
Traversăm o perioadă extrem de delica-
tă, pe care, însă, sunt convins că, împreu-
nă, o vom putea depăși. S-au făcut eforturi 
imense pentru a limita consecințele tragice 
și acest lucru se vede. Ținem lucrurile sub 
control, pentru că ne-am pregătit, ne-am 
mo bilizat și am avut înțelegerea dumnea-
voastră, a timișenilor care trebuie, iată, să 
treceți și prin momente grele, de cumpănă, 
de încercare. Împreună, le vom depăși, sunt 
sigur de asta. Dar nu trebuie, nicidecum,  
să ne relaxăm. Trebuie să fim în continuare 
responsabili și să  avem grijă de noi și de 
cei dragi. Le mulțumesc tuturor celor care, 
în aceste zile, respectă regulile impuse de 
specialiști. Și nu este ușor. Înțeleg perfect 
ce înseamnă acest efort pentru părinții care 
au copii mici, pentru bătrânii care parcă sunt 
forțați la o singurătate și mai mare. În mo-
mentul de față, avem nevoie de măsuri bine 
fundamentate, care să aibă o comunicare 
clară. Ezitarea, ca și excesul de zel, sunt 
contraproductive. Și acest lucru s-a văzut 
în acțiunile autorităților centrale din ultima 
perioadă. Dar nu este timpul de rivalități. 
Nu este loc de indisciplină, ambiții perso-
nale sau politice, care pot crea confuzie și 
panică. Avem nevoie de unitate și decizii 
coerente și rapide pentru situațiile care vor 
veni. Trebuie acționat unitar, constructiv și 
cu mult curaj!

La Consiliul Județean Timiș, ne-am pre-
gătit pentru această situație și am luat în cal-

cul și anumite scenarii care nu sunt pozitive 
la nivelul județului, pentru a fi nedescoperiți 
în această confruntare. Mă bucur că, totuși, 
s-a remediat o problemă extrem de delicată, 
adică o greșeală. Mă refer, aici, la acel ordin 
de ministru, semnat de un secretar de stat 
din Ministerul Sănătății, prin care două spi-
tale importante, CFR și Spitalul Municipal,  

au fost scoase din schema-suport pentru 
această situație gravă. S-a remediat aceas-
tă problemă și împreună cu cei din Lugoj au 
intrat și acestea în bătălia pentru  gestiona-
rea situațiilor. Vă asigur că spitalele din Lu-
goj, Municipal, dar și CFR și chiar altele din 
linia a treia, după cum au stabilit specialiștii, 
vor fi pregătite în ceea ce înseamnă prelua-
rea acestor cazuri. S-a rezolvat și situația cu 
Maternitatea „Bega”, pentru a putea  prelua 
persoanele pozitive. Iar Spitalul Județean 
rămâne pentru gestionarea cazurilor gra-
ve și foarte grave. În plus, am mobilizat și 
o secție întreagă, un etaj, de la Ortopedie, 
care va fi pus la dispoziție pentru pacienții 
infectați. Nu putem să nu luăm în calcul toa-
te aceste scenarii  mai puțin pozitive, pentru 
că doar așa vom fi pregătiți în gestionarea 
situațiilor care ar putea să apară.

Sper totuși să conștientizeze cu toții 
rolul pe care-l avem în lupta împotriva vi-
rusului și să înțeleagă fiecare, măcar acum 
în al 13-lea ceas, că e important să punem 
umărul împreună, fără orgolii, fără răutăți. 
Este important să informăm populația, să 
oferim noutățile apărute  cât mai corect și 
rapid autorităților locale. Fiecare are rolul 
său bine determinat și doar în echipă pu-
tem face față mai ușor acestor situații alar-
mante, pentru că și primarii, prin aparatul de 
specialitate, sunt implicați în această luptă. 
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Au început lucrările 
la Centura de Sud 
a Timișoarei

Timișoara - Moșnița Nouă, 
licitație contestată

Din păcate, lucrările la drumul Timișoara-
Moșnița Nouă mai trebuie să  aștepte, întrucât a 
fost contestată licitația. ”Nu a fost nici o zi, chiar 
și în această nebunie generată de Coronavirus, 
în care să nu fiu întrebat de drumul Timișoara – 
Moșnița Nouă. Ne-am bucurat și am sperat că, 
în cel mai scurt timp, vor începe lucrările. Am 

făcut și un apel către firmele care au participat 
la licitație, să înțeleagă importanța extinderii la 4 
benzi a drumului Timișoara - Moșnița Nouă și să 
lase firma desemnată să înceapă lucrările. Din 
păcate, cu o zi înainte de termenul limită de de-
punere a contestațiilor, reprezentanții companiei 
care a pierdut licitația au considerat că trebuie să 

se arate nemulțumiți de procedură, astfel că au 
blocat proiectul.

Decizia în acest caz o va da, în următoarea 
perioadă, Consiliul Naţional de Soluţionare a Con-
testaţiilor (C.N.S.C.), fie de reevaluare a ofertelor, 
fie de reconfirmare a câștigătorului anunțat de 
Consiliul Județean Timiș” a declarat Călin Dobra, 

președintele Consiliului Județean Timiș. Proiectul 
lărgirii la 4 benzi a porțiunii de 4,1 kilometri din DJ 
592, are o valoare de peste 30 de milioane de lei, 
din bugetul Consiliului Judetean Timiș, dar și prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucră-
rile ar trebui să fie gata în 9 luni de la deschiderea 
șantierului.

Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a făcut un 
anunț mult-așteptat de toată suflarea județului: ”Traversăm o peri-
oadă dificilă și poate că o șosea e ultimul lucru care contează, însă, 
astfel de vești ne ajută să rămânem optimiști și convinși că lucrurile 
vor reintra pe făgașul normal. În 12 martie anunțam că Centura de 
Sud a Timișoarei a primit autorizația de construire. Iată că după un 
timp foarte scurt, suntem în măsură să anunțăm  cea mai așteptată 
veste: au început lucrările! În următoarele 24 de luni, situația se va 
schimba radical pentru șoferi, dar și pentru aerul Timișoarei, oraș 
sufocat de TIR-uri. Firma care a câștigat licitația este Tirrena Scavi, 
iar valoarea contractului este de 324 de milioane de lei”.
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Doar împreună 
suntem puternici!

Mă refer la tot ceea ce înseamnă administrarea persoanelor și 
supravegherea celor izolate, precum și în monitorizarea persoane-
lor vârstnice și a celor vulnerabile. 

Noi, Consiliul Județean Timiș, am făcut demersuri de 
achiziționare de măști și mănuși de unică folosință, în mod special 
pentru cei care sunt în prima linie în această luptă. Și aici mă re-
fer la unitățile spitalicești (Babeș, Lugoj, Municipal, CFR) dar și la 
structurile Ministerului Afacerilor Interne care au primit de la CJT 
echipament: Inspectoratul de Poliție, Jandarmerie, Poliție de Fron-
tieră. Acestora li se adaugă cei ce au contact frecvent cu populația: 
Poșta, operatorii de colectare de deșeuri, medicii de familie, cei de 
la vamă, care au în continuare activitate și care trebuie să mențină 
activitatea într-o normalitate, astfel încât să nu intrăm într-un blo-
caj la nivelul județului. Astea sunt măsuri venite doar de la noi, e 
vorba cam de 100.000 de mănuși și măști. Mai trebuie să adaug și 
Direcția Generală de Protecție Socială și a Copilului, instituție din 
subordinea CJT, unde avem o maximă atenție. Trebuie să avem o 
atenție sporită la vârstnici, copii și persoane cu deficiențe pentru a 
nu ajunge virusul la ei.

 Fac un apel din suflet și la cadrele medicale, care au o res-
ponsabilitate uriașă în aceste momente și care au arătat o implica-
re pentru care merită toate aprecierile noastre. Știu că sunt lipsuri. 
Mereu au fost. Sistemul e unul îmbătrânit, nepregătit pentru o astfel 
de luptă. Trebuie să fim sinceri și să acceptăm asta. Dar, îl putem 
învinge. Se fac eforturi supraomenești, pentru că nevoia voastră 
de protecție trebuie să fie pe primul loc. Înțeleg asta și muncim din 
greu să umplem golurile. Noi cumpărăm echipamente de protecție 
și încercăm să suplinim nevoile. Nici asta nu e ușor. Nu mai con-
tează că spitalul cutare aparține unora sau altora. Toate autoritățile 
– și în primul rând Ministerul Sănătății – au obligația să țină cont 
de aceste nevoi esențiale, pentru că nu trebuie să vă lăsăm vul-
nerabili, să vă punem sănătatea în pericol. Nimeni nu vrea asta. 
Am fi inconștienți. Nu trebuie să mai existe orgolii politice în astfel 
de clipe. Nu avem loc și timp de ele acum. Avem, însă, nevoie de 
voi, dragi medici, asistente, infirmiere, moașe și brancardieri, voi cei 
care puteți să controlați virusul acesta și să îl țineți sub control, să 
ne redați speranța pentru vremuri mai bune. Timișoara este un cen-
tru foarte important de combatere a pandemiei. Aici s-au înregistrat 
până acum cele mai mari succese la nivel național. Asta, pentru 
că voi, cadrele medicale, ați înțeles că e nevoie de un efort supra-
omenesc pentru a învinge bola și ați făcut sacrificii greu de egalat. 
Pentru asta, vă mulțumim încă o dată! Mai urmează, din păcate, 
momente grele și de aceea, nu trebuie slăbit ritmul. Vă asigur că CJ 
Timiș se va implica la nivel maxim pentru ca personalul medical și 
unitățile medicale din județ să poată lupta în continuare cu succes 
contra pandemiei. Aveți tot respectul meu și tot sprijinul comunității. 
Doar împreună suntem puternici!

Călin Ionel Dobra,
Președintele Consiliului Județean Timiș

Testarea personalului medical-
PRIORITATE ZERO

Aproape 1,5 milioane de lei pentru 
personalul medical și pacienții 
Spitalului Județean din Timișoara

0256-983 este numărul ”Telefonu-
lui de Urgență”, disponibil 24/24, pus 
la dispoziție de DGASPC Timiș.

Aici poate suna orice persoană 

vârstnică sau oricine cunoaște situația 
unei persoane de peste 65 de ani, fără 
aparținători sau fără altă formă de aju-
tor, din orice localitate a județului.

Asistenții sociali de la DGASPC 
Timiș îi vor lua în evidență și le vor 
trimite sprijin. Expunerea lor, în afara 
locuințelor, trebuie să fie minimă!

Îmbolnăvirea tot mai multor 
specialiști, care luptă în prima 
linie, cu insuficientele  arme pe 
care le au la dispoziție, l-a deter-
minat pe președintele Consiliu-
lui Județean Timiș, Călin Dobra, 

să facă un apel public către Mi-
nisterul Sănătății, de regândire a 
strategiei de combatere a infec-
tărilor, prin testarea de urgență 
a tuturor celor care sunt atât de 
expuși.

”Cadrele medicale nu lucrea-
ză după protocoale clare, își fac 
meseria în stres, cu echipamen-
te raționalizate sau neadecvate. 
Fără protejarea și testarea celor 
din sistemul sanitar, România 
riscă să fie îngenuncheată rapid 
în războiul cu un inamic invizibil, 
dar extrem de puternic. Nu vreau 
ca Timișoara și Timișul să ajun-
gă în situația altor locuri din țară, 
unde virusul se răspândește în 
rândurile cadrelor medicale, iar 
spitalele ajung să fie blocate 
și să nu-și mai poată îndeplini 
funcțiile esențiale în această pe-
rioadă critică. Solicit Ministeru-
lui Sănătății să înceapă imediat 
testarea personalului medical, 
cu PRIORITATE ZERO acordată 
spitalelor în care s-au înregistrat 
cazuri de infectare sau în care 
se tratează deja pacienți infectați 
cu noul coronavirus. În loc de 
fantezii precum testarea întregii 
populații a Bucureștiului (aproa-
pe 2 milioane de oameni!), să ne 
concentrăm ÎN PRINCIPAL pe 
cei care sunt în luptă directă cu 
boala și care prezintă risc sporit 
de infectare!”

Consiliul Județean Timiș 
susține din plin activitatea Spi-
talului Județean din Timișoara, 
angrenat în lupta cu cumplita 
pandemie care macină planeta. 
Sumele alocate sunt grăitoa-
re pentru importanța acordată 
acestei unități sanitare de către 
administrația județeană: 

• 1 milion de lei pentru 75 de 

ventilatoare mecanice artificiale;
• 420.000 de lei pentru caza-

rea și masa personalului medical 
al spitalului, precum și al Ser-
viciului de Ambulanță. În total, 
vorbim de aproximativ 100 de 
persoane.

Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș, a de-
clarat: ”Toate eforturile Consiliului 

Județean Timiș sunt canalizate, 
în prezent, pentru îmbunătățirea 
sistemului sanitar și protecția me-
dicilor și a asistentelor și a fami-
liilor lor. Alocarea acestor fonduri 
a fost posibilă printr-o rectificare 
bugetară și a fost votată, în luna 
aprilie, de consilierii județeni, 
reuniți în ședință extraordinară. 
Continuăm să facem bine!”

Rețineți și distribuiți acest număr 
de telefon!
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Rectificare bugetară 
pentru sănătatea 
Timișului

O importantă măsură a fost adoptată în cadrul unei ședinței extraordinare a Con-
siliului Județean Timiș. Astfel, s-a decis rectificarea bugetului județului, prin care se 
prevede alocarea unei sume de 4.000.000 lei luptei împotriva noului coronavirus. 
Banii au fost mutați de la Agenda culturală, 2.5 milioane lei, și de la Agenda sportivă, 
1 milion lei. Asta, în contextul în care multe dintre acțiunile publice programate nu vor 
mai avea loc, cel puțin în prima jumătate a acestui an. Suma de 500.000 lei se află 
deja în bugetul de rezervă al județului.

Banii vor fi folosiți în vederea sprijinirii medicilor, a spitalelor și a instituțiilor implica-
te în lupta cu noul coronavirus. Astfel, Consiliul Județean Timiș va achiziționa servicii 
hoteliere destinate cadrelor medicale, pentru ca acestea să aibă unde să se odihneas-
că între ture sau gărzi, fără a-și pune în pericol propriile familii. Măsura a fost luată în 
urma solicitării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Ținând cont de faptul 
că în domeniul public și privat al județului Timiș nu sunt imobile care pot fi puse la 
dispoziție cu titlu gratuit, ca spații de cazare, s-a hotărât achiziționarea unor servicii 
hoteliere la regim de 3 stele. Valoarea maximă a cazării se ridică la 230 lei/zi/persoană 
+ 70 de lei/zi/persoană pentru catering. Valoarea totală estimativă a achiziției pentru 
o perioadă de 14 zile este de 420.000 lei cu TVA. Hotărârea va avea aplicabilitate pe 
întreaga perioadă a decretării stării de urgență pe teritoriul României.

„Știm cât de important este să ne protejăm medicii, cei care se află în prima linie 
în lupta cu noul coronavirus. Prin hotărârea CJT, vom oferi cazare și masă unui număr 
de 100 de cadre medicale, la solicitarea lor. Înțelegem riscul la care își supun familiile 
prin natura meseriei și încercăm să le facem viața mai ușoară”, spune președintele 
Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

De asemenea, prin rectificare, se alocă suma de 150.000 lei Spitalului Municipal 
din Lugoj, pentru achiziționarea kit-urilor de testare pentru SARS-CoV-2/Covid-19. 
Testele vor fi prelucrate cu un aparat de tip Real-Time PCR, care a ajuns deja la 
Lugoj în urma unei colaborări dintre unitatea spitalicească și Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

Rectificarea bugetară adoptată astăzi prevede și următoarele alocări:
1.580.000 lei ISU Timiș, pentru achiziționarea de echipamente de protecție pen-

tru toate instituțiile implicate la nivel județean în combaterea epidemiei;
1.000.000 lei Spitalului Județean, în vederea cumpărării a 75 de ventilatoare me-

canice;
600.000 lei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru 

măsuri împotriva infectării cu noul coronavirus;
150.000 lei Spitalului Municipal Timișoara, pentru achiziționarea de kituri;
100.000 lei pentru dezinfecția pe drumurile județene din interiorul localităților.
„Ne respectăm angajamentul față de timișeni, acela de a face tot ceea ce putem 

pentru a limita îmbolnăvirile cu noul coronavirus. Finanțăm spitalele și toate celelalte 
instituții implicate. Punem la dispoziție bugetul județului în această luptă, pentru a 
trece cât mai repede, împreună, peste toate problemele ce rezultă din epidemie”, a 
subliniat Călin Dobra.

Hotărârile luate nu sunt singurele măsuri adoptate de către CJ Timiș în lupta cu 
noul coronavirus. Sume importante de bani au fost alocate în repetate rânduri spitalelor 
din Timișoara, pentru echipamente și teste. De asemenea, de finanțare au beneficiat 
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, în vederea 
creșterii capacității de carantinare a celor care se întorc în țară din zonele de risc.

Echipamente de 
protecție achiziționate 
de CJ Timiș
1,8 milioane lei pentru evitarea unor riscuri majore

Campanie de mobilizare publică 
pentru Spitalul “Victor Babeș”

Consiliul Județean Timiș sprijină financiar, 
mai ales în această perioadă, Spitalul de Boli 
Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara. S-au 
cumpărat teste, materiale de protecție pentru 
personal și reactivi. În acest context, Călin Do-
bra, președintele Consiliului Județean Timiș, a 
declarat: ”La Consiliul Județean Timiș facem, 
în fiecare zi, eforturi să găsim furnizori serioși 
și fonduri ca să suplimentăm rapid numărul 
testelor și al altor materiale sanitare, atât de 

importante! Și continuăm!
Nu pot să nu mă implic, pentru că efortu-

rile pe care le fac medicii de aici sunt fenome-
nale, iar rezultatele au uimit o țară întreagă. 
Ei nu pot sta acasă! Greul, însă, nu a trecut. 
Unitatea sanitară are nevoie constantă de 
materiale și kit-uri de testare. Doar împreună 
putem deveni și mai puternici. E momentul să 
luăm cu toții atitudine, pentru că sănătatea nu 
are preț!”

La Consiliul Județean Timiș s-au cumpărat 200.000 de măști și 135.000 de pe-
rechi de mănuși. Toate aceste echipamente de protecție au fost distribuite către fieca-
re primărie din Timiș, către Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș, către Inspecto-
ratul de Situații de Urgență, Poliția de Frontieră, la Vamă, către Jandarmerie, la Poșta 
Română, la spitalele din Timișoara și Lugoj și la medicii de familie. Echipamentele, 
atât de necesare în lupta cu pandemia secolului, au fost achiziționate de Consiliul 

Județean Timiș, din fonduri proprii puse la dispoziție pentru combaterea coronaviru-
sului. În plus, s-au procurat și 1.000 de combinezoane, 1.000 de perechi de botoșei, 
200 litri de dezinfectant pentru mâini, dar și dezinfectant pentru suprafețe și dezinfec-
tat pentru drumurile din județ.

Suma totală pe care Consiliul Județean Timiș a alocat-o pentru astfel de echipa-
mente este de circa 1,8 milioane lei.
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Drumul dintre Bazoșu 
Nou și Recaș va fi asfaltat 

Proiectele merg 
mai departe
Drumul de legătură cu A1 – DN69, pas important

Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, a venit cu anunțuri care ne 
mai ridică moralul în această perioadă: ”Veștile despre infrastructura rutieră a Timișului 
sunt foarte bune în ultima perioadă, și, chiar dacă traversăm vremuri neobișnuite, 
consider că trebuie să vă țin la curent cu proiectele județului Timiș, aflate în derulare. 
Acum, vă aduc în atenție proiectul noului drum de legătură cu A1 Arad – Timișoara – 
DN69. Mă refer aici la o porțiune de șosea care va porni din DN 69, de la intersecția 

spre Sânandrei și autostrada A1. A fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția 
tronsonului de 10 kilometri, care va include două benzi pe sens, două poduri, patru 
pasaje, două pasaje inferioare și trei noduri rutiere. Ofertele se depun până la începu-
tul lunii iunie, iar valoarea proiectului este de peste 250 de milioane de lei. Investiția 
va fi realizată de CNAIR, iar mare parte din bani sunt de la Uniunea Europeană. Din 
momentul în care încep lucrările, noul drum ar trebui să fie gata în 18 luni”.

O nouă legătură cu 
autostrada 

Drumul Timișoara - Utvin 
- Sânmihaiu Român, 
complet modernizat

Încă o veste bună pentru infrastructura rutieră: a fost semnat contractul de 
execuție pentru asfaltarea drumului dintre Bazoșu Nou și Recaș, mai exact pentru 
porțiunea de 6 kilometri, de pe DJ 609F. 

Valoarea lucrărilor este de peste 10 milioane de lei, bani proveniți prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală și din fondurile Consiliului Județean Timiș.

Astfel, pe porțiunea dintre Bazoșu Nou și Recaș se va circula… ”ca-n palmă”, 
în 9 luni din momentul în care încep lucrările, acesta fiind termenul prevăzut pentru 
finalizarea lucrărilor. Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, a făcut o 
declarație legată de acest obiectiv: ”Iată că pe drumurile din Timiș se muncește și în 
timpul pandemiei care ne macină, pentru că, deși sănătatea este prioritară, nu putem 
neglija nici viața economică. Așa că mergem înainte, trebuie să mergem înainte!”.

Porțiunea de pe DJ 591, dintre Timișoara și Sânmihaiu Român, este modernizată 
în totalitate! Deja, șoferii pot circula în condiții excelente pe tronsonul de aproape 5 
kilometri, pe care a fost turnat un strat nou de asfalt. Lucrările, în valoare de peste 1,2 
milioane de lei, erau absolut necesare, iar banii sunt din fondurile proprii ale CJ Timiș.
Și mai este de lucru în zonă: după ce sunt efectuate și marcajele rutiere, utilajele se 
mută în Sânmihaiu German, unde vor schimba aspectul și calitatea asfaltului pe o 
porțiune de 1,5 kilometri.

”Modernizarea rețelei rutiere din jurul Timișoarei a fost mereu una dintre prioritățile 
mele. În acest an, avem la dispoziție 32.500.000 de lei pentru întreținerea și reparațiile 
drumurilor județene, pe lângă fondurile angajate în lucrările mari de modernizare și 
extindere a șoselelor”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean 
Timiș.

Rețeaua de drumuri comunale din 
județul Timiș poate oferi multiple avanta-
je pentru comunitate și, de aceea, este 
nevoie de extinderea sa. Un exemplu cu 
adevărat de urmat vine de la Primaria 
Comunei Giarmata, unde, cu 2 milioane 
de lei, bani din bugetul local, se asfaltea-
ză acum un drum comunal, care va face 
legătura cu autostrada. Porțiunea de 
aproximativ 2 kilometri va fi gata în urmă-
toarele 3 luni, iar în viitorul apropiat se va 

uni cu descărcarea de pe A1, la DN69, 
un alt proiect important de peste 250 de 
milioane de lei.

Alături de primarul comunei Giarma-
ta, Virgil Bunescu, președintele Consiliu-
lui Județean Timiș, Călin Dobra, a vizitat 
șantierul, concluzionând: ”Sunt convins 
că zona se va dezvolta puternic. Acest 
drum comunal va avea rolul său bine de-
terminat în derularea unor investiții care 
vor ridica nivelul de trai în Giarmata”.
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Dezinfecția drumurilor 
din Timiș, măsură 
de protecție a sănătății

Uniți pentru binele 
comunității!
Întâlnire cu reprezentanții oamenilor de afaceri germani, 
francezi și italieni

Acces mai ușor la autostrada 
Timișoara - Arad 
Strat nou de asfalt între Seceani și Fibiș

De la debutul pandemiei coronavi-
rusului, ședințele de plen ale Consiliului 
Județean Timiș se desfășoară online, un 
format inedit pentru administrația publi-
că.

Întâlnirile, prin telefon, tabletă sau 
calculator, au decurs excelent, iar proiec-
tele de pe ordinea de zi, foarte importan-
te pentru comunitate, au putut fi votate. 
Softul verifică dacă e întrunit cvorumul, se 
vizualizează proiectele de pe ordinea de 
zi și se centralizează voturile. Ședințele 
sunt înregistrate integral, pentru a fi înde-

plinite cerințele legale.
”Le mulțumesc, în primul rând, IT-

iștilor CJ Timiș care au făcut tehnic posi-
bil acest plen, marcând astfel o premieră 
pentru instituție. Mulțumiri și consilierilor 
județeni pentru înțelegere și implicare. 
Recunosc că a fost o provocare, atât pen-
tru mine, cât și pentru consilieri, precum 
și pentru echipa de informaticieni, dar 
siguranța oamenilor e mai presus de ori-
ce piedică tehnică! Avem încredere că to-
tul va fi bine!”, a declarat Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș. 

Implicarea Consiliului Județean Timiș 
este totală în lupta cu coronavirusul. Rând 
pe rând, mai multe localități, inclusiv cele 
limitrofe Timișoarei, au fost dezinfecta-
te cu substanțe profesionale. Drumurile 
județului sunt străbătute de vehiculele 
care igienizează carosabilul, în încerca-
rea de a limita răspândirea virusului.

Președintele Consiliului Județean 

Timiș, Călin Dobra, a explicat rolul aces-
tor acțiuni: ”Sunt măsuri de protecție 
pentru cetățeni, pe care le considerăm 
absolut necesare, dublate de distribui-
rea echipamentelor de protecție – măști 
și mănuși de unică folosință. Sănătatea 
nu are preț și, dacă este ceva ce putem 
face pentru binele locuitorilor, nu ne dăm 
în lături”.

Avem succes și în online!
Format inedit pentru ședințele de plen ale CJT

Coordonarea acțiunilor, solidaritate, impact economic și social asupra angajaților, 
acestea sunt doar câteva dintre subiectele care au fost atinse într-o discuție cu mem-
brii cluburilor oamenilor de afaceri germani și francezi și ai Camerei Italiene de Comerț 
din Timișoara.

Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a subliniat rolul pe care îl au 
firmele private chiar și în această conjunctură a crizei din sănătate: ”Mediul privat se 
confruntă cu aceleași probleme de siguranță ca și cel public din cauza crizei corona-
virusului și doar împreună putem lua măsurile necesare pentru protejarea oamenilor. 
Este un moment în care mediul privat și cel public trebuie să acționeze susținut în 
interesul comunității din care facem parte cu toții!”.

În următoarele 9 luni, accesul la autostrada care leagă Timișoara de Arad va 
fi mai ușor pentru șoferi. O porțiune a DJ 693, între Seceani și Fibiș, va fi complet 
modernizată. A fost semnat contractul de execuție, iar în următoarea perioadă, con-
structorul se va apuca de treabă.

Tronsonul care va fi asfaltat are o lungime de 9 kilometri, iar valoarea lucrărilor 
depășește 13 milioane de lei.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Timiș și din fonduri guvernamentale. 
”Continuăm să dezvoltăm infrastructura rutieră. Chiar dacă conjunctura nu este cea 
mai favorabilă, nu putem să slăbim turația motoarelor. Timișul are nevoie de drumuri 
bune!”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș
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Hotărârile Consiliului Județean 
Timiș din martie 2020

1. Hotărârea nr. 37/04.03. 
2020 privind aprobarea Ghidului 
de eligibilitate privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri pu-
blice a proiectelor cultural artis-
tice și de tineret pe anul 2020 în 
judeţul Timiş.

2. Hotărârea nr. 38/04. 
03.2020 privind aprobarea Ghi-
dului privind finanţarea neram-
bursabilă din fonduri publice 
a proiectelor sportive pe anul 
2020.

3. Hotărârea nr. 39/04.03. 
2020 privind aprobarea bugetu-
lui rectificat al județului Timiș pe 
anul 2020.

4. Hotărârea nr. 40/10.03. 
2020 privind aprobarea bugetu-
lui rectificat al județului Timiș pe 
anul 2020.

5. Hotărârea nr. 41/20.03. 
2020 privind aprobarea racor-
dării Societății AGIL S.R.L. la 
infrastructura industrială din 
Parcul Tehnologic și Industrial 
Timișoara.

6. Hotărârea nr. 42/20.03. 
2020 privind aprobarea sus-
pendării executării unor Con-
tracte de închiriere pe durata 
existenței stării de urgență insti-
tuite prin Decretul Prezidențial 
nr. 195/16.03.2020 privind insti-
tuirea stării de urgență pe terito-
riul României.

7. Hotărârea nr. 43/20.03. 
2020 privind aprobarea bugetu-
lui rectificat al Judeţului Timiș pe 
anul 2020.

8. Hotărârea nr. 44/25.03. 
2020 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unor spații 
aflate în domeniul public al Ju-
deţului Timiş.

9. Hotărârea nr. 45/25.03. 
2020 privind aprobarea neexer-
citării dreptului de preemţiune 
din partea Judeţului Timiş asu-
pra intențiilor de înstrăinare a 
unor imobile cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţe.

10. Hotărârea nr. 46/25.03. 
2020 privind aprobarea modifi-
cării și completării anexei Hotă-

rârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 153/31.08.2016 privind apro-
barea contractului - cadru de 
administrare a imobilelor din do-
meniul public al Județului Timiș.

11. Hotărârea nr. 47/25.03. 
2020 privind aprobarea la nivelul 
județului Timiș a listei produselor 
ce vor fi distribuite în cadrul Pro-
gramului pentru școli al Români-
ei, precum și stabilirea măsurilor 
educative aferente, pentru peri-
oada 2020-2023 (3 ani școlari 
2020-2021, 2021-2022, respec-
tiv 2022-2023).

12. Hotărârea nr. 48/25.03. 
2020 privind aprobarea Statutu-
lui Județului Timiș.

13. Hotărârea nr. 49/25.03. 
2020 privind aprobarea cuantu-

mului şi plăţii cotizaţiei anuale 
către Asociaţia pentru Promova-
rea şi Dezvoltarea Turismului în 
Judeţul Timiş pentru anul 2020.

14. Hotărârea nr. 50/25.03. 
2020 privind aprobarea cuantu-
mului şi plăţii cotizaţiei anuale 
a Judeţului Timiş la bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Managementul Situaţii-
lor de Urgenţă ADIVEST pentru 
anul 2020.

15. Hotărârea nr. 51/25.03. 
2020 privind aprobarea cuantu-
mului şi plăţii cotizaţiei anuale 
către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş 
pentru anul 2020.

16. Hotărârea nr. 52/25.03. 
2020 privind aprobarea Buge-
tului de Venituri şi Cheltuieli al 
Societății Security Cons Prest 
S.R.L. pe anul 2020.

17. Hotărârea nr. 53/25.03. 
2020 privind aprobarea dării 
în folosință gratuită a unui bun 
mobil din domeniul privat al 
Județului Timiș, către Inspecto-
ratul pentru Situații de Urgență 
”Banat” al Județului Timiș.

18. Hotărârea nr. 54/25.03. 
2020 privind aprobarea atribu-
irii contractului pentru servicii 
de întreținere a unor spații verzi 
de pe domeniul public și privat 
al județului Timiș, de către Con-
siliul Județean Timiș în calitate 
de autoritate contractantă către 
Societatea SERVICE CONS 
PREST S.R.L.

19. Hotărârea nr. 55/25.03. 
2020 privind aprobarea bugetu-
lui rectificat al Judeţului Timiş pe 
anul 2020.

20. Hotărârea nr. 56/25.03. 
2020 privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici pentru 
obiectivul ”Pod pe DJ 584A, km 
0+766, la Găvojdia, comuna Gă-
vojdia”.

Producătorii locali, alături de alți comercianți, sunt victime co-
laterale ale pandemiei ce a cuprins și România. Distanțarea so-
cială i-a îndepărtat de profit, iar acum se chinuie să se mențină 
pe linia de plutire. Noi toți îi putem sprijini în această perioadă. 
În plus, putem mânca sănătos. Și pentru că totul s-a mutat în on-
line, Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru a reușit să re-
alizeze un magazin virtual ce reunește producători de legume, 
fructe, miere, produse lactate, flori, pește și produse de panificație: 
https://timisuldecentru.ro/piata-online/

La piață, în online!
Apel către producătorii locali de alimente 
și cetățeni

Pe această platformă, găsiți toate produsele disponibile, foarte 
bine prezentate, cu prețuri de bun simț și condiții excelente de livra-
re. Producătorii locali ce doresc să facă parte din acest proiect se 
pot înscrie ușor, direct pe site.

”Dragi timișeni, apreciez și susțin această inițiativă și sper să nu 
rămână singulară. În plus, și asta e o formă de solidaritate! Stimați 
comercianți, nu traversăm vremuri ușoare, dar dacă vă respectați 
clienții, produsele dumneavoastră vor fi imediat remarcate și cum-
părate.

Împreună suntem puternici!”, este mesajul președintelui Consi-
liului Județean Timiș, Călin Dobra. 
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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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“Din Banat la 
noi acasă”
Concurs de interpretare vocală

Tinerii din zona Banatului pot participa la concursul online inti-
tulat „Din Banat la noi acasă”. Concursul de interpretare vocală, or-
ganizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, își propune 
atragerea tinerilor spre valorile culturii tradiționale prin promovarea 
artiștilor aflați la începutul carierei.

„Chiar dacă fizic suntem separați din cauza pandemiei COVID 
19 putem fi împreună prin intermediul artei și al tehnologiei”, au 
anunțat cei de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Concursul este organizat pe secțiuni și se adresează tinerilor cu 
vârste cuprinse între 9 – 14 ani și celor cu vârste între 15 – 25 de ani 
care provin din Banatul istoric. Toți cei interesați să participe trebuie 

să se înregistreze interpretând o doină sau un joc în costum popular 
din zona Banatului. Filmările pot fi trimise până în data de 27 aprilie 
pe pagina de Facebook a Ansamblului Profesionist Banatul (https://
www.facebook.com/ansamblul.banatul/) sau pe adresa email: cca-
jt@ccajt.ro, iar câștigătorii vor fi anunțați în data de 30 aprilie.

Premiul concursului „Din Banat la noi acasă“ constă în realiza-
rea unei piese și înregistrarea ei împreună cu Orchestra Ansam-
blului Profesionist Banatul. De asemenea, câștigătorii vor fi invitați 
să participe într-un spectacol al Ansamblului Profesionist Banatul. 
Juriul este compus din Liliana Laichici, Adrian Scorobete, Sebastian 
Roșca, Remus Vălungan și Iosif Kalmar.

La mulți ani 
Jandarmeriei Române!

Cât timp #stamacasa, putem să ne ducem 
copiii la teatru... ONLINE! Dragi părinți, actorii 
Teatrului “Merlin” din Timișoara s-au adaptat ra-
pid vremurilor și au pus la punct un program de 

reprezentații. Astfel, în fiecare zi, de la ora 11, 
micuții se pot bucura de câte un spectacol. Aces-
tea vor fi transmise pe paginile de Facebook ale 
Consiliului Județean Timiș și Teatrului “Merlin”

Jandarmii se numără printre cei 
aflați în prima linie în lupta cu virusul 
secolului. Și datorită lor, ne-am simțit 
mai apărați, mai în siguranță, mai în-
crezători. Ca o frumoasă coincidență, 
chiar în această lună a fost ziua lor, a 
jandarmilor care veghează la securita-
tea noastră. Iată mesajul transmis de 
Călin Dobra, președintele Consiliului 
Județean Timiș: ”Respect pentru felul 
în care vă îndepliniți atribuțiile! Dați 
dovadă mereu de echilibru și deter-
minare. Faceți cinste uniformei bleu 
– jandarm! Felicitări pentru cei 170 de 
ani în slujba patriei. La mulți ani!

Teatrul Merlin, spectacole online
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