
Recent s-au împlinit trei ani de când am 
preluat mandatul de președinte al Consiliu-
lui Județean Timiș. Nu doresc să vorbesc 
despre moștenire și trecut, dar este impor-
tant să știți că mi-am dedicat cea mai mare 
parte a timpului activității administrative și 
am făcut-o cu transparență, responsabili-
tate și bună-credință. Așa am reușit să duc 
la maturitate proiecte precum noua mater-
nitate de la Spitalul Județean, Stadionul 
Dan Păltinișanu, reabilitarea Conacului de 
la Foeni, refacerea ecluzei de la Sânmihaiu 
Român pentru ca Bega să devină navigabi-
lă până la sârbi, Sala Polivalentă, Centrul 
de legume și fructe de la Tomnatic, Bazinul 
de înot de la Jimbolia, Clinica de Mari Arși, 
finanțarea în premieră a spitalelor munici-
pale și orășenești pentru a fi dotate cu apa-
ratură medicală, extinderile la patru benzi 
Moșnița Nouă, Dumbrăvița și Aeroport sau 
să rezolv hățișul în care erau blocate obiecti-
ve importante precum Castelul Huniade sau 
Institutul Oncologic. Am demonstrat că se 
poate și putem Dezvolta Timișul Împreună. 
Se ştie că, pentru administraţia publică, în-
ceputul fiecărui an este unul dintre cele mai 
importante momente, întrucât se pregătește 
bugetul și orice scăpare are efecte imedia-

te. Bugetul Consiliului Județean Timiș, pen-
tru anul 2020, este unul al dezvoltării. Deși 
Guvernul Orban a încercat să ne faulteze 
și a tăiat 25 de milioane de lei de la proiec-
tele sociale, ne-am regrupat. Am primit cu 
nedumerire şi mare îngrijorare hotărârea de 

guvern prin care au fost alocate de la buge-
tul de stat sumele pentru ceea ce înseamnă 
asistenţa socială, adică persoanele cu han-
dicap şi protecţia copilului. Este o lovitură 
primită la nivelul bugetului judeţului Timiş, 
dar una pe care, totuşi, Timişul are capaci-
tatea de a o suporta, astfel încât să nu ajun-
gem în imposibilitatea desfăşurării activităţii 
de asistenţă socială. Ne-am regrupat din 
mers, cum vă spuneam, şi am încercat să 
nu renunţăm la investiţii şi să apleăm la cât 
mai multe fonduri europene, pe care le vom 
solicita în avans. Ne-am concentrat pentru 
a reuşi să construim un buget cât mai echi-
librat, să asigurăm funcţionalitatea instituţii-
lor din subordine, continuitatea la proiectele 
din fonduri europene, din fonduri guverana-
mentale şi, bineînţeles, a celor din bugetul 
propriu. Alături de specialiștii CJ Timiș, am 
regândit toată strategia și pot anunța acum 
că avem fondurile necesare să finalizăm 
investițiile demarate, dar și pentru a lansa 
noi proiecte pentru județ. Fiţi siguri că vom 
veni cu cele mai bune soluţii pentru comu-
nitate! 

Călin-Ionel Dobra,
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş 
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Dragi timişeni,

 Un buget pentru 
dezvoltarea judeţului
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Călin Dobra, preşedinte-
le Consiliului Judeţean Timiş, 
a militat mereu pentru Institu-
tul Regional de Oncologie din 
Timișoara, clădirea-fantomă 
acum, de pe Calea Torontalu-
lui. Iată că veştile bune încep 
să îşi facă loc: “Timișul se află 
printre județele cu cea mai 
mare incidență a cancerului din 
România. E cumplit ce poate 
să facă boala aceasta și cu ce 
furie distruge trupuri, suflete și 
vieți. Prins în hățișul birocratic, 
proiectul Institutului s-a blocat 
de multe ori, iar documentația 
a expirat. Iată că demersurile 
pe care le-am făcut pe lângă 
Ministerul Sănătății, în timpul 
guvernării PSD, dau rezultate, 
iar lucrurile încep să se miște. 
Direcția de Sănătate Publică 
Timiș a lansat o licitație pentru 
actualizarea expertizei tehni-
ce, inclusiv studiul topografic şi 
studiul geotehnic, a serviciilor 
de actualizare a temei de pro-
iectare şi de actualizare/elabo-

rare a studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții In-
stitutul Regional de Oncologie 

Timisoara, Calea Torontalului 
nr. 5. Valoarea contractului se 
apropie de 300.000 de euro, iar 
ofertele se depun până în data 
de 6 martie. Din acest punct, 
nu ar trebui să treacă mai mult 
de trei luni până la finalizarea 

procedurii de actualizare. Insti-
tutul Regional de Oncologie din 
Timișoara este un obiectiv la 

care țin foarte mult, pentru care 
am făcut și voi face în continu-
are multe drumuri la București, 
până când reușesc să îi conving 
pe cei de acolo de importanța 
unui astfel de proiect”, a decla-
rat Călin Dobra. 

Au început măsurătorile 
pentru noul stadion

Proiectul prin care va începe construcția noului stadion din 
Timișoara a fost aprobat de către Compania Națională de Investiți. 
În felul acesta, s-a reușit demararea primei etapă a acestui pro-
iect extrem de important nu doar pentru timișoreni, dar pentru toți 

iubitorii de sport din județul nostru. Referitor la concretizarea mult-
aşteptatului obiectiv al judeţului, Călin Dobra, preşedintele CJT, a 
declarat: “Sper foarte mult ca noua arenă sportivă să reprezinte noi 
motive de mândrie pentru noi toți.  Pentru că este un proiect extrem 
de important pentru comunitate, am fost pe teren. 

Institutul Regional de Oncologie 
din Timișoara intră în “tratament”
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Peste 10 milioane de 
lei pentru drumurile 
comunale 

Drumurile comunale din judeţul Timiș au primit de la autoritățile județene peste 
10,7 milioane de lei, bani care provin din sumele defalcate din taxa pe valoare adă-
ugată. Proiectul a fost votat în prima ședință de plen a CJT din acest an. Există şi 
localități care nu au primit bani, dar și localități care, la prima vedere, au primit sume 
prea mari. Suma totală acordată primăriilor este de 37 de milioane de lei, dintre care 
10,7 vor merge la drumuri comunale. Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş, a explicat raţionamentele care au stat la baza alocării acestor sume: “S-a cal-
culat în funcție de solicitările autorităților locale. Aici discutăm și de drumurile comu-
nale. Sunt autorități locale care nu au, pe raza unității teritorial-administrative drumuri 
comunale, și atunci am sprijinit pe ceea ce înseamnă dezvoltare, nealocându-le pen-
tru drumuri comunale”.

CJ Timiș, prima autoritate publică ce ridică 
o parcare supraetajată

Vom merge  pe patru 
benzi de la Timișoara 
la Sânandrei!

Parcarea supraterană, care 
va fi construită de Consiliul 
Județean Timiș, va fi situată pe 
str. Sf. Ioan nr. 1 (lângă Hotel 
Timișoara). “Este o investiție 
pentru care caut soluții încă 

de la preluarea mandatului, 
pentru că sunt conștient de 
importanța și necesitatea sa 
pentru cetățeni. Săptămâna 
trecută, am scos la licitație 
serviciile pentru elaborarea 

documentației în vederea reali-
zării Planului Urbanistic Zonal, 
procedură obligatorie, care va 
stabili reglementările și para-
metrii urbanistici ai viitoarei 
construcții (regim de înălțime, 
procent de ocupare a terenu-
lui, acces, coeficient de ocu-
pare, etc.). De aici, până la 
licitația efectivă, mai e doar un 

pas. Nu am o misiune ușoară, 
dar în ultima perioadă am avut 
discuții cu mai mulți membri ai 
mediului de afaceri, să identi-
ficăm soluția optimă atât pen-
tru cei care vor investi, pentru 
cetățeni, dar și pentru noi, ca 
autoritate publică”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş.

Conexiunea dintre municipiul Timi-
şoara şi una dintre comunele periurbane 
va fi mult mai bună şi ceea ce părea o 
utopie la un moment dat începe să prin-
dă contur. “Vin cu vești excelente legate 
de lărgirea la patru benzi a sectorului de 
drum județean Timișoara (DN69) - Sâ-
nandrei, tronson care va avea și pistă 
de biciclete. Iată, unul dintre angaja-
mentele pe care mi le-am luat în fața 
cetățenilor, la dezbaterea publică din 
toamna lui 2019, prinde contur. Proiectul 
este inclus pe lista de investiții a Con-
siliului Județean Timiș, de anul acesta. 

Dacă toate lucrurile merg bine, anul 
acesta putem scoate la licitație execuția 
lucrărilor”, a declarat Călin Dobra, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Timiş. 
Extinderea la patru benzi a drumului de 
la Timişoara la Sânandrei va fi şi un pu-
ternic imbold pentru mediul de afaceri şi 
este de aşteptat ca noi şi noi investiţii să 
fie demarate în zonă, dată fiind îmbună-
tăţirea infrastructurii rutiere. Localitatea 
Sînandrei se adaugă, astfel, altor două 
comune spre care se va realiza circula-
ţie pe patru benzi, respectiv Dumbrăviţa 
şi Moşniţa Nouă. 
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Bugetul total al CJ Timiș pentru 
anul 2020 este de 657 de milioane lei, 
din care 250 de milioane sunt pentru 
investiții. Iată care sunt prioritățile:

l La capitolul Educație a fost aloca-
tă suma de 25 de milioane de lei pentru 
întreținere și funcționare, plus alte 8 mi-
lioane de lei pentru investiții.

l Bugetul alocat pentru reparații 
la Spitalul Județean din Timișoara se 
ridică la 4,6 milioane de lei, iar pentru 
investiții la 17 milioane de lei. Totodată, 
CJ Timiș va continua să finanțeze echi-
pamente medicale pentru spitalele mu-
nicipale și orășenești, program realizat 
printr-o schemă de minimis, în premieră 
pentru județ.

l Pentru drumurile județene s-au 
prevăzut fonduri de circa 170 de milioa-
ne de lei (32,5 pentru lucrări de reparații 
și 140 de milioane pentru investiții). 

Printre obiectivele importante pentru 
2020 se numără începerea lucrărilor de 
extindere la patru benzi a drumurilor de 
Dumbrăvița, Moșnița Nouă, Aeroport. 
Se va lucra și la tronsonul Cărpiniș - 
Periam - Limita cu județul Arad și inter-
conectare la A1 la Pecica, reabilitarea 
Timișoara - Utvin - Sânmihaiu Român și 
turnarea de covoare asfaltice pe apro-
ximativ 50 de km. Nu am uitat nici de 
Centura Alternativă a Timișoarei, for-
mată din drumuri județene, astfel că 
s-a prevăzut realizarea documentațiilor 
pentru sectoarele Moșnița Veche - Gi-
roc și Sânmihaiu Român - Șag.

l Prin Agenda Culturală, ONG-uri-
le, asociațiile și fundațiile beneficiază de 
8 milioane de lei. Agenda Sportivă are 
o alocare bugetară de 3,2 milioane de 
lei.

l Cultele religioase se vor baza 

anul acesta pe circa 2,5 milioane de 
lei, pentru lucrări de repetații la biserici. 
De asemenea, se păstrează în 2020 și 
finanțarea celor două cămine de bătrâni, 
de la Comloșu Mare și Jimbolia.

l CJ Timiș face investiții majore și la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 
prin derularea unui proiect european de 
1 milion de euro. În plus, anul acesta va 
avea loc recepția finală la trei autospe-
ciale, iar pe lista de investiții s-a alocat 
alte trei milioane pentru autospeciale 
de stins incendii, un sistem de alertare 
intern modern, motopompe de mare ca-
pacitate, cât și pentru realizarea proiec-
telor tehnice ale clădirilor noi construite 
la Cărpiniș, Făget și pe strada Cluj din 
Timișoara, unde va funcționa un dispe-
cerat integrat nou.

l La fel de importantă este și suma 
acordată asociațiilor de gaz, de circa 

trei milioane de lei, pentru întocmirea 
Studiului de Fezabilitate necesar reali-
zării de către Transgaz a extinderii sis-
temului la nivelul județului Timiș.

l Pe lista de investiții mai regăsim, 
printre multe altele, centrul de legume 
și fructe de la Tomnatic, bazinul de înot 
de la Jimbolia, realizarea lucrărilor edi-
litare pentru blocurile ANL de la Giroc, 
cofinanțarea necesară proiectului euro-
pean de 180 de milioane de euro derulat 
prin Aquatim pentru extinderea rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare, 
cofinanțarea pentru construcția la Șag a 
Centrului de Perfecționare al Asociației 
Comunelor din România, întocmirea 
documentației pentru certificarea Aero-
dromului Cioca, reabilitarea Conacului 
Mocioni de la Foeni și construirea punc-
tului muzeal de la Parța, pentru valorifi-
carea sanctuarului neolitic.

Bugetul judeţului Timiş 
pentru anul 2020
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Am vrut să asist personal 
la demararea măsurătorilor 
topografice, necesare pentru 
studiile de prefezabilitate, fe-
zabilitate şi alte studii de spe-
cialitate, precum și pentru ela-
borarea documentațiilor pentru 
obținerea avizelor și a acordu-
rilor solicitate prin Certificatul 
de Urbanism, ale noului stadion 
din Timișoara! Este arena pe 
care o așteaptă toată lumea 
cu sufletul la gură. Două firme 
din București, care au câștigat 
licitația, se vor ocupa de reali-
zarea acestor studii. Împreună 
cu Romeo Malac, administra-
torul stadionului, m-am asigu-
rat că nimic nu mai împiedică 
buna desfășurare a acestui 
proiect, pentru care Compania 
Națională de Investiții a dat or-
dinul de începere a lucrărilor. 
Documentația trebuie preda-

tă la CNI în termen de 135 de 
zile, iar valoarea contractului 
este de aproape 800.000 de 
lei, cu TVA. Vechea arenă ”Dan 
Păltinișanu” va fi demolată, de 
îndată ce CNI va desemna și 
firma constructoare. Ridicarea 
acestui mult-așteptat complex 
sportiv va fi, cu siguranță, un 
imbold pentru sprijinirea dezvol-
tării activităților cultural-sportive 
inițiate de către județul Timiș, 
prin Consiliul Județean Timiș. 
Am încredere că va avea și un 
impact pozitiv asupra dezvoltă-
rii economice a regiunii, situată 
la granița cu Serbia şi Ungaria, 
poziție care i-a conferit în per-
manenţă rolul de punte de legă-
tură interculturală şi economică 
între cele trei ţări vecine. Și mă 
voi asigura că lucrurile merg 
doar în direcția bună. Nu e doar 
o promisiune. E un angajament 
ferm!”

Au început măsurătorile 
pentru noul stadion

Urmare din pagina 1

Punem gaz pe un 
proiect fierbinte

Trei milioane de lei pentru demararea Studiului de fezabilitate! 
Aceasta este suma pe care Consiliul Județean Timiș o alocă, în 
2020, celor cinci Asociații de dezvoltare intercomunitară (Adi Gaz). 
Restul banilor vor fi suportați de cele 69 de primării înscrise în pro-
iect. Odată finalizat, SF-ul va fi predat Transgaz, care va face și 
investiția finală. “Nu pierdem timpul. Lucrăm și avansăm. Avem un 
singur țel: la sfârșit, peste 200.000 de locuitori ai județului să be-
neficieze de alimentare cu gaz”, a declarat preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Călin Dobra.

 Investiții de peste 50 de 
milioane de lei în rețeaua 
electrică din Timiș

“Nu avem curent!”, “Iar am 
stat în întuneric”, “Variațiile de 
tensiune ne strică aparatura!” 
- sunt probleme ale locuitori-
lor din Timiș, care  ajung zilnic 
în atenţia conducerii Consiliului 
judeţean Timiş. Tocmai de ace-
ea, preşedintele Călin Dobra a 
avut  o întâlnire cu reprezenaţi 
ai E-Distribuție Banat, discuta-
tând cu  Alin Crăciunescu, ingi-

ner șef, despre modernizarea 
rețelelor și a echipamentelor 
de distribuție. “Mă bucur că au 
înțeles necesitatea unor investiții 
majore în zonă. Astfel de lucrări 
sunt prevăzute în aproape 30 
de localități, dar și în Timișoara, 
oraș aflat mereu ”în tensiune” și 
unde se pregătesc producții de 
amploare din cadrul programu-
lui TM2021. Valoarea totală a 

investițiilor depășește, în județul 
Timiș, 50 de milioane de lei, o 
sumă ce ne îndreptăţeşte să 
avem speranţa că nu vor mai fi 
problemele de acum din cadrul 
sistemului eneregtic!”, a declarat 
Călin Dobra. Săptămânile trecu-
te, peste 5.000 de oameni au ră-
mas fără curent electric după ce 
vântul a făcut ravagii în reţeaua 
din judeţul Timiş. 

Lucrările de extindere la patru benzi a drumu-
lui judeţean care face legătura între Dumbrăviţa şi 
autostrada A1 ar putea începe în această primă-
vară. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş, Călin Dobra, care a precizat: 
„Suntem în faza în care așteptăm finalizarea pro-
iectului tehnic. După ce îl vom primi și se va face 

recepția, îl vom transmite organismelor europene 
pentru vizare, după care, dacă totul este în regulă, 
vom da ordinul de începere a lucrărilor. Estimez 
undeva în luna aprilie – mai să putem să reușim 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor”. Valoa-
rea proiectului este de 49 de milioane şi jumătate 
de lei, și este finanțat din fonduri europene.

În primăvară încep lucrările pentru 
patru benzi spre Dumbrăviţa
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Bani europeni pentru 
regiunea de Vest

Centru de 
recuperare pentru 
micuţii cu handicap

37 de milioane de lei de 
la Consiliul Judeţean 
Timiş pentru primării

Se cunoaşte foarte bine faptul că în Timiș au venit, mai mereu, bani puțini de 
la Guvern. Se ştie şi că suma pentru echilibrarea bugetelor locale a fost plafonată, 
lucru care îi nemulțumește total pe locuitori. Situaţia a fost abordată de preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, care a declarat: “Este nedrept ca un județ ca Timișul, unul 
dintre cei mai importanți contributori la buget, să primească doar 27 de milioane de 
lei acum! Cum îi împărțim? Cum gestionăm situația? Cu echipa Consiliului Județean 
Timiș, am stabilit să acordăm primăriilor din județ un total de 37 de milioane de lei, 
după cum urmează: cele 27 milioane de lei de la Guvern, pentru echilibrarea buge-

telor de investiții, iar 10 milioane de lei, bani din sume defalcate de TVA, exclusiv 
pentru lucrări la drumurile comunale. Pe de altă parte, prin legea bugetului de stat, 
municipiile au beneficiat de sume importante. Ca exemplu, vă pot spune că municipiul 
Lugoj a primit de la Consiliul Județean o finanțare ce se ridică la 1,8 milioane de lei. 
Împărțirea acestor bani a fost intens discutată cu șefii administrațiilor locale din Timiș, 
dar și cu consilierii județeni, inclusiv cu cei din celelalte grupuri politice. Facem tot ce 
putem, să dezvoltăm Timișul împreună!”. 

Investiții importante 
la Spitalul Județean 
din Timișoara

Din dorința de a asigura pacienților, 
dar și cadrelor medicale, condiții cât mai 
bune, Consiliul Judeţean Timiş inves-
teşte, și în 2020, o sumă considerabilă 
în Spitalul Județean din Timișoara. La 
sediul Consiliul Județean Timiș, a avut 
loc ședința de pregătire a bugetului, în 
cadrul căreia au fost stabilite proiecte-
le care vor beneficia, cu prioritate, de 
finanțare: 

• Reamenajare secție Clinică de Uro-
logie și ATI transplant renal, la etajul V, 
existentă în cadrul SCJUPBT – execuție 
/ 5.465.000 lei 

• RK farmacie SCJUPBT – execuție 
/ 316.000 lei

• Sistem de detecție fum secții SC-
JUPBT 

• Reabilitarea sălilor de operație nr. 9 
și nr. 4 și refacerea instalațiilor electrice 
ale celor două săli 

• Noua maternitate a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență 

• 2 lifturi pentru transport materiale
• Documentație privind obținerea 

autorizației de funcționare SCJUPBT / 
750.000 lei

• RK – săli operație parter, corp B, 
Casa Austria – DALI + PT / 100.000 lei

• Modernizare și extindere la con
strucția existentă a clinicilor de ortopedie 
– actualizare DALI + PT + audit energe-
tic / 200.000 lei 

• Audit energetic Casa Austria – DALI 
+ PT 

• Reabilitare centrală termică SCJU-
PBT

• Documentație pentru obținerea au
torizației de securitate la incendiu mari 
arși, Casa Austria, corp A și B și intabu-
lare în CF / 45.000 lei

În plus, pentru un acces mai facil în 
spital, dar și pentru confortul pacienților, 
luăm în calcul și:

• Realizare acces control secții SC-
JUPBT, inclusiv ușa rotativă automatică, 
intrare – proiectare și execuție / 500.000 
lei

• Jaluzele exterioare aluminiu, aripa 
Nord, SCJUPBT / 400.000 lei

Consiliul Județean Timiș intențio
nează să construiască, cu bani din buge-
tul propriu, un centru de recuperare des-
tinat micuților cu dizabilități, la Timișoara. 
Acesta ar urma să funcționeze în ca-
drul Centrului de Resurse și Asistență 
Educațională „Speranța”, iar valoarea 
investiției, conform studiului de fezabili-
tate, este estimată la 12,1 milioane lei, 
inclusiv TVA. În acest moment, în ca-
drul Centrului de Resurse și Asistență 
Educațională „Speranța”, instituție finan
țată de CJ Timiș, beneficiază de servicii 
aproximativ 300 de copii și adolescenți, 
cu vârste între trei luni și 18 ani, cu 
deficiențe precum cele mentale, fizice, 
de limbaj, de conduită, socioemoționale, 
ADHD, tulburări de dezvoltare, dificultăți 
de învățare sau cu sindrom Down. Noua 

clădire ar urma să fie realizată pe str. 
Cornelia Sălceanu, nr. 11, din Timișoara, 
pe un teren administrat de CJ Timiș, 
ce are o suprafață de 2.360 mp. Imobi-
lul va fi format din parter și trei etaje și 
va fi alcătuit din săli de terapie, spațiu 
multifuncțional, cabinete medicale, cabi-
nete psihologice, cabinete pentru terapii 
specifice, bazin de înot cu spații conexe, 
spații centru de documentare, bibliotecă, 
sală de lectură, spații pentru activități de 
timp liber pentru copii, sală conferință 
+ garderobă, sală profesorală, sală 
direcțiune, sală secretariat, sală asistent 
social, spații activități administrative, 
spații cazare copii, părinți sau specialiști 
în vizită, sală servit masa, grupuri sanita-
re copii. Durata de realizare a investiției 
este estimată la 24 de luni.

Sănătatea, educația sau infrastruc-
tura rămân cele mai importante dome-
nii de investiție, cu bani europeni. În 
cadrul Biroului Regional pentru Coope-
rare Transfrontalieră, conducerea Con-
siliului Judeţean Timiş a stabilit, alături 
de reprezentanți ai județelor aflate la 

granița cu Serbia  Timiș, Mehedinți și 
CarașSeverin  strategiile care să ajute 
la dezvoltarea regiunii de Vest, precum 
și zona vecină din Serbia. Premisele fi-
ind create, se anunţă, iată, vremuri bune 
din punct de vedere al atragerii fonduri-
lor europene!
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l Hotărârea nr.1/29.01.2020 privind 
acordarea dreptului de folosință gratuită 
asupra unor spații aflate în imobile pro-
prietate publică a Județului Timiș, către 
unele instituții de utilitate publică.

l Hotărârea nr. 2/29.01.2020 pri-
vind aprobarea completării Anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
113/2015 pentru aprobarea obiectivelor 
de interes județean la care se execută 
pază prin Direcția de Prestări Servicii 
Timiș.

l Hotărârea nr. 3/29.01.2020 pri-
vind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
105/28.05.2019 pentru aprobarea Nor-
mativelor privind dotarea cu autovehicu-
le şi consumul lunar de carburanţi.

l Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind 
aprobarea procedurii de vânzare prin 
licitație cu strigare a acțiunilor deținute 
de Consiliul Județean Timiș la Societa-
tea DRUMCO S.A.

l Hotărârea nr. 5/29.01.2020 pri-
vind aprobarea promovării proiectului 
„Implementarea cadrului instituțional de 
dezvoltare strategică la nivelul Județului 
Timiș” - cod SMIS 135760 prin accesa-
rea fondurilor nerambursabile aferen-
te Programului Operațional Capacitate 
Administrativă, Cererea de proiecte 
POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regi-
unile mai puțin dezvoltate).

l Hotărârea nr. 6/29.01.2020 pri-
vind aprobarea încheierii unui Acord de 
Parteneriat între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş, Fundaţia de Abilitare „Speranţa” 
Timișoara, Fundația Agathos și Fundația 
Româno-Germană Timișoara, pentru 
dezinstituționalizarea unui număr de 50 
de beneficiari din sistemul rezidențial 
prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 - „Prima cameră” – In-
strumente inovative pentru integrarea 
socio-profesională a tinerilor care pără-
sesc sistemul de protecție specială AP 
4/PI 9.iv/OS 4.12 și OS 4.13

l Hotărârea nr. 7/29.01.2020 pri-
vind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Timiș nr.144/2015 
privind constituirea Comisiei de preluare 
a arhivei de la Societatea IPROTIM S.A. 
Timișoara.

l Hotărârea nr. 8/29.01.2020 privind 
aprobarea documentației tehnico – eco-
nomice, faza Studiu de fezabilitate, cu 
principalii indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție publică 
“Amenajare platformă parcare pe parce-
la C5 din incinta Parcului Industrial Teh-
nologic Timişoara”.

l Hotărârea nr. 9/29.01.2020 privind 
aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii 
de funcţionare şi a secţiunii de dezvol-
tare pentru bugetul propriu al judeţului 
Timiş la 31.12.2019.

l Hotărârea nr. 10/29.01.2020 pri-
vind aprobarea organizării reţelei şcola-
re pentru unitățile de învăţământ liceal 
special din judeţul Timiş, pentru anul 
şcolar 2020-2021.

l Hotărârea nr. 11/29.01.2020 pri-

vind aprobarea organizării reţelei şcolare 
pentru unitățile de învăţământ preuniver-
sitar special din Județul Timiș - nivelurile 
de învățământ preșcolar, primar, gim-
nazial și profesional, pentru anul școlar 
2020-2021.

l Hotărârea nr.12/29.01.2020 pri-
vind aprobarea documentației tehnico 
– economice, faza Studiu de fezabilita-
te, cu principalii indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiție pu-
blică “Centru de recuperare pentru copii 
cu dizabilități “Speranța” pentru „Centrul 
de Resurse și Asistență Educațională 
Speranța”.

l Hotărârea nr. 13/29.01.2020 pri-
vind aprobarea modificării și completă-
rii Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr.189/30.08.2018 privind stabilirea 
componenței Consiliilor de Administrație 
ale instituțiilor publice de cultură de inte-
res județean.

l Hotărârea nr. 14/29.01.2020 pri-
vind aprobarea devizului general actu-
alizat la faza de Proiect Tehnic pentru 
obiectivul de investiție din cadrul pro-
iectului „Reabilitarea, consolidarea, mo-
dernizarea şi accesibilizarea spaţiilor 
educaţionale din cadrul Liceului Teoretic 
Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri 
de sprijinire a eficienţei energetice prin 
gestionarea inteligentă a energiei şi uti-
lizarea energiei din surse regenerabile”, 
cod SMIS 116274 în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile alocate prin 
POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Pri-
oritatea de investiții 3.1, Operațiunea B 
- Clădiri Publice.

l Hotărârea nr.15/29.01.2020 pen-
tru aprobarea modificării și completării 
Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
42/26.03.2019 privind aprobarea solici-
tării trecerii unor imobile din domeniul 
public al Statului, aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin In-
spectoratul de Poliție Județean Timiș, în 
domeniul public al Județului Timiș.

l Hotărârea nr. 16/29.01.2020 pri-
vind aprobarea inițierii procedurii de 
închiriere, prin licitație publică, a unui 
spațiu din cadrul imobilului din Orașul 
Gătaia, str. Carpați nr.106/2, aflat în do-
meniul public al Județului Timiș și în ad-
ministrarea Primăriei Orașului Gătaia.

l Hotărârea nr. 17/29.01.2020 pri-
vind aprobarea dreptului de trecere pe 
drumurile din Parcul Industrial și Tehno-
logic Timișoara pentru Societatea AGIL 
S.R.L.

l Hotărârea nr. 18/29.01.2020 pri-
vind aprobarea repartizării sumelor din 
TVA şi impozitul pe venit pentru echili-
brarea bugetelor locale pentru unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Timiș 
pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-
2023.

l Hotărârea nr.  19/29.01.2020 pri-
vind aprobarea repartizării sumelor de-
falcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene şi comunale pe anul 
2020 și estimări pe anii 2021, 2022 și 
2023.

Hotărârile CJ Timiș 
din ianuarie 2020

Bani pentru salvatorii 
de la ISU Timiș
Peste 2 milioane de lei, fonduri de la CJ în 2019, 
și 1 milion de euro, bani europeni

Sănătatea și viața unui om nu au preț. ISU Timiș a beneficiat de un sprijin finan-
ciar important din parteaConsiliului Județean, în anul 2019: peste 2 milioane de lei! 
Cu acești bani, au fost achiziționate vehicule, sisteme performante și generator de 
mare capacitate, cu ajutorul cărora s-a intervenit la aproape 20.000 de solicitări, iar 
peste 1.000 de vieți au fost salvate. Vorbim de o medie de 53 de intervenții pe zi, în 
județul Timiș. De asemenea, fondurile de la CJ au contribuit la demararea procedu-
rilor pentru construirea de noi imobile pentru pompierii de la Cărpiniș și Făget, dar și 

pentru modernizarea clădirii de pe strada Cluj, din Timișoara. ISU Timiș a beneficiat 
și de bani europeni – 1 milion de euro – obținuți prin Asociația de dezvoltare inter-
comunitară pentru managementul situațiilor de urgență (ADI VEST). Cu acești bani 
s-au achiziționat trei autospeciale de ultimă generație.

Autospeciale, echipamente de top și investiții în sedii noi sau existente – sunt 
doar câteva dintre proiectele ISU Timiș ce vor primi finanțare în acest an din par-
tea Consiliului Județean Timiș. Împreună cu specialiștii de la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență, Consiliul Judeţean Timiş va găsi cele mai bune variante pentru 
ca timișenii să fie mereu în siguranță. 

Sportul și cultura, 
în dezbatere publică

Societatea civilă decide forma în 
care sunt finanțate proiectele culturale 
și sportive! La Consiliul Judeţean Timiş 
a avut loc o dezbatere extrem de inte-
resantă cu cei direct implicați în acce-
sarea banilor din aceste domenii, mai 
ales că vorbim de 11 milioane de lei, 
fonduri publice. Scopul discuțiilor a fost 
găsirea de soluții pentru ușurarea pro-
cedurilor, care se regăsesc într-un ghid 
de finanțare, astfel că totul va fi mult mai 
clar. “Îmi doresc să avem - în sport, de 
exemplu - mai multe proiecte, în care să 
se pună accent pe copii și pe obținerea 
de performanță în acest domeniu. Spor-
tul este una dintre pasiunile mele. Îi 

înțeleg importanța, l-am practicat și stu-
diat. La Consiliul Județean Timiș, am 
alocat, de fiecare dată, sume importante 
pentru dezvoltarea infrastructurii sporti-
ve și pentru susținerea performanței. În 
2020, bugetul dedicat sportului va fi cu 
1.000.000 de lei mai mare, comparativ 
cu anul trecut, cu atât mai mult cu cât 
avem în derulare proiecte ambițioase: 
bazine de înot acoperite în aproape toa-
te orașele din Timiș sau noul stadion. 
Cât despre cultură, aici e momentul pen-
tru calitate, cu atât mai mult cu cât ne 
apropiem cu pași repezi de TM2021”, a 
declarat Călin Dobra, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş. 
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Călin Ionel Dobra – preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş

În subordinea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş:

• Administrator public
• Compartimentul Cabinet Preşedinte
• Compartimentul Corpul de Control al 

Preşedintelui
• Biroul Audit Public Intern
• Serviciul Achiziţii
• Serviciul Relaţii Externe şi Protocol
• Compartimentul Judeţean de 

Turism, Promovare şi Evenimente
• Direcţia Control Intern Managerial, 

Comunicare şi Relaţii Interinstituţionale
Director executiv: Mircea Mihaela 

Cruciţa
• Direcţia Administraţie Publică Locală
Director executiv: Tărîlă Doina 

Adriana
• Direcţia Resurse Umane Organizare 

Salarizare
Director executiv: Petrişor 

Lăcrămioara
• Direcţia Investiţii şi Managementul 

Proiectelor
Director executiv: Borlea Mugurel 

Valentin

Vicepreședinte: Valentin Tudorică
• Direcţia Buget Finanţe, Informatizare
Director executiv: Marcu Marcel

• Direcţia Administrarea Patrimoniului
Director executiv: Şerban Radu Virgil

Vicepreşedinte: Nicolae Oprea
• Direcţia Tehnică
Director executiv: Ignatoni Florin
• Arhitect Şef
Pălălău Loredana Theodora

Secretar al judeţului: Ioan Dănuţ 
Ardelean

• Serviciul Juridic şi Contencios
• Serviciul Consultanţă şi Avizare 

Juridică

Date de contact:
Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, 

Timişoara 300034, Judeţul Timiş, 
România

Telefonul cetăţeanului: 0256/406406
Tel: 0040 256 406300
Tel: 0040 256 406400
Tel: 0040 256 406500
Fax: 0040 256 406306
Fax: 0040 256 406675

E-mail: cjt@cjtimis.ro
www.cjtimis.ro

Servicii publice

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300004 Timişoara, Judeţul Timiş 
România

Tel. 0040 256 490281
       0040 256 494030
Fax: 0040 256 407066

E-mail dgasptm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro

Director general: Milutinovici Valentina 
Emilia

Direcţia Prestări Servicii Timiş
Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 

300077 Timişoara, Judeţul Timiş, 
România

Tel.  0040 256 494142
 Fax 0040 256 2414539

E-mail:  dir_prest_tim@yahoo.com
Web: www.dpstm.2mg.ro

Director: Doroş Marţian Corneliu

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timiş

Str. Frantz Liszt nr. 3, Timişoara, cod 
poştal 300081, Judeţul Timiş, România

Tel. 0040 356 455455
Fax: 0040 256 203228
E-mail: dept@cjtimis.ro
Web: wwwdeptimis.ro

Director executiv: Frăsia Ştefan

Cultură

Biblioteca Judeţeană Timiş 
”Sorin Titel”

Piaţa Libertăţii nr. 3, Timişoara cod 
poştal 300077, Judeţul Timiş, România

Tel. 0040 256 430746
E-mail:contact@bjt.ro
Web: http://www.bjt.ro

 Manager: Creţu Tudor Nicolae 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 

Timiş

Str. E. Ungureanu nr.1, Timişoara, cod 
poştal 300079, Judeţul Timiş, România

Tel.: 0040 256 435158
Fax: 0040 256 435566
E-mail: ccajt@ccajt.ro 

Web:  www.ccajt.ro
Manager: Liliana - Dorina Laichici

Muzeul Naţional al Banatului
Piaţa Huniade nr.1, Timişoara, cod 

poştal 300002 Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491339
Fax: 0040 256 201321

 muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulnationalalbanatului.ro

Manager: Ilaş Claudiu

Muzeul de Artă Timişoara
Piaţa Unirii nr.1, Timişoara, cod poştal 

300085, Judeţul Timiş, România
Tel.:0040 256 491592
Fax:0040 256 492582

E-mail: muzeuldeartatimisoara@gmail.com
Web: muzeuldeartatm.ro

Manager: Victor Neumann   

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
Aleea Avram Imbroane nr. 31, Timişoara, 

cod poştal 300136, Judeţul Timiş, 
România

Tel.:0040 256 225588
Fax:0040 256 225588

E-mail: contact@
muzeulsatuluibanatean.ro

Web: www.muzeulsatuluibanatean.ro
Manager: Radosav  Dănuţ

Teatrul pentru Copii şi Tineret 
“Merlin”

Bulevardul Regele Carol I nr. 3, 
Timişoara, cod poştal 300172, Judeţul 

Timiş, România
Tel.:0040 256 493049; 0356 101730

Fax:0040-256-49.30.49
E-mail: office@teatrul-merlin.ro

Web: www.teatrul-merlin.ro
 Manager: Pleşa  Laurenţiu

Structura aparatului 
de specialitate

Instituţii subordonate CJT

Componenţa nominală
a comisiilor 
de specialitate ale CJT
Comisia economică

- RITIVOIU Mihai - președinte
- BĂDINA Nicu - secretar
- AVRAM Nicolaie - membru
- CUTU Dorin-Pompiliu - membru
- TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - membru
- POPESCU Marin - membru
- BOJIN Mihăiță - membru

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice și protecția mediului

- CÂNDEA Iosif-Dorin - președinte
- GEANĂ Nistor Pavel - secretar
- GAVRILAȘ Marius-Dan - membru 
- PLAVOȘIN Deian-Dan - membru
- GRIGOROIU Eugeniu - membru
- COCEAN Liviu-Marius - membru
- POPESCU Marin - membru

Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport
- JUMANCA Romanița-Adina-Delia - președinte
- BITEA Nicolae-Florin - secretar
- LUPUȚ Florica - membru
- DOLECEK Cristian - membru
- BLAGA Lucian - membru

Comisia pentru sănătate și protecție socială
- POENARU Dan - președinte
- TÎRPE-Manasia Roxana-Andreea - secretar
- STRĂIN Petru-Claudiu - membru
- CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
- BORHA Liviu - membru

Comisia pentru administrație publică locală
- COIFAN Viorel-Gheorghe - președinte
- IOVESCU Alexandru Adrian - secretar
- MATEI Viorel - membru
- CIURLEA Sorina-Alexandra - membru
- BOJIN Titu - membru

Comisia pentru relații și cooperare internă și externă
- COSTA Cosmin-Lăscuț - președinte
- LUPUȚ Florica - secretar
- JUMANCA Romanița-Adina –Delia - membru
- SARMEȘ Dan-Ion - membru
- ȘTEF Adrian-Ioan - membru

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
- BOBIC Narcis-Sabin - președinte
- BUBOI Ligius-Cosmin - secretar
- CLAIN Romică-Adrian - membru
- LELESCU Tiberiu - Procopie - membru
- MATEI Viorel - membru
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Consiliul Județean Timiș, 
fan Diskoteka Festival

Protocol pentru 
promovarea 
TM2021

Ziua Culturii Naționale este sărbă-
toarea culturii și se desfășoară an de 
an, în România, pe 15 ianuarie. Această 
dată este una de referință pentru cultura 
națională și este considerată, oficial, data 
nașterii poetului “național și universal”, 
“a poetului nepereche”, Mihai Eminescu 
Anul acesta, Ziua Culturii Naționale a 
cuprins, într-un singur proiect, trei mari 
orașe ale României, București, Timișoara 

și Constanța. Această adevărată axă 
a culturii naționale a fost posibilă în ca-
drul proiectului intitulat “Simultan”, al 
Asociației “Montage”. La Timișoara, 
activitățile care au marcat Ziua Cultu-
rii Naționale, în cadrul proiectului “Si-
multan”, s-au desfășurat la Biblioteca 
Județeană Timiș “Sorin Titel”, la Secția 
de Arte “Deliu Petroiu” (Bastion There-
sia, corp A). Cu această ocazie, a fost 

lansat albumul bilingv, român-englez, 
intitulat FotoSinteză, o retrospectivă a 
lecturilor publice organizate de Biblioteca 
Județeană Timiș “Sorin Titel”, la Secția 
de Arte “Deliu Petroiu” (Bastion Theresia, 
corp A). În paralel, pornind de la opera 
scriitorilor Mihai Eminescu și Nichita Stă-
nescu, s-a desfășurat workshop-ul de 
artă și literatură realizat de elevii Liceului 
de Arte Plastice Timișoara,  coordonați 

de profesorii  Mariana Popescu, Dana 
Miclaus-Mercea  și Radu Perciune. 
Workshop-ul a făcut parte dintr-un pro-
iect național, intitulat Simultan, care a 
vizat oraşele  București, Timișoara și 
Constanța. Evenimentul s-a transformat 
într-un dialog, moderat de scriitorul Tudor 
Crețu, în încercarea de a ne face o idee 
despre unde ne aflăm din perspectivă 
culturală.

Ziua Culturii Naționale la Biblioteca Judeţeană Timiş

Cel mai mare festival retro revine, și mai pu-
ternic, la Timișoara. Diskoteka Festival începe în 
1 mai, iar Stadionul “Dan Păltinișanu” va fi plin 
de vibrație și culoare. “Consiliul Județean Timiș 
este, firesc, alături de organizatori. Eu voi fi aco-
lo, alături de toți cei care au, din nou, ocazia să 
asculte și să se bucure de ritmurile care au mar-

cat generații. Și-au anunțat prezența în orașul de 
pe Bega artiști din vârful topurilor anilor ’80 – ’90. 
Sperăm să fie o distracţie pe cinste, cu lume mul-
tă şi veselă, care merită să petreacă amintindu-şi 
de vremurile frumoase ale tinereţii!”, a declarat 
Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş. 

Asociaţia culturală TM2021 
a semnat un protocol de cola-
borare cu Societatea Română 
de Televiziune. TVR devine 
astfel broadcaster oficial și par-
tener media principal pentru 
promovarea manifestărilor din 
programul cultural. Protocolul 
a fost semnat de Simona Ne-
umann și de Doina Gradea, 
președintele-director general 
al SRTV. Prezent la eveniment, 
Călin Dobra, preşedintele CJ 
Timiş, a declarat: “Salut pro-
tocolul semnat între Asociația 
culturală TM2021 și Societatea 
Română de Televiziune. Este 
foarte important ca Timișoara să 

fie și mai vizibilă! Susțin cultura 
și este esențial ca toată țara 
să poată viziona spectacolele 
pregătite. Pentru toate acestea, 
și multe altele, salut protocolul 
care va contribui la  promova-
rea proiectelor și manifestărilor 
din programul cultural în 2020 - 
2021. Asociația Timișoara Capi-
tală Europeană a Culturii are un 
rol semnificativ în comunitate și 
este foarte important să existe 
și să ofere artă, în toate forme-
le ei, și după momentul 2021. 
Consiliul Judetean Timiș, ca 
membru fondator al Asociației, 
rămâne același partener credi-
bil și implicat!”. 
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