A society cannot be considered truly democratic if its citizen feel powerless to change things

RAPORT DE MONITORIZARE
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
- SEPTEMBRIE 2011 -

1. CONSILIERI PREZENŢI:

- 33 dintr-un total de 35
2. NUMĂR PROECTE DE HCJ: - 16
3. NR. PROIECTE ADOPTATE: - 15
4. NR. PROIECTE RETRASE:
1
Motiv: Amanarea discutiilor pentru luna Octombrie 2011 pe marginea proiectului ce vizeaza
vanzarea pachetului de 30 % din actiuni catre DRUMCO pentru a se putea stabili valoarea reala a
actiunilor pe care CJT le detine la DRUMCO.

5. FELUL PROIECTELOR :

- 1 act normativ
- 15 act. adm. unilaterale

6. INITIATOR PROIECTE CJT :
1 Presedinte C.J.Timis
0 Consilieri
0 Cetateni
7 Directia Administrarea Patrimoniului
3 Agentia de Dezvoltare Economica si Sociala Timis
2 Directia de Buget , Finante
1 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
1 Directia de Cooperare si Informatica
1 Arhitectul Sef

7. OBIECTUL REGLEMENTARILOR:
 Aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis
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A. FOLOSINTA GRATUITA/INCHIRIERI/ CONCESIUNI
 Darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren Ministerului Sanatatii pentru
construirea unei banci de celule si tesuturi umane;
 Prelungirea pe un an de zile a contractelor de dare in folosinta gratuita a unui
numar de 45 de microbuze scolare;
 Modificarea si completarea contractului de inchiriere al stadionului Dan
Paltinisanu;
 Modificarea si completarea unui contract de concesiune;
 Aprobarea instalarii unor cabluri de-alungul unei portiuni din DJ 609 D;
 Incetarea unui contract de concesiune pentru neandeplinirea obligatiilor
contractuale;
 Trecerea in domeniul public al CJT si administrarea Muzeului Banat a Punctului
Muzeal Traian Vuia;
B.

STUDII
 Studiu de fezabilitate in vederea realizarii unei perdele forestiere de protectie in
jurul Parcului Tehnologic pentru energii alternative;
 Aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici ai proiectului de investitie
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica;
C. FINANTARI
 Aprobarea prefinantarii contractului de finantare a Asociatiei Timis-TorontalBarzava 80.000 euro pe anul 2011 si 114.600 pe anul 2012;
 Aprobarea sprijinului financiar de 40.000 lei in anul 2011 si 80.000 pentru anul
2012 alocat editarii/tiparirii de afise, pliante, flyere, machete de prezentare sau alte
materiale de promovare a activitatilor anticoruptie initiate de DGA in cadrul unui
protocol de colaborare propus aprobarii CJT;
 Cesionarea catre STRABAG AG pentru suma de 1.454.820 USD a pachetului de
30 % din actiunile detinute de catre CJT la DRUMCO;
D. NOMINALIZARI MEMBRII IN COMISII/CONSILII
 Nominalizarea membrilor comisiei paritare pentru atribuirea licentelor de traseu;
 Aprobarea componentei nominale a consiliilor de administratie din cadrul
Institutiilor publice de interes judetean;

8. ASIGURAREA TRANSPARENTEI DECIZONALE:
Nerespectarea dispozitiilor art 6 alin 2 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala prin dezbaterea si aprobarea in plenul consiliului a proiectului de hotarare
privind aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis la 9 zile de la aducerea
acestuia la cunostinta publicului prin postarea pe site-ul consiliului judetean;
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9. ORGANIZARE DEZBATERI PUBLICE
Nu au fost solicitate organizarea unor dezbateri publice;
CJT nu a organizat din proprie intiativa dezbateri publice pe marginea nici unui
proiect de hotarare supus dezbaterii si aprobarii in plen;
10. PROPUNERI SAU RECOMANDARI DIN PARTEA CETATENILOR SAU
ONG –URILOR INSUSITE DE CJT
Nu au fost formulate propuneri, recomandari sau amendamente din partea
cetatenilor sau a asociatiilor legal constituite;
11. HCL susceptibile de a aduce atingere interesului public
Nu au fost identificate proiecte de HCJ susceptibile de a aduce atingere interesului
public;
12. ASPECTE POZITIVE
CJT a pus la dispozitia publicului participant la sedinta CJT toate proiectele de
HCJ supuse dezbaterii in plen insotite de materialul de documentare minimal pe care
acestea se fundamenteaza precum si amendamentele formulate de comsiile de
specialitate.
13. ASPECTE NEGATIVE
A. Proiectul de HCJ referitor la aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis a
fos dezbatut si adoptat in sedinta de consiliu din data de 27.09.2011 cu mai putin de 30
de zile de la aducerea sa la cunostinta publicului ( 19.09.2011) incalcandu-se astfel
dispozitile art 6 alin 2 din Legea 52/2003 si dispozitiile art 64 alin 1 din Regulamentul
de organizare si functionare al Consiliului Judetean Timis;
B. In procesul de dezbatere a proiectelor de hotarari nu se respecta decat rareori
regula ca, in cazul fiecarui proiect supus dezbaterii in plen, presedintele consiliului sa
dea cuvantul presedintelui comisiei de specialitate sau sefului de compartiment
care a intocmit proiectul sau raportul pentru ca acestia sa il sustina in fata
auditoriului prin prezentarea motivelor esentiale care impun adoptarea proiectelor de
hotarari pe care acestia le-au formulat, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 47 alin 1 din
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Timis;
14. CONSILIERI ACTIVI
 Viorel Sasca
 Marcel Mihoc
 Viorel Coifan
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