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PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a plenului
Consiliului Județean Timiș din 29 decembrie 2020
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că participă
la ședință un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.Lipsesc
domnii consilieri județeni Andea Petru, Bociu Ionel, Popoviciu Alin și Roman Călin.
Având in vedere dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 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 iși desfășoară activitatea curentă in sediu. Astfel, la şedinţă
participă doar consilierii județeni in funcție.
Caracterul public al ședinței este asigurat in conformitate cu prevederile art.138 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin accesul persoanelor interesate la proiectele de
hotărâri, sens in care toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost postate pe siteul instituției, si prin accesul la procesul-verbal al ședinței. De asemenea ședința poate fi urmărită
si online pe pagina de facebook a consiliului județean.
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 551/23.12.2020 şi ordinea de zi a ședinței a fost
adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare către mass-media si
prin postarea pe tabletele consilierilor județeni.
Având in vedere că ședința nu poate fi desfășurată in condițiile în care se poate vota
electronic, este nevoie sa aprobăm modalitatea de votare în cadrul ședinței de astăzi. Astfel, vă
propun ca toate hotărârile ce vor fi luate in această ședința să se facă prin ridicarea mâinii, mai
puțin hotărârile de alegere a vicepreședinților consiliului județean care se vor face prin vot secret.
Vă supun la vot propunerea de votare cu ridicarea mâinii.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat modalitatea de vot propusă cu 33 voturi “pentru”, din
care un vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru” din
partea doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga
Lucian, Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria,
Caplat Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile,
Moș Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa AlexandruConstantin, Ritivoiu Mihai, Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu AlexandraViviana.
În continuare prezint ordinea de zi a ședinței extraordinare:
1. Proiect de hotarare privind alegerea vicepreședintilor Consiliului Județean Timiș.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Timiș.
3. 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 a ședinței cu 33 voturi “pentru”, din care
un vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian,
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș
Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin,
Ritivoiu Mihai, , Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana..
Punctul nr. 1 al ordinii de zi - Alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Timiș.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Dau cuvântul secretarului județului sa ne prezinte procedurile de votare
Domnul consilier superior Mihai Crista – Șef Serviciu Consultanță și Avizare
Juridică - înlocuitorul domnului Ioan-Dănuț Ardelean - Secretarul General al Județului
Conform art.173 alin.(2) lit.a) si art.188 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si in concordanță cu prevederile art.20 alin.(3) din
Regulamentul de Organizare si Funcționare, Consiliului Județean alege 2 vicepreședinți dintre
membrii săi prin votul secret al majorității absolute a consilierilor județeni în funcție, respectiv 19
voturi.
Alegerea vicepreședinților se realizează pe bază de buletine de vot, care vor fi semnate
de secretarul general al județului.
In buletinele de vot vor fi trecute propunerile făcute de către dvs. pentru funcția de
vicepreședinți ai consiliului județean, iar in dreptul fiecărui nume se află 3 căsuțe – corespunzând
opțiunii dvs. de vot – (pentru, împotrivă, abținere), in care fiecare dintre dumneavoastră veți face
semnul X (însemnând opțiunea) rezultând votul dat fiecărui candidat. Precizam că buletinele de
vot in care se vor face orice alte mențiuni, sau daca semnul X nu se află strict intr-una dintre
căsuțe vor fi anulate. Buletinul care nu conține nicio opțiune este nul.
Votarea se va face in cabinele special amenajate aflate in hol. După vot buletinele vor fi
depuse in urnă.
Rog pe domnul președinte să supună la vot procedura de votare pentru alegerea
vicepreședinților.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Vă supun la vot procedura de alegere a vicepreședinților consiliului județean.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat modalitatea de vot propusă pentru alegerea
vicepreședinților consiliului județean cu 33 voturi “pentru”, din care un vot “pentru” din partea
domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru” din partea doamnelor/ domnilor
consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian, Bojin Mihăiță,
Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat Alexandru,
Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș Cristian-Alin,

Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin, Ritivoiu Mihai, ,
Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.
Dau cuvântul in continuare domnului secretar general pentru a face alte precizări necesare
in vederea votării.
Domnul consilier superior Mihai Crista – Șef Serviciu Consultanță și Avizare Juridică
- înlocuitorul domnului Ioan Dănuț Ardelean - Secretarul General al Județului
Fiecare dintre dumneavoastră aveți dreptul legal de a candida la funcția de vicepreşedinte
al consiliului județean. Prin urmare, propunerile de candidați se fac către președintele consiliului
județean, de către dumneavoastră, ca reprezentanți ai partidelor prezente în consiliul județean
sau pot exista autopropuneri. Indiferent de situație, candidaţii trebuie să îşi prezinte un scurt
Curriculum Vitae. Toţi candidaţii propuși trebuie să accepte candidatura şi să specifice expres
acest lucru în faţa consiliului județean.
De asemenea, indiferent că sunt propuși sau se autopropun, candidații se înscriu pe
buletinul de vot în ordinea formulării propunerii. În momentul în care se sistează propunerile,
împreună cu colegii ne vom retrage şi vom multiplica buletinele de vot.
După redactarea buletinelor de vot consilierii județeni, in ordine alfabetică, se vor prezenta
pentru ridicarea buletinului de vot, după care consilierul va intra în cabina de votare şi după
exercitarea votului va îndoi buletinul de vot şi îl va introduce în urnă.
Vor fi declarați vicepreședinți acei candidați care au întrunit cele mai multe voturi, dar cel
puțin voturile majorităţii absolute a consilierilor județeni în funcție, respectiv 19 voturi.
Înainte de a proceda la înscrierea candidaturilor pentru funcția de vicepreședinte, rog
președintele consiliului județean sa solicite consilierilor județeni să facă 5 propuneri pentru
alegerea comisiei de numărare a voturilor. După deschiderea urnei comisia va încheia un proces
verbal privind rezultatul alegerilor care va fi prezentat plenului consiliului județean.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Pentru constituirea comisiei de validare ș numărare a voturlor avem nevoie de propuneri
din partea grupurilor politice. Vom avea nevoie de 5 membri în această comisie, respectiv câte un
membru din partea fiecărui grup politic, iar grupul politic cu cel mai mare număr de consilieri
județeni va desemna doi reprezentanți în această comisie.
Prin urmare, solicit consilierilor să facă propuneri de candidaturi pentru comisia de
numărare a voturilor care va fi formată dintr-un președinte si 4 membri.
Din partea PNL a fost desemnat domnul Dan Sarmeș și doamna Ciurlea Sorina, din partea
USR PLUS a fost desemnat domnul Petre Mihăieși, din partea PSD a fost desemnat domnul
Sorincău Ioan, iar din partea PRO România a fost desemnat domnul Vasile Moruș.
Acestea fiind propunerile din partea grupurilor politice, supun la vot componența nominală a
comisiei de numărare a voturilor.
- Cine este pentru?
- Dacă este cineva împotrivă?
- Abțineri?
Consiliul Județean Timiș a aprobat componența comisiei cu 33 voturi “pentru”, din care
un vot “pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica, 31 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian,
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș
Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin,
Ritivoiu Mihai, , Sarmeș Dan-Ion, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana și o abținere din partea
domnului Sorincău Ioan.

In continuare solicit consilierilor județeni să facă propuneri de candidaturi pentru funcțiile de
vicepreședinți ai Consiliului Județean, în vederea înscrierii acestora în buletinul de vot.
Domnul consilier județean Dan Sarmeș
Din partea PNL propunem pentru funcția de vicepreședinte pe domnul AlexandruConstantin Proteasa.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Am înțeles că, pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean, din partea PNL este
propus domnul consilier județean Alexandru-Costantin Proteasa și din partea USR PLUS este
propus domnul consilier județean Cristian –Alin Moș.
Din partea PSD există nominalizări? Domnul Călin Dobra aveți cuvântul.
Domnul consilier județean Călin Ionel Dobra
Mulțumesc domnule președinte dar nu doresc să fac nicio propunere pentru funcția de
vicepreședinte al consiliului județean. Nu vreau să vă dau emoții.
Aș vrea totuși să vă întreb care a fost caracterul de urgență pentru convocarea acestei
ședințe pentru alegerea vicepreședinților. Trebuie să știți că unii dintre colegii noștri nu au primit la
timp convocarea la această ședință extraordinară nici pe tablete, nici pe mail și nici măcar
telefonic nu au fost convocați cu 3 zile înainte. Deci, din acest punct de vedere consider că nu s-a
făcut convocarea la ședință așa cum trebuie.
În plus, așa cum am mai spus, nu am înțeles nici necesitatea regimului de urgență pentru
convocarea acestei ședințe extraordinare, mai ales că au trecut deja 3 luni de zile și cred că era
important până acum să votăm desemnarea celor doi vicepreședinti ai consiliului județean.
În acest sens, anunț public faptul că grupul consilierilor județeni din cadrul PSD nu va
participa la votul pentru alegerea celor doi vicepreședinți.
Urez mult succes noii alianțe politice formate la nivelul județului Timiș și să nu uitați că aveți
obligații față de cetățenii acestui județ.
Domnul consilier superior Mihai Crista – Șef Serviciu Consultanță și Avizare Juridică
- înlocuitorul domnului Ioan Dănuț Ardelean - Secretarul General al Județului
În ceea ce privește convocarea pentru această ședință extraordinară a plenului consiliului
județean aceasta s-a făcut încă de miercuri 23.12.2020. Deci, sunt cele 3 zile înaintea întrunirii
acestui plen.
Având în vedere că la începutul anului 2021 vom avea discuții pe baza bugetului consiliului
județean și al instituțiilor subordonate ar fi indicat ca și cei doi vicepreședinți aleși de
dumneavoastră să participe la aceste discuții și să-și exprime punctul de vedere astfel încât
lucrurile să decurgă absolut normal.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Mulțumesc domnule Mihai Crista și aș dori să mai adaug câteva chestiuni, și anume
consiliul județean se întrunește în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare conform Codului
administrativ. În ședință ordinară plenul consiliului județean se întrunește o dată pe lună. Toate
celalte ședințe din cadrul unei luni calendaristice sunt considerate ședințe extraordinare. Există o
singură variantă în care trebuie justificată urgența, și anume, în momentul în care convocarea la
ședința extraordinară se face de îndată. Celelalte ședințe extraordinare care sunt convocate cu
minim 3 zile înainte, conform Codului administrativ, sunt considerate ședințe normale ale
consiliului județean unde nu trebuie să se justifice caracterul de urgență pentru că nu e o ședință
de urgență.
Spunând toate acestea și constatând că avem două propuneri pentru cele două funcții de
vicepreședinte ale consiliului județean, respectiv propunerea PNL pentru domnul Proteasa
Alexandru- Constantin și propunerea USR PLUS pentru domnul Moș Cristian-Alin, îi rog pe cei doi

consilieri județeni propuși pentru funcția de vicepreședinte să ne spună câteva cuvinte într-o
scurtă prezentare personală.
Domnul consilier județean Proteasa Alexandru-Constantin
Bună ziua,
Despre mine pot spune că am 32 de ani, sunt căsătorit și am un copil de 4 luni. În plan
personal am fost administratorul mai multor societăți comerciale, iar pe plan politic am fost în
administrația publică timp de 4 ani de zile ca și consilier local la Primăria Comunei Moșnița Nouă.
Dacă dumneavoastră mai aveți alte întrebări vă stau la dispoziție cu toate informațiile pe
care doriți să le comunic. Vă mulțumesc!
Domnul consilier județean Moș Cristian-Alin
Buna ziua,
În primul rând pot spune că am 37 de ani, am absolvit Universitatea Politehnică –
Electrotehnica și Telecomunicații. Am profesat în domeniul proiectării – cercetării din Automotive,
după care m-am reprofilat pe electronică medicală, am coordonat echipe care proiectau
echipament medical pentru industria medico farmaceutică din lume.
În plan politic, pot spune că am intrat în politică acum 4 ani în Partidul USR și sunt membru
în biroul național USR. Din luna septembrie 2020 sunt consilier județean din partea partidului USR
în cadrul Consiliului Județean Timiș . Vă mulțumesc!
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Acestea fiind propunerile pentru cele două funcții de vicepreședinte al consiliului județean și
dacă buletinele de vot sunt pregătite, rog pe domnul Mihai Crista să ia cuvântul pentru a vă spune
ce trebuie să faceți în continuare.
Domnul consilier superior Mihai Crista – Șef Serviciu Consultanță și Avizare Juridică
- înlocuitorul domnului Ioan Dănuț Ardelean - Secretarul General al Județului
În continuare, propun să luăm o scurtă pauză, să aducem buletinele de vot, apoi voi striga
în ordine alfabetică consilierii județeni pentru a ridica buletinul de vot și a merge la cabina de vot
să-și exercite votul.
Consilierii se citesc in ordine alfabetică
Rog consilierii județeni să se prezinte in ordine alfabetică pentru ridicarea buletinelor de vot
și să voteze.
Procedura de vot s-a încheiat.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
În continuare dau cuvântul președintelui Comisiei de numărare a voturilor pentru a prezenta
rezultatele votării.
Domnul consilier județean Dan Sarmeș – Președintele Comisiei pentru numărarea
voturilor
Voi da citire procesului verbal de numărare al voturilor.
Comisia pentru validarea și numărarea votului, procedând la verficarea opțiunilor exprimate
prin buletinele de vot pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Timiș a constatat
următoarele:
- Număr consilieri județeni prezenți - 33
- Număr consilieri județeni care au votat – 28, din care număr voturi valabil exprimate – 28 și
număr voturi anulate – 0
Pentru funcția de vicepreședinte și-a depus candidatura domnul Proteasa AlexandruConstantin care a obținut 28 de voturi pentru și domnul Moș Cristian-Alin care a obținut 26 voturi
pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.

În consecință, având în vedere voturile exprimate și faptul că pentru alegerea
vicepreședinților Consiliului Județean Timiș este nevoie de votul majorității consilierilor județeni în
funcție, Comisia constată următoarele:
Domnul Proteasa Alexandru-Constantin a fost ales în funcția de vicepreședinte al
Consiliului Județean Timiș.
Domnul Moș Cristian-Alin a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean
Timiș.
Procesul verbal a fost încheiat astăzi 29.12.2020.
Felicit în numele colegilor consilieri județeni pe cei doi vicepreședinți aleși ai Consiliului
Județean Timiș. Felicităi domnule vicepreședinte Proteasa Alexandru! Felicitări domnule
vicepreședinte Cristian Moș.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Mulțumim domnule președinte al Comisiei de numărare a voturilor și înainte de a trece la
depunerea jurământului de către cei doi vicepreședinți aleși, dau cuvântul domnului secretar
general sa prezinte hotărârile privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean.
Domnul consilier superior Mihai Crista – Șef Serviciu Consultanță și Avizare Juridică
- înlocuitorul domnului Ioan Dănuț Ardelean - Secretarul General al Județului
În continuare voi prezenta hotărârile de alegere a vicepreședinților
“Hotărâre pentru alegerea domnului Proteasa Alexandru-Constantin în funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș
Având în vedere prevederile legale, referatul de aprobare al domnului președinte AlinAdrian Nica, raportul domnului secretar general al județului, în temeiul prevederilor art. 173 alin.1
lit. a și alin.2 lit.a , art. 182 alin. 1 și art. 196 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
cu completările și modificările ulterioare, supun spre aprobare prezenta hotărâre:
Art. 1 – Domnul Proteasa Alexandru-Constantin se alege în funcția de vicepreședinte al
Consiliului Județean Timiș pe durata mandatului 2020-2024.”
Aceași situație este și pentru domnul vicepreședinte Moș Cristian –Alin. Prevederile legale
sunt aceleași, iar articolul 1 al hotărârii este:
“Art. 1 – Domnul Moș Cristian-Alin se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului
Județean Timiș pe durata mandatului 2020-2024.”
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Rog pe cei doi vicepreședinți aleși să depună jurământul, în ordine alfabetică.
Domnul vicepreședinte Moș Cristian –Alin
Subsemnatul Moș Cristian-Alin, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună
credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitoilor județului Timiș.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!
Domnul vicepreședinte Proteasa Alexandru-Constantin
Subsemnatul Proteasa Alexandru-Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș,
depun, în conformitate cu at. 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
și completările ulterioare, următorul jurământ:
“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și
priceperea mea pentru binele locuitoilor județului Timiș.”
Așa să-mi ajute Dumnezeu!
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Felicit pe cei doi vicepreședinți aleși care îmi vor fi alături în acest mandat, în această
echipă întregită cu toți consilierii județeni și sper că împreună vom face toate lucrurile pe care ni
le-am propus în campania electorală.

În continuare, trecem la dezbaterea și aprobarea următorului punct înscris pe ordinea de zi.
Punctul nr. 2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile reunite.
Având în vedere că domnul Proteasa Alexandru a fost doar într-o singură comisie nu este
nevoie să fie înlocuit, însă e nevoie de o nouă propunere din partea grupului USR PLUS pentru
că domnul Cristian Moș a fost în două comisii de specialitate.
Deci, propunerea grupului USR PLUS pentru comisia economică este domnul consilier
județean Alexandru Cadar.
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Județean Timiș a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 voturi “pentru”, un vot
“pentru” din partea domnului președinte Alin-Adrian Nica și 32 voturi „pentru” din partea
doamnelor/ domnilor consilieri județeni Anghel Mihai-Cornel, Badiu Călin-Claudiu, Blaga Lucian,
Bojin Mihăiță, Boldovici Laura-Carmen, Cadar Cosmin Alexandru, Calescu Mihaela-Maria, Caplat
Alexandru, Ciurlea Sorina-Alexandra, 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, Micicoi Cornelia-Elena, Mihăieș Petre, Moruș Vașile, Moș
Cristian-Alin, Nemeth Zoltan, Olajos Jani-Raul, Popescu Marin, Proteasa Alexandru-Constantin,
Ritivoiu Mihai, , Sarmeș Dan-Ion, Sorincău Ioan, Trocan Ciprian, Țecu Alexandra-Viviana.

Punctul nr. 3 al ordinii de zi - Intrebari, Interpelari
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Chiar dacă mai avem doar un singur punct pe ordinea de zi, invit pe cei doi vicepreședinți
să mi se alăture la masă așa cum ne vom prezenta și vom conduce ședințele de acum înainte.
Acest punct fiind întrebări, interpelări aș vrea să știu dacă sunt discuții cu privire strict la
punctele înscrise pe ordinea de zi care au fost dezbătute în ședința extraordinară.
Domnul consilier județean Călin Ionel-Dobra
Chiar dacă am constatat că noua coaliție constituită la nivelul Consiliului Județean Timiș
este PNL – USR-PLUS și Pro-ROMÂNIA aceasta se pare că nu funcționează în totalitate, întrucât
în urma exprimării voturilor au fost 28 de voturi și respectiv 26 de voturi.
Totuși, aș vrea să transmit celor doi vicepreședinți, în numele grupului PSD, mult succes și
să-i asigur că atâta timp cât vor apăra interesele locuitorilor județului Timiș vor avea votul, sprijinul
și colaborarea grupului PSD.
Vă doresc tuturor un an nou fericit și cât mai multe realizări pentru Județul Timiș.
Domnul vicepreședinte Proteasa Alexandru-Constantin
Aș dori să transmit un scurt mesaj de mulțumire consilierilor județeni pentru sprijinul și
încrederea acordată nouă, celor doi vicepreședinți aleși astăzi, și să-i asigur că vor găsi în mine
un partener cu care veți putea lucra în interesul cetățeanului. De asemenea, să știți că ușa
vicepreședintelui Proteasa Alexandru va fi mereu deschisă pentru toți consilierii județeni, chiar și
pentru aceia care nu m-au votat astăzi. Vă mulțumesc!

Domnul consilier județean Nemeth Zoltan
Ca urmare a alegerii domnului Cristian Moș în funcția de vicepreședinte, grupul USR PLUS
anunța schimbarea liderului de grup, astfel că în locul domnului Cristian Moș, lider de grup USR
PLUS va fi domnul consilier județean Olajos Jani-Raul.
Domnul președinte Alin-Adrian Nica
Mulțumim pentru acest anunț!
Dacă mai sunt alte discuții?
Dacă nu, vă doresc tuturor un an nou cu multe realizări să să ne ajute Dumnezeu să facem
numai lucruri bune pentru Județul Timiș. Îmi doresc să trecem cu bine peste acest an care a fost
destul de dezamăgitor pentru toată lumea și să avem speranță că va fi un an nou mai bun, mai
prosper și cu mai multe realizări frumoase pentru noi toți.
Dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Timiș.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,
Alin-Adrian NICA

p. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Mihai CRISTA
ȘEF ȘERVICIU CONSULTANȚĂ ȘI AVIZARE JURIDICĂ

Întocmit,
INSPECTOR SPECIALITATE IA
Aurelia CAUC

