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BIROUL ŞCOLI-SPITAE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 
 

 Biroul Şcoli–Spitale a fost înfiinţat prin H.C.L.M.T.nr. 467/30.10.2015 având următoarea 
structură: 
 -Şef Birou Şcoli –Spitale-Adrian Faur 
 -Compartiment Şcoli: 4 posturi de execuţie, din care 2 posturi vacante; 
 -Compartiment Spitale: un post de execuţie; 
 În perioada 01.01.2015- 01.11. 2015  cele două  compartimente  au funcţionat în  cadrul  
Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, înfiinţată prin H.C.L.M.T. 
nr.5/15.01.2013, modificată prin H.C.L.M.T.nr. 126/26.02.2013,  H.C.L.M.T. nr. 77/25.02.2014 
şi prin H.C.L.M.T. nr. 581/09.12.2014. 
În perioada 01.11. 2015 - 31.12. 2015 cele două compartimente  şi-au păstrat obiectul de 
activitate,  avut la  data înfiinţări  şi au  funcţionat în  cadrul  Biroul  Şcoli – Spitale .  
Compartimentul Şcoli 
În structura acestui compartiment sunt prevăzute patru posturi de execuţie. 
I. Activitatea Compartimentului Şcoli s-a desfăşurat având ca scop îndeplinirea eficientă a 
principalelor atribuţii, respectiv: 
1. Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş şi unităţile de învăţământ, pentru aprobarea organizarii reţelei de învăţământ preuniversitar 
de stat şi privat, pentru anul şcolar 2015-2016; 
2. Gestionarea acţiunii de desemnare a membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi din partea Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, materializate prin hotărăre de consiliu 
local;  
3. Elaborarea şi execuţia acţiunilor din Planul de management privind optimizarea utilizării 
spaţiilor pentru activitatea de învăţământ, din imobilele şcolilor şi grădiniţelor, având ca efect 
reducerea cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al 
Municipiului Timişoara; 
4.Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prin 
asimilarea/refuncţionalizare/construcţia unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile;. 
5.Optimizarea utilizarii resurselor de la bugetul local si reducerea cheltuielilor, care se reflecta în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de învăţământ şi avizarea oportunităţii în angajarea 
unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ 
6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile 
în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea Primăriei 
Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora;  
7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se desfăşoară  
în imobile retrocedate. 
II. Sinteza activităţii pe anul 2015 
1.Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş şi unităţile de învăţământ: 
a. Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, prin 
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare, în baza Avizului Conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş a fost promovat un proiect de hotărâre şi anume HCLMT nr.65/13.02.2015- 
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privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2015-2016; 
b. Pentru susţinerea performanţei în unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, cu rezultate 
deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare au fost promovate şi 
aprobate două proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT 
nr.363/27.08.2015 privind aprobarea  premierii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Timişoara, cu rezultate deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi 
concursurile şcolare, conform metodologiei transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 
HCLMTnr.426/16.10 privind aprobarea clasamentului unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Timişoara, participante la competiţia organizată de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Timiş şi premierea acestora conform Hotărârii Consiliului Local nr.363/27.08.2015 
2. Pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din 
partea Primarului  Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  şi  privat a fost promovat un proiecte de hotărâre care a fost 
aprobat în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.426/16.10.2015. 
3. Privind Planul de management privind optimizarea utilizării suprafeţelor unităţilor de 
învăţământ administrate, având ca efect reducerea cheltuielilor de funcţionare şi stabilirea unor 
indicatori de performanţă au fost promovate trei proiecte de hotărâre care a fost aprobate în 
consiliul local, şi anume: HCLMT nr.224/08.05.2015 privind schimbarea denumirii  Colegiului 
Silvic” Casa Verde” Timişoara în Colegiul de Silvicultură şi Agricultură “Casa Verde” 
Timişoara având ca scop comasarea activităţii  Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botis” cu 
activitatea Colegiului Silvic” Casa Verde”. 
HCLMT nr.329/31.07.2015 privind  schimbarea  destinaţiei imobilului ce aparţine Liceului 
Tehnologic Agricol “Petru Botis” şi a terenului  aferent si trecerea acestora din  proprietatea 
publică a  Municipiului Timişoara în proprietatea publică a Statului şi în administrarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Timiş şi a Casei Corpului Didactic. 
HCLMT nr.458/30.10.2015 privind schimbarea destinaţiei imobilelor (clădiri şi terenuri)  
proprietatea publică a Municipiului Timişoara în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul 
Tehnologic Agricol “Petru Botiş” situat în Timişoara, str.Calea Aradului nr.56, din spaţiu pentru 
învăţământ în spaţiu-campus de interes public pentru desfăşurarea activitaţilor recreative, 
sportive,cultural şi funcţiuni complementare acestora. 
4.Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prina 
similarea/refuncţionalizare/construcţia unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 
a) Mărirea spaţiului de învăţământ prin refuncţionalizarea unor clădiri sau construcţii noi: 
- Liceul Grigore Moisil: 
      - construcţie nouă str. Doja -8 săli de clasă, sala sport,vestiare,sala mese, bucatarie 
      - refuncţionalizare spaţii în cladirea şcoala (Balcescu) - 7 săli de clasă noi, renovate 8 grupuri  
sanitare. 
- Colegiu Banaţean -8 săli noi în lucru (refuncţionalizare spălătorie) 
- Colegiu Silvic “Casa Verde”- prin refuncţionalizare 4 laboratoare, 4 săli clasă, 2 terenuri fotbal, 
renovat et.3 camin.  
- Generala nr. 30 – 8 Săli noi de clasă, 2 băi, 2 săli sport (pt. grupele pregatitoare) 
b) Au fost efectuate mai multe lucrări de reparţii la diverse unităţi de învăţământ: 
-Generala nr.13 –igienizare etaj 1, reparaţii tencuială, lăcuit parchet 
-Gradinita CFR-schimbat  instalatia de încălzire 
- Liceul Grigore Moisil- reparaţii săli clasă 
-Generala nr.15- renovat grupuri sanitare, schimbat uşi interioare 
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-Gradiniţa nr.26- reabilitare termică 
-Gradiniţa nr. 33- instalaţie termică 
-Generala nr.6- renovare grupuri sanitare, reparaţii acoperiş 
-Generala nr.21- renovat vestiare sală sport, grupuri sanitare, reparaţii acoperiş 
-Liceul Banatul –termoizolaţie cămin 
- Liceul Electrotimiş- lucrari de reparaţii interioare 
- Liceul Auto - schimbat acoperiş cămin+şcoala generală, lucrări de reparţii interioare şcoală 
-Căminul Liceului Silvic- lucrări de reparaţii interioare şi exterioare 
-Gradiniţa nr.36- schimbat gard împrejmuire  
-Gradiniţa nr.37- igienizare/utilare cantină 
c) Sprijin acordat pentru derularea în bune condiţii a celor trei (3) proiecte pe fonduri europene: 
Lenau, Loga, Calderon, prin organizarea de şedinte periodice, soluţionarea diverselor situaţii 
apărute, urmărirea şi obţinerea diverselor avize şi soluţii. 
d) Soluţionarea diverselor situaţii şi proiecte împreună cu Inspectoratul Şcolar Timiş: 
      -înfiinţarea Centrului de Excelenţă Timişoara 
      -identificare clădire pentru mutarea ISJ Timiş 
      -analizare si propunere de soluţii în cadrul proiectului propus de Clubul German 
      -prounerea pentru reţeau şcolară 2016-2017. 
5. Optimizarea utilizarii resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor, care se reflectă 
în bugetul de venituri şi cheltuieli al  unităţilor de învăţământ şi avizarea oportunităţii în 
angajarea unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ: 
a) analiza şi avizarea în colaborare cu Direcţia Economică/Serviciul  Financiar a proiectului de 
buget al unităţilor de învăţământ, precum şi a solicitărilor de rectificare când este cazul; 
urmărirea modului de execuţie a bugetelor de către ordonatorii terţiari de credite; 
b) analiza în colaborare cu Biroul Tehnic a solicitarilor şi informărilor de natură tehnică 
(reaparaţii,investiţii, proiectare, avarii, etc) elaborate şi solicitate de UI, şi acordarea avizului de 
oportunitate.Urmarirea procesului de atribuire,executie, receptie si decontare ; 
c) analiză realizată în scopul eficientizării utilizării resurselor financiare din bugetul local,am 
propus: 
- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit Poşta a Municipiului Timişoara cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 Timişoara;  
- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.7 a Municipiului Timişoara cu   
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Timişoara; 
- fuziunea prin absorbţie a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 a Municipiului Timişoara cu 
Grădiniţa cu Program Prelungit CFR Timişoara; 
6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile 
în care funcţionează unităţile de învăţământ: 
a) Imbunătăţirea evidenţei cu privire la imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat: s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile/grădiniţe 
(caracteristicile tehnice ala imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe teren 
aferent, activitatea şcolară desfăşurată-număr de clase studiu, număr de săli de clasă, gradul de 
ocupare pentru imobile şcoală şi cămine- internate, contracte, etc.) şi întocmirea  unor dosare cu 
documente tehnice, carte funciara, pe fiecare obiectiv; 
b) Intabulări de clădiri şi terenuri; lucrări începute sau finalizate: 
   -reambulare Liceul Banatul (cu toata zona stadion) 
  -Gradiniţa nr.20 – lucrare în curs 
  -Gradiniţa nr.14 (incita Colegiului Banaţean)- finalizat 
  -Teren aferent Şcoli Gen. Grigore Moisil 
  -Gradiniţa Bela Bartok- lucrare în curs 
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  -Liceul Ion Vidu - lucrare în curs 
  -Gradiniţa nr.38- pregatire documentaţie pentru începerea lucrării de intabulare 
  -Liceul Agricol, situaţie dezmembrare pentru Inspectoratul Şcolar - lucrare in curs 
  - imobilul situat în strada 3 August 1919 nr.25 necesar pentru mutarea Gradiniţei PP 16; 
7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care îşi desfăşoară 
activitatea în imobile retrocedate, au fost promovate patru proiecte de hotărâri care au fost 
aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.116/03.03.2015- imobil în care îşi desfăşoară 
activitatea Grădiniţa  PP 16; HCLMT nr.31/13.02.2015 - imobil în care îşi desfăşoara activitatea 
Grădiniţa PP 19 şi Creşa nr.6; HCLMT nr.447/30.10.2014- imobil în care funcţionează cantina şi 
spălătoria Colegiului Tehnic de Vest şi HCLMT nr.492/20.11.2015- imobil în care funcţionează 
Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 
Au fost încheiate 2 contracte de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară activităţi şcolare, 
care nu sunt în patrimoniul Municipiului Timişoara 
Au fost încheiate 5 acte adiţionale la contracte de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară 
activităţi şcolare, care nu sunt în patrimoniul Municipiului Timişoara. 
  Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 
preuniversitar, s-au efectuat acţiuni în cadrul procedurii de negociere pentru achiziţionarea  
imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14; au fost înaintate către Comisia de negociere cu terţii a 
primariei, documentaţii si corespondenţă necesare procedurii; 
Au fost încheiate 11 acte adiţionale la contracte de închiriere anterioare, încheiate  pentru spaţii 
temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 
 
III. Obiective majore pe anul 2016 
-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul şcolar 2016-2017; 
-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, membrii în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ şi membrii în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 
-Optimizarea/gestionărea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, prin  închiriere a spaţiilor sau refunctionalizarea acestora; 
-Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea spaţiilor 
disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
-Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea utilizarii 
spaţiilor din imobile;  
            -Urmărirea execuţiei bugetelor de funcţionare ale unitatilor de învăţământ, în colaborare 
cu Direcţia Economică/Serviciul Financiar, pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate; 
 -Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile şi grădiniţele; 
promovarea unor proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor parcelare, a 
înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren). 
 - Proiectele de investiţii pentru 2016  stabilite urmând aprobarea şi  bugetarea lor: 
 - extindere corp Moisil din str. Gh.Doja -proiectare 
 - extindere Gradiniţa 33 – execuţie 
 - extindere Gradiniţa 20-finalizare intabulare,proiectare 
 - extindere Generala 13- sală multifuncţională şi săli de clasă 
 - renovare clădire str. 3 August pentru mutarea Gradiniţei PP 16 
 - renovare şi refuncţionalizare Gradiniţa 14 (Colegiul Banaţean)-proiectare 
 - mansardare punct termic din incinta Colegiului Banaţean- proiectare 
 - refuncţionalizare teren şi clădiri str. Calea Aradului nr.56A (fost L. Agricol) 
 - extindere şi mansardare Generala nr.19- proiectare 
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 - reabilitare termică si extindere L.Vidu- proiectare  
 - reabilitare termică  C.T.Alimentar-proiectare 
 - reabilitare termică C.T. Ion Mincu-proiectare 
 - reabilitare termică C.T. Coanda – proiectare 
 - reabilitare termică C.T.Electrotimiş – proiectare 
 - extindere Generala 30- proiectare, execuţie. 
Lista de reparaţii pentru 2016 urmează să fie finalizată în cursul lunii ianuarie, în urma vizitelor 
la fiecare unitate de învăţământ  în parte şi constatarea priorităţilor. 
 
Compartiment Spitale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de  execuţie. 
I. Obiectul de activitate al compartimentului constă  în: 
- Gestionarea imobilelor  în care se desfăşoară activitatea medicală a spitalelor a căror ansamblu 
de atribuţii şi competenţe, exercitate de Ministerul Sănătăţii, au fost transferate către autoritatea 
administraţiei publice locale,  în baza Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 162/2008; 
- Stabileşte raporturile dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu 
destinaţie medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la 
standarde ridicate; 
- Iniţierea procedurii administrative privind gestionarea eficientă a patrimoniului, în vederea 
reducerii unor  cheltuieli de administrare şi întreţinere; 
- Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei unităţilor sanitare, derulând 
proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 
- Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile în 
care funcţionează unităţile sanitare, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, 
respectiv şi a contractelor aferente acestora; 
- Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare  care se desfăşoară  în imobile retrocedate ; 
 Spitalele  care fac  obiectul de activitate  al compartimentului   sunt:  
          -  Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 
          -  Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 
          - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara. 
 Din punct de vedere patrimonial - activitatea   se rezumă  la gestionarea   imobilelor  cu 
destinaţia de spitale,  care   au fost trecute din  domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţi şi Familiei in domeniul public al  Municipiului Timişoara şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în baza HG nr.866/2002,  după care 
au fost transmise în administrarea  spitalelor,  în conformitate cu prevederile  art.1 alin.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean şi local. 
  Din punct de vedere manegerial  - activitatea  este mai complexă  şi  se referă  la exercitarea 
unui ansamblu  de atribuţii  şi competenţe  care au fost exercitate  de Ministerul Sănătăţii  si  care  
au fost transferate  autorităţilor administraţiei publice locale în  baza OUG nr. 162/2008  
      
II. Sinteza activităţii pe anul  2015 
    Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în  perioada  03.01.2015 – 31.12. 
2015 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop următoarele:   
1. Asigurarea continuităţii activităţii medicale   a unităţilor sanitare care se  desfăşoară  în 
imobile retrocedate, prin demararea  unor proceduri administrative. 
   - A fost făcute demersurile  administrative   pentru  continuarea  activităţii medicale  Clinicii de 
Cardiologie - ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţă  în imobilul retrocedat 
din Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12,  care s-a finalizat prin  prelungirea a  contractului de închiriere, 
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încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 547/11.11.2014, prin act adiţional, în aceleaşi  
condiţii   
   - S-a demarat către Comisia de Negociere cu terţii, procedura de închiriere a etajului I al 
imobilului  retrocedat, situat în Str. A. Odobescu nr.1, în care funcţionează Clinica de Obstetrică 
– Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, negocierea  aflându-
se în derulare.  
 2. Reducerea  cheltuielilor  cu plata  chirilor  pentru activităţii medicale care funcţionau în 
imobile retrocedate şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la 
standarde ridicate; 
   - A fost mutată activitatea  Cabinetelor  Ambulatoriului Integrat aflat în  structura  
organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă,  în imobilul din str. Daliei nr. 17 care a 
funcţionat în  imobilul  din str. Sf. Rozalia  nr. 1,   şi pentru care  chiria de 3500 euro/lună a fost 
asigurată de la bugetul local;  
   - A fost mutată activitatea Secţiei Clinicii de Dermatovenerologie aflat în structura  
organizatorică a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă  în imobilul din str. Daliei nr. 17, care a 
funcţionat  în imobilul din  str. Mărăşeşti nr. 5,  asigurându-se condiţii de desfăşurare a fluxurilor  
medicale  specifice la standarde ridicate; 
3. S-a creat, în proporţie de 75%  o baza de date care cuprinde  informaţii  cu privire  la fiecare 
unitate sanitară privind structura acestora, precum şi date despre imobilele în care funcţionează 
spitale (situaţia juridică, caracteristici tehnice, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe 
teren aferent, activitatea medicală desfăşurată etc) şi întocmirea  unor dosare cu documente pe 
fiecare imobil. Activitatea compartimentului a constat în culegerea unor date  aflate în evidenţa 
altor direcţii din instituţie şi întocmirea unor documentaţii, care au fost   centralizate  în format 
electronic cât şi pe suport de hârtie. 
4. Au fost promovate proiecte de hotărârii, care au fost adoptate prin hotărârii ale Consiliul 
Local,  după cum urmează: 
   - Hotărârea Consiliului Local  nr.  270/02.06.2015 privind acordarea  avizului  pentru   
înfiinţarea  unei filiale  ştiinţifice,  de   cercetare  clinică  şi de laborator   a Institutului Naţional  
de Boli Infecţioase „ Prof. Dr.  Matei Balş” Bucureşti , în cadrul  Spitalului  Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie  „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 
   - Hotărârea Consiliului Local  nr.  361/ 27.08.2015  privind  acordul pentru utilizarea  unui 
spaţiu  situat la parterul imobilului din  str. A. Odobescu nr. 3, unde îşi desfăşoară activitatea  
Clinica de Ginecologie  din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă,  în vederea  derulării  
proiectului    de cercetare  cu tema „Identificarea  şi caracterizarea implicării unor noi factori de 
prognostic  pentru evoluţia leziunilor neoplazice ale colului şi ovarului „    
    - Hotărârea Consiliului Local  nr. 409/16.10.2015 privind  menţinerea dreptului de proprietate 
publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional  de Oncologie 
Timişoara” situată în Calea Torontalului   şi terenul aferent; 
    - Hotărârea Consiliului Local  nr. 528/08.12.2015 privind aprobarea achiziţionării de către 
Spitalul  Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, a unui 
autoturism, tip Dacia  Logan  MCV  Break,  pentru transport persoane şi  probe biologice. 
     - Au  fost  aduse la îndeplinire prevederile Hotărârâri Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  nr. 216/23.04.2013 în sensul  că după  finalizarea  lucrărilor de construcţii la imobilul  
din str. Daliei nr. 17  a fost  încheiat procesul verbal de predare primire  a imobilului către 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă.  
    - A fost reactualizate  datele din Cartea Funciară a  imobilului din str. Mărăsest nr. 5 şi au fost 
făcute demersurile  de schimbare   parţială a destinaţiei imobilului  nr. 5  din spaţiu  cu 
funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural , Marasesti 
nr.5’’, obţinându-se  avizul Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal şi a fost 
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înaintată documentaţia la Ministerul sănătăţii, în vederea obţineri avizului de schimbare a 
destinaţiei. 
III. Obiective majore pentru anul 2016 
- Completarea  evidenţei bazei de date pentru imobilele în care funcţionează spitalele aflate 
sub autoritatea Municipiului Timişoara;  

  - Reactualizarea  datelor  din cărţile funciare aferente imobilelor prin promovarea  unor 
proceduri administrative de   întocmirea a unor documentaţii topo-cadastrale specifice. 
 


