JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a plenului
Consiliului Judeţean Timiş din 09 septembrie 2020

Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că participa
la ședința un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie. Lipsesc
următorii consilieri județeni: Gavrilaș Marius, Jumanca Romanița, Ciurlea Sorina, Popescu Marin
și Ștef Adrian.
Având in vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul
României, si Măsurile instituite in aplicarea legii, a fost limitat accesul in Palatul Administrativ a
altor persoane decât acelea care își desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la şedinţă
participă, în calitate ,de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din aparatul propriu, consilierii
județeni participând la ședința in sistem online.
Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art.138 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de
hotărâri, sens 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
urmărita si online pe pagina de facebook a consiliului județean.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.353/04.09.2020 şi ordinea de zi a ședinței a
fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media
si prin postarea pe tabletele consilierilor județeni.
Vă prezint, în continuare, ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2020.
2. Întrebări, interpelări.
Proiectul înscris pe ordinea de zi a fost dezbătut și avizat favorabil în ședința reunită a
comisiilor de specialitate care s-a desfășurat înainte de începerea ședinței extraordinare a
plenului Consiliului Județean Timiș.
Dacă sunt alte propuneri sau discutii cu privire la ordinea de zi a sedintei? Dacă nu, rog
echipa tehnică să transmită ordinea de zi pentru procedura de vot.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 31 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, Clain Romică
– Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu
Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun aprobării
procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 27.08.2020.
Rog echipa tehnică să transmită procesul verbal pentru vot.
Procedură de vot, vă rog!
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 31 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, Clain Romică
– Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin,
Dobra Călin, Dolecek Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu

Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan – Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică
Valentin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului
Timiş pe anul 2020.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile reunite.
După cum v-am spus și în ședința reunită a comisiilor de specialitate, în urma ședinței
avute cu directorii școlilor speciale, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de a aloca suma de
920 mii lei din fondul de urgență astfel:
- 55 mii lei la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;
- 127 mii lei la Centru Școlar pentru Educație Inclusivă "PAUL POPESCU NEVEANU"
Timișoara;
- 24 mii lei Centru Școlar pentru Educație Inclusivă "CONSTANTIN PUFAN" Timișoara
- 36 mii lei Centru Școlar pentru Educație Inclusivă " SPERANTA" Timișoara
- 48 mii lei Centru Școlar pentru Educație Inclusivă "DUMITRU CIUMAGEANU"
Timișoara
- 38 mii lei la Liceul Teoretic Special IRIS
- 62 mii lei la Centru Școlar pentru Educație Inclusivă "C-tin Păunescu" Recaș
- 37 mii lei la Centru Școlar pentru Educație Inclusivă "Alexandru Roșca" Lugoj
- 40 mii lei la Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu
- 3 mii lei la Școala Specială Buziaș
În urma discuțiilor purtate cu directorii acestor instituții de învățâmânt special, am decis
împreună să testăm întreg personalul didactic și nedidactic din aceste instituții, astfel încât, să fim
pregătiți din toate punctele de vedere cu tot ce înseamnă pregătirea pentru începerea noului an
școlar 2020-2021.
Prin urmare, am discutat cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius
Brânzeu Timișoara și conducerea Spitalului Municipal " Dr. Teodor Andre"Lugoj care ne vor ajuta
în testarea personalului didactic și nedidactic din școlile speciale și în urma solicitărilor acestor
două spitale, vă propun alocarea sumei de 300 mii lei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius
Brânzeu Timișoara pentru achiziționarea de reactivi și consumabile pentru teste de diagnostic
infecție cu SARS-CoV2 prin tehnica RT-PCR și suma de 150 mii lei pentru Spitalului Municipal "
Dr. Teodor Andre" Lugoj în vederea achiziționării de reactivi, material de laborator și materiale
sanitare.
Referitor la lista de investiții, ca și influențe nu există modificări a sumei totale ci doar
propuneri pentru realocare de fonduri, și anume:
- 2.300.000 lei Spitalului Clinic Județean Timișoara pentru extinderea secției ATI –
proiectare+exectuție;
- 500.000 lei pentru asigurarea sustenabilității proiectului Sistem integrat de management
al deșeurilor în județul Timiș;
- 1.400.000 lei pentru recondiționare/reabilitare fațadă Palat Administrativ –158.000 lei
pentru achiziționarea unui număr de 12 termoscanere pentru învățământul special;
- 1.000.000 lei pentru conservare – restaurare Donjon Castel Huniade
- 25.000 lei pentru achiziționare 2 termoscanere la Centrul de Cultură și Artă Timiș;
Diminuarea de la achiziție - imobile cu suma de 3.140.000 lei, iar în cadrul DGASPC Timiș
este vorba de renunțarea la 2 obiective și alocarea sumei pentru cofinanțare proiect derulat cu
fonduri europene – 30.000 lei pentru dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu
echipamente de protectie/preventive destinate gestionării situației COVID – 19.
Acestea sunt propunerile pentru ceea ce înseamnă rectificarea bugetară.
Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări? Dacă nu, rog echipa tehnică să transmită
proiectul pentru vot.
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 Mihaiţă, Bojin Titu, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Clain Romică
– Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek
Cristian, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu, Iovescu Alexandru, Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ
Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Sarmeş Dan –
Ion, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Tudorică Valentin.
Domnul consilier județean Cocean Liviu – Marius nu a votat.
Punctul nr. 4 - Intrebari – Interpelari
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt întrebări sau interpelări? Vă rog să luați cuvântul.
Domnul consilier județean Viorel Coifan
Domnule președinte, știu că dumneavoastră v-ați implicat direct ca să putem demara
problema Aerodromului Cioca, și vrea să-mi spuneți care este stadiul procesului. S-a dat o
sentință pentru licitația contestată?
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
Nu, încă nu am primit o decizie referitor la contestația licitației privind realizarea
documentației pentru certificarea pistei.
Domnul consilier județean Viorel Coifan
Vă întreb acest lucru pentru că ieri, în Ziarul Adevărul se spunea că Aeroportul
Caransebeș, care nu a funcționat 25 ani, va fi dat în folosință în luna noiembrie. Este adevărat că
este un parteneriat între consiliul județean și un om de afaceri, respectiv domnul Olarul.
Mie mi se pare că ni se pun serioase opreliști din partea unor cercuri de dezvoltatori
imobiliari și cu regret o spun că după 4 ani nu am reușit să rezolvăm această problemă.
Vă rog pe dumneavoastră, dat fiind faptul că ne vom întâlni pentru ultima data în acest
mandat în ședință ordinară peste două săptămâni, să acordăm un punct pe ordinea de zi și
pentru rezolvarea acestei situații.
Domnul președinte Călin Ionel Dobra
O să solicit Direcției Prestări Servicii să ne facă, în acest sens, o informare la zi pentru
data de 23 septembrie când va fi ședința ordinară a plenului Consiliului Județean Timiș.
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vă
doresc o zi bună și să ne revedem cu bine la următoarea ședință.
Dacă nu, dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Timis.

PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA
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