A society cannot be considered truly democratic if its citizen feel powerless to change things
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RAPORT DE MONITORIZARE
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
- OCTOMBRIE 2011 -

1. CONSILIERI PREZENŢI:
2.
3.
4.
5.

- 32 dintr-un total de 35
NUMĂR PROECTE DE HCJ: - 17
NR. PROIECTE ADOPTATE: - 17
NR. PROIECTE RETRASE:
- 0
FELUL PROIECTELOR:
- 1 act normativ

16 acte administrative unilaterale
6. INITIATOR PROIECTE CJT :
17 presedinte C.J.Timis
0 consilieri
0 cetateni
7. OBIECTUL REGLEMENTARILOR:
a. aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
b. aprobarea prelungirii unui contract de închiriere;
c. modificarea şi completarea Hotărârii CJT nr. 9/2007 privind aprobarea documentaţiei
pentru concesionarea terenului din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara;
d. aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate unor operatori de transport rutier ;
e. aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru
bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul III 2011;
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f. modificarea Hotărârii CJT nr. 146 /2010 privind aprobarea proiectului de investiţie „Parc
Tehnologic pentru Energie Alternativă Timişoara" ;
g. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.17/2010 privind aprobarea proiectului
de investiţie "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Gavojdia" ;
h. modificarea şi completarea "Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive"
i. modificarea Hotărârii CJT nr.113 / 2011 privind finanţarea unor structuri sportive;
j. aprobarea studiului de oportunitate şi a concesionării unei suprafeţe de teren în vederea
construiri unei staţii de transformare în cadrul PUZ Parc fotovoltaic şi Parc tehnologic
Covaci, judeţul Timiş;
k. darea în folosinţă gratuită a unor bunuri disponibile către Asociaţia Seniorilor din
municipiul Timişoara ;
l. retragerea folosinţei unui autovehicul de transport şcolar;
m. aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii Şcolii de Arte şi Meserii
„Gheorghe Atanasiu" Timişoara ;
n. cuprinsul raportului - cadru prezentat anual de consilierii judeţeni ;
o. Constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Ovidiu Moza
(PDL) ca urmare a demisiei;
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
execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al
judeţului Timiş pe trimestrul III 2011 la 19 zile (in loc de 30 de zile) de la aducerea acestuia la
cunostinta publicului prin postarea pe site-ul consiliului judetean.
9. ORGANIZARE DEZBATERI PUBLICE:
Nu a fost solicitata 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:
Includerea in continutul rapoartelor de activitate prezentate de catre consilierii judeteni a
unui inventar de subiecte focalizat pe aspecte ce pot evidentia in mod clar activitatile
desfasurate de consilierii raportat la atributiile lor legale.
In acest mod s-ar putea aprecia in mod obiectiv performanta fiecarui consilier in parte.
Propunerea a fost formulata de catre doua organizatii neguvernamentale din Timisoara : Pro
Democratia-Clubul Timisoara si Liga pentru Apararea Drepturilor Omului Timisoara.
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11. HCJ susceptibile de a aduce atingere interesului public
HCJ pentru modificarea si completarea HCJ nr 9/2007 privind aprobarea documentatiei
pentru concesionarea terenului din perimetrul parcului tehnologic si industrial PITT
MOTIV :
Prin HCJ mai sus mentionat s-a marit fara temei legal numarul parcelelor din PITT destinate
concesionarii de la 25 la 26 de loturi, ultimul lot propus spre infiintare respectiv lotul A0
figurand ca atribuit in concesiune inainte de validarea existentei sale (!!!!!!) prin hotararea
din 31.10.2011, incalcandu-se astfel dispozitiile HCJ 9/2007 referitoare la procedura de
organizare si desfasurare a concesionarii parcelelor de teren din perimetrul parcului tehnologic si
industrial si prevederile caietului de sarcini din continutul anexei nr 2.
Astfel, in cuprinsul anexei nr 2, capitolul 2 din cadrul HCJ 9/2007 ce contine caietul de sarcini
care trebuie respectat la concesionarea terenurilor din cadrul PITT se specifica faptul ca,
suprafata utila a PITT destinata concesiunii este de 10,79 ha fiind compusa din 25 de parcele cu
suprafete cuprinse intre 950 mp si 8420 mp.
In cuprinsul anexei 2, capitolul 2 din cadrul prezentului proiect de HCJ care a fost adoptat la
data de 31.10.2011 de catre consilierii judeteni se specifica faptul ca suprafata utila a PITT
destinata concesiunii este de 10,87 ha fiind compusa din 26 de loturi cu suprafete cuprinse intre
816 mp si 8420 mp.

SOLUTIE DE REZOLVARE :
Revocarea hotararii de consiliu de catre CJT sau anularea acesteia in instanta de
contencios administrativ
Gipro va solicita Institutiei Prefectului Timis ca in virtutea prerogativelor sale
legale conferite de art 19 alin 1 litera e din L 340/2004 sa verifice aspectele sesizate
si sa ne comunice concluziile rezultate in urma desfasurarii acestei activitati.
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. Desi in sedinta din 27.09.2011 s-a dispus amanarea discutiilor privind vanzarea
pachetului de 30% de actiuni la DRUMCO pana la sedinta din luna octombrie anul
current, CJT nu a mai pus pe ordinea de zi aceasta problema.
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B. Proiectul de HCJ referitor la aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de
funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe
trimestrul III 2011 a fos dezbatut si adoptat in sedinta de consiliu din data de
31.10.2011 cu mai putin de 30 de zile de la aducerea sa la cunostinta publicului
(12.09.2011) 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.
C. 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 ( rezumandu-se la enuntarea unor stereotipii
verbale de genul ,, ..daca nu sunt discutii..votam….) incalcandu-se astfel dispozitiile
art. 47 alin 1 din Regulamentul de organizare si functionare al consiliului judetean .
D. Alocarea unei sume de bani mai mari decat cuantumul care a fost solicitat
de catre initiator.
Referitor la hotararea CJT privind aprobarea majorarii alocatiei zilnice de hrana
pentru elevii Scolii de arte si meserii ,, Gheorghe Atanasiu” din Timisoara de la 7 lei
la 10 lei trebuie sa evidentiem urmatoarele aspecte:
Desi in marea lor majoritate consilierii judeteni au sustinut fara rezerve aprobarea
acestei majorari in cuantumul solicitat de catre Directorul scolii mai sus mentionate,
consilierul PSD CATALIN TIUCH, secretarul comisiei de sanatate, sprijinit de
consilierul TITUS BOJIN membru al comisiei economice au sustinut o majorare de
la 7 lei la 11,7 lei invocand alocarea unei sume egale cu aceea pe care Directia de
Protectie a Copilului Timis o are la dispozitie pentru asigurarea hranei zilnice
copiilor institutionalizati.
Amendamentul celor doi consilieri PSD a fost respins de catre consilierii liberali
Viorel Coifan presedintele comisiei pentru administratie publica si Leontin de Maio
secretarul comisiei de urbanism pe motiv ca nu este normal sa se aloce o suma de
bani mai mare decat aceea pe care directorul scolii a determinat-o dupa o analiza
economica prealabila.
Aceeasi pozitie a adoptat-o si consilierul judetean Viorel Sasca presedintele
comisiei economice care a sustinut faptul ca la nivelul comisiei economice s-a
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sustinut si aprobat in unanimitate suma de 10 lei si nu suma de 11,7 lei propusa prin
amendament de catre consilierii PSD
La finalul dezbaterii consilierii judeteni au votat cu majoritate de voturi
amendamentul colegului lor Catalin Tiuch de majorare a cuantumului alocatiei de
hrana de la 7 lei la 11,7 lei /elev cu 1,7 lei mai mult decat a cerut directorul scolii.
E. Un NU hotarat monitorizarii activitatii consilierilor judeteni
Un punct important pe ordinea de zi l-a reprezentat propunerea de adoptare a
unui continut cadru al rapoartelor de activitate anuale pe care consilierii judeteni
trebuie sa le aduca la cunostinta publicului
Itemii propusi de catre Pro Democratia – Clubul Timisoara si LADO -Timisoara
pentru a face parte din continutul raportului, releva obligatii ce se regasesc in
atributiile alesilor locali (prezenta in comisii sau in plen, proiecte initiate,
amendamente, numar de intalniri, audiente cu cetatenii, probleme principale abordate
la intalnirea cu cetatenii, numar audiente, participarea la evenimente de interes public
samd) dar care, in lipsa unui continut cadru al raportului de activitate, ar putea
fi omise de catre consilieri.
Dorim sa precizam faptul ca prin instituirea unui continut cadru al rapoartelor de
activitate, cetatenii acestui judet pot obtine informatii relevante si verificabile despre
activitatea concreta pe care au desfasurat-o persoanele pe care prin votul lor le-au
trimis sa le reprezinte interesele in cadrul Consiliului Judetean.
Iata cum au reactionat in esenta consilierii judeteni pe marginea acestei propuneri:
Presedintele CONSTANTIN OSTAFICIUC a perceput propunerea de adoptare a
unui continut cadru al rapoartelor de activitate ca o monitorizare a activitatii
consilierilor judeteni de care domnia sa s-a saturat ,,…m-am saturat sa tot fiu
monitorizat…” acceptand in final idea unei cuantificari a activitatilor desfasurate
de catre consilierii judeteni si nu de monitorizare cuvant care suna urat.
In replica consilierul PSD TITUS BOJIN a sustinut faptul ca activitatea
consilierilor se cuantifica de catre partidul care i-a trimis ( nu de catre cetateni) ,,…
activitatea se masoara de catre grupul politic care ne-a trimis aici….sa cumpere
GPS si sa ni-l puna in urechiuse …”
Consilierii VIOREL COIFAN, LEONTIN DE MAIO, VIOREL SASCA sustin
proiectul propus de catre cele doua organizatii neguvernamentale apreciind ca
normala cuantificarea activitatilor desfasurate de catre consilierii dupa criterii clare,
verificabile, in acest sens propunand desemnarea unui functionar responsabil cu
monitorizarea activitatilor desfasurate de catre consilierii judeteni.
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