A society cannot be considered truly democratic if its citizen feel powerless to change things
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RAPORT DE MONITORIZARE
CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
-Noiembrie 2011I. CONSILIERI PREZENTI
:
34 /36
II. NUMAR PROIECTE DE HCJ
14
III. NR. PROIECTE ADOPTATE:
14
IV. NR. PROIECTE RETRASE
0
V. PROIECTE NESOLUTIONATE :
1
Vanzarea pachetului de 30 % din actiuni catre DRUMCO, proiect amanat in sedinta
din luna septembrie 2011 pentru luna octombrie in vederea efectuarii unui audit
necesar stabilirii valoarii reale a actiunilor pe care CJT le detine la DRUMCO
VI. FELUL PROIECTELOR DE HCJ :
• Acte normative
• Acte. adm. unilaterale
VII. INITIATOR PROIECTE CJT :
• presedinte C.J.Timis
• consilieri
• cetateni
• Directia Administrarea Patrimoniului
• Agentia de Dezvoltare Economica si Sociala
• Directia de Cooperare si Informatica
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VIII. OBIECTUL REGLEMENTARILOR:
• Acte normative cu caracter general
1. Aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis pe anul 2011
2. Modificarea si completarea agendei manifestarilor culturale artistice si
sportive
• Acte administrative unilaterale
1. Desemnare membru comisia de validare
2. Validare mandate pentru doi consilieri
3. Aprobarea modificarii HCJ 112/2011
4. Aprobarea modificarea HCJ 113/2011
5. Aprobarea proiectului Muzeul Viu al Satului Banatean
6. Declararea depozitului de la Ghizela ca apartinand domeniului public al
jud Timis
7. Prelungirea darii in folosinta gratuita a unor imobile pt Muzeul Banat
8. Darea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru Biblioteca Judeteana
9. Darea in folosinta gratuita a unui autovehicol pentru transport scolar
10. Aprobarea atribuirii licentelor de traseu
11. Aprobarea Regulementului de Organizare si Functionare al institutiilor de
cultura
IX. ASIGURAREA TRANSPARENTEI DECIZONALE:
Nerespectarea dispozitiilor art 6 alin 2 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala prin aceea ca, cele doua proiecte de acte normative mentionate mai sus
nu au fost supuse consultarii publice prealabile de 30 de zile.
X. 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
XI. 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.
XII. HCL SUSCEPTIBILE DE A ADUCE ATINGERE INTERESULUI
PUBLIC
Nu au fost identificate proiecte de HCJ susceptibile de a aduce
atingere interesului public
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XIII. ASPECTE POZITIVE
CJT a pus la dispozitia massmedia 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.
XIV. ASPECTE NEGATIVE
• CJT nu a pus la dispozitia cetatenilor si a reprezentantilor societatii civile
proiectele de HCJ supuse dezbaterii in plen multumindu-se sa informeze doar
pe reprezentantii massmedia
• CJT continua sa angajeze, fara nici un temei legal, cheltuieli bugetare cu mult
mai mari decat sumele de bani aprobate prin rectificarea bugetului
judetean in sedinta de consiliu din data de 29.11.2011 (HCJ 152/2011)
In acest scop, dorim sa evidentiem HCJ nr 151/29.11.2011 prin care consiliul
judetean, la propunerea consilierilor judeteni Sorin Munteanu- PDL, Titus Bojin-PSD
si a domnului presedinte Costantin Ostaficiuc-PDL, a aprobat alocarea unei sume de
bani necesare finantarii agendei culturale pe 2011 (690.000 lei) cu mult peste
cuantumul sumei de bani stabilita la rectificarea bugetului judetean din luna noiembrie
(328.000 lei)
Cu alte cuvinte, prin HCJ 151/2011 s-a alocat o suma de bani cu 362.000 de lei mai
mare (80.000 de euro) decat cea aprobata prin rectificarea bugetara din luna noiembrie
anul current
Pentru a putea observa diferentele existente intre sumele de bani propuse de catre
Directia Cooperare si Informatica din cadrul CJT prin raportul nr 14296/07.11.2011
( in temeiul bugetului rectificat adoptat prin HCJ 152/2011) si sumele aprobate prin
HCJ 151/2011, va prezentam in cele ce urmeaza, aceste neconcordante astfel:

Nr
crt

Activitati finantate

1

Alaiul colindatorilor

2

Aniversarea a 22 de ani de
la revolutie

Suma
propusa
94.000

95.000

3

Suma
aprobata
174.000

175.000

Diferenta
+ 80.000 lei
Aprox
20.000 euro
+ 80.000 lei
Aprox
20.000 euro

3

Pro Juventute

11.000

13.000
80.000

------

150.000

+150.000
Aprox
35.000 de euro

Festivitate de premiere a
sportivilor medaliati in
2011

80.000

Premiere jucatori si
antrenori Poli Timisoara
( propunere neinclusa in
continutul proiectului de
HCJ)

Suma de
bani propusa
in sedinta de
consiliu de
domnul
Ostaficiuc
printr-un
amendament

Premiere
Sportivi CSM Lugoj
( neinclusa in continutul
proiectului de HCJ)

Propusa in
sedinta de 50.000
consiliu de
domnul
Titus Bojin
printr-un
amendament

4.

+ 2000
Aprox
500 euro

+ 50.000
Aprox
11000 de euro

Dorim sa precizam faptul ca, de la inceputul anului si pana in prezent, Consiliul
Judetean Timis a alocat activitatilor culturale artistice si sportive ( conform datelor
rezultate din continutul raportului 14296/07.11.2011 al Directiei Cooperare si
Informatica din cadrul CJT) suma de aproximativ un milion de euro dupa cum
urmeaza :
• Prin HCJ 26 / 28.03.2011 suma de 2.600.000 lei
• Prin HCJ 117/27.09.2011 suma de 800.000 lei
• Prin HCJ 151/29.11.2011 suma de 690.000 lei
Este important de retinut faptul ca raportul cu privire la modificarea si
completarea agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive pe anul
2011, care sta la baza proiectului de HCJ 151/2011 NU A FOST AVIZAT de catre
Comisia Economica a CJT desi, in baza art 26 alin 1 litera a din Regulamentul de
Organizare si Functionare al CJT acesteia ii revenea sarcina de a aviza orice hotatare
de consiliu care privea executia bugetara.
Mai mult decat atat, nici unul din membrii comisiei economice ( Viorel Sasca;
Gheorghe Bologa, Titu Bojin, Viorel Matei, Valentina Miutinovici, Daniel Perunca si
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Lelica Crisan) nu au reactionat in sedinta din data de 29.11.2011 pentru a combate
amendamentele prin care s-a solicitat alocarea unor sume de bani suplimentare celei
aprobate prin rectificarea de buget.
De altfel, chiar unul din membii comisiei economice, in persoana domnului Titu
Bojin, a solicitat el insusi suplimentarea cu suma de 50.000 de lei a agendei
activitatilor culturale si sportive stabilite prin rectificarea bugetului judetean, dovedind
faptul ca nu cunoste mecanismele legale prin care se realizeaza executia bugetara

XVI. CONSILIERI ACTIVI
1. Marcel Mihoc; 2. Leontin de Maio; 3. Adrian Negoita
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