastre. Am profitat de ocazie, le-am modernizat şi
revin la funcţionalitatea avută. De ele vor beneficia consilierii judeţeni.

Domnul consilier judţeean Marian Vasile
Tot referitor la DJ 691 – către autostradă. E adevărat că problema persista de mult
timp. Rugămintea mea ar fi să avem grijă la marcajul benzilor pentru că noaptea este o mare
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problemă de siguranţă acolo. Cred că ştiţi că în acest moment există anumite denivelări, iar
dacă mergeţi în spatele unor tiruri vedeţi cum acestea se balansează. Nu ştiu dacă au fost
multe accidente în zonă dar vă rog să aveţi grijă la marcaje.
Ştiu că este un proiect făcut cu fonduri europene în derulare dar totuşi trebuie făcut
ceva în acest sens.
În al doilea rând, la începutul anului am depus mai multe proiecte care au fost
finanţate în cadrul bugetului. Din acest motiv ţin să mulţumesc tuturor colegilor pentru vot,
dar ceea ce am observat este că nu se fac prea mari progrese pe aceste proiecte. Vreau să
atrag atenţia că nu sunt proiectele mele ci pentru comunităţile noastre care au fost votate,
aprobate şi finanţate. Deci, eu cred că ar trebui făcuţi anumiţi paşi şi nu să fie doar o
aprobare formală doar ca eu să tac sau pentru alte motive similar.
Nu în ultimul rând, cu privire la solicitarea colegei mele, vreau să vă anunţ că în
anumite state şi regiuni ale lumii există indicatori de performanţă on line, în timp real, asupra
performanţelor administraţiilor publice. Eu acum 3 ani în urmă, am depus un proiect la
Consiliul judeţean exact pentru a afişa într-o formă sau alta, nu ca în alte ţări, on line aceşti
parametrii, aceşti indicatori de performanţă.
Proiectul care atunci era în acel mandate a fost îngropat. Deci, se justifică, chiar dacă
nu avem aceşti indicatori în timp reali, măcar să avem unele rapoarte din cind in cind făcute
temeinic.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,

Călin Ionel Dobra

Ioan Dănuţ ARDELEAN

RED. C.A
DACT: C.A

17

