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BIROUL SPORT-CULTURĂ 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 

 

Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a funcţionat în anul 2015 în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, în perioada ianuarie-

octombrie 2015. A fost desfiinţată prin Hotararea Consiliului Local 467/30.10.2015, privind 

modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Timişoara, iar activitatea derulată de aceasta s-a reorganizat în 2 

birouri, astfel:  

o Biroul Şcoli – Spitale, care are în subordine Compartimentul Şcoli (4 posturi) şi 

Compartimentul Spitale (1 post); 

o Biroul Sport-Cultură, rezultat din reorganizarea Biroului Baze Sportive şi Comparti- 

ment Instituţii Culturale, care are în subordine Compartimentul Cultură (1 post), 

Compartimentul Sport (8 posturi) şi Compartimentul Administrare Baze Sportive (13 posturi). 

Este condus pe perioadă determinată de d-nul Ioan Mihai Costa. 

I . Biroul Baze Sportive - Sinteza activităţii pe anul 2015 în domeniul activităţii 

sportive prin Compartimentul Sport şi Compartimentul Administrare Baze Sportive  

1. Obiectul de activitate al biroului, privind activitatea  sportivă, constă în: 

-gestionarea cu maximă eficienţă a administrării bazelor sportive aflate în proprietatea 

Municipiului Timişoara: Sala Polivalentă’’Olimpia’’(’’Constantin Jude’’) şi Complexul 

Sportiv ’’Bega’’; 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind administrarea bazelor 

sportive aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 

- asigurarea funcţionării optime a infrastructurii, echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 

sportive administrate, pentru a asigura condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţilor 

sportive de performanţă şi recreative , activităţilor culturale şi educative care au loc în cadrul 

acestor baze sportive; 

- administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public; 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul finanţărilor 

nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte de 

activitate sportivă; 
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- gestionarea contractelor de finanţare încheiate cu structuri sportive şi organizaţii 

privind acordarea contribuţiilor financiare nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 

Timişoara, pentru proiectele de activitate sportivă; 

- gestionarea parteneriatelor sportive derulate între Municipiul Timişoara şi asociaţiile 

sportive în care Municipiul Timişoara are calitatea de membru, care sunt finanţate de la 

bugetul local, prin contribuţii financiare cu titlu de cotizaţii anuale; 

2. Activitatea de organizare şi reglementare 

A avut ca suport următoarele reglementări legale, care au stat la baza 

acţiunilor/activităţilor  desfăşurate: 

- S-a aplicat Regulamentul de utilizare a bazelor sportive, aprobat prin H.C.L.M.T.      

nr.10/27.01.2009;  

- S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 55/13.02.2015, privind modificarea tarifelor de folosire a 

Sălii Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

- S-a aplicat procedura operaţionala PO - 63 privind administrarea bazelor sportive 

aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 

 - În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 283/13.03.2003, s-a asigurat 

accesul gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv 

„Bega”, în cadrul programului naţional” Mişcare pentru sănătate”;  

- În baza Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006, pentru desfăşurarea acţiunilor 

sportive prevăzute în programul naţional al competiţiilor interne şi internaţionale, coordonate 

de Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  

Sala Olimpia şi Complexul Sportiv Bega; 

- S-a aplicat procedura operaţională PO-120 privind acordarea finanţării de la bugetul 

local al municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii; 

- Prin H.C.L.M.T. nr. 225/08.05.2015, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul 

Timişoara şi Federaţia Română de Baschet în vederea pregătirii şi desfăşurării Campionatului 

European de Baschet Feminin Eurobaschet Women 2015 ; Prin H.C.LM.T nr. 271/02.06.2015 

s-a aprobat actul adiţional la contractul de asociere între Municipiul Timişoara şi Federaţia 

Română de Baschet aprobat prin H.C.L.M.T nr. 225/08.05.2015; 

           - Prin H.C.L.M.T. nr. 235/08.05.2015, s-au aprobat proiectele de activitate sportivă şi a 

contribuţiei financiare acordate de la bugetul local prin asocierea dintre Municipiul Timişoara 

şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fara scop patrimonial pe anul 2015-sesiunea I;  
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- Prin H.C.L.M.T. nr. 436/16.10.2015, s-a aprobat modificarea Regulamentului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului 

Timişoara pentru proiecte de activitate sportivă şi aprobarea contractului de finanţare - cadru ; 

         -  Prin H.C.L.M.T nr. 456/30.10.2015, s-a aprobat proiectele de activitate sportivă şi a 

contribuţiei financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanţare încheiate între 

Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial-

sesiunea II pe anul 2015; 

     - Prin H.C.L.M.T nr. 104/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 

2015; 

       - Prin H.C.L.M.T. nr. 101/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de 

cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru AS Club Sportiv A.C.S.Poli 

Timişoara pe anul 2015; 

       - Prin H.C.L.M.T.nr. 102/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de 

cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de 

Handbal Politehnica Timişoara, pe  anul 2015; 

      - Prin H.C.L.M.T.nr. 103/03.03.2015 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal 

Universitatea de Vest Timişoara, pe anul 2015; 

        -   Prin H.C.L.M.T nr. 133/20.03.2015 s-a aprobat contractul de asociere între Municipiul 

Timişoara şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea organizării şi derulării activităţii 

Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal juniori din Timişoara; Prin H.C.L.M.T nr. 

297/25.06.2015 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Federaţia Română de Fotbal, 

Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L şi Universitatea Politehnica din Timişoara în Asociaţia 

Club Sportiv „Centrul Regional de Excelenţă Timişoara”, aprobarea actului constitutiv şi a 

statutului asociaţiei, numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi consiliul director al 

asociaţiei. H.C.L.M.T nr. 472/30.10.2015 privind aprobarea actelor adiţionale la actul 

constitutiv şi statutul asociaţiei „Centrul Regional de Excelenţă Timişoara”;      

       - Prin H.C.L.M.T nr. 470/30.10.2015 s-a aprobat înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club 

Municipal Timişoara” şi prin H.C.L.M.T.nr.509/20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri  

şi cheltuieli al clubului; 

        -  În baza Hotărârilor de Consiliu Local privind aderarea Municipiului Timişoara în 

asociaţii sportive şi asocieri cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline 

individuale, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul 

Sportiv Bega, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi competiţii; 
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       3.Activitatea de administrare şi gospodărire a patrimoniului infrastructurii sportive 

3.1.Compartimentul Administrare Baze Sportive a desfăşurat ca principale 

activităţi/acţiuni: 

- Realizarea atribuţiilor privind asigurarea logisticii şi curăţeniei la obiectivele Sala 

Polivalentă „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), pentru 

desfăşurarea optimă a activităţilor de pregătire sportivă şi competiţii; suportul logistic s-a asigurat 

cu angajaţii proprii, iar serviciul de curăţenie este externalizat la Societatea Drumuri Municipale 

Timişoara; 

- Asigurarea funcţionării optime a Sălii Polivalente Olimpia prin verificarea stării 

terenului de joc, a instalaţiilor şi echipamentelor sportive, pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

antrenamentelor;  

- Asigurarea asistenţei tehnice pe durata competiţiilor, pentru tabele de marcaj şi 

instalaţia de sonorizare, efectuarea montării şi reglajelor la panouri de baschet, porţi de 

handbal, pavoazări sală pentru competiţii, supraveghere instalaţii,etc.).  

-Asigurarea funcţionării optime a instalaţiilor şi echipamentelor sportive din bazinul de 

înot şi sala de gimnastică; efectuarea zilnică a verificării parametrilor şi calităţii apei din bazin, 

tratarea apei, pentru desfăşurarea în condiţii optime şi în siguranţă  a activităţii sportive; 

- Asigurarea permanentă a asistenţei tehnice necesară pentru buna desfăşurare a 

acţiunilor ce au avut loc la cele două obiective sportive administrate (întreţinere curăţenie în 

tribună şi vestiare, asistenţă tehnică pentru tabele de marcaj şi instalaţia de sonorizare, tratarea 

apei din bazinul de înot, montare panouri de baschet, pavoazări pentru competiţii, 

supraveghere instalaţii,etc.).  

- Efectuarea continuă a constatării deteriorărilor, nefuncţionalităţilor şi avariilor la 

clădiri şi instalaţii; întocmirea referatelor şi transmiterea la Biroul  Tehnic; 

- Execuţia de lucrări de intervenţii urgente cu personalul propriu pentru reparaţii 

pentru tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, igienizări şi zugrăveli; 

- Verificarea stării tehnice pentru cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria 

Municipiului Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în incinta unor şcoli); întocmirea 

referatelor de constatare pentru intervenţii de reparaţii şi a referatelor cu necesarul de 

materiale şi transmiterea referatelor la Biroul  Tehnic şi Biroul Administrativ;   

- Colaborarea  cu Biroul Tehnic pe durata execuţiei lucrărilor cuprinse în obiectivul de 

investiţii ”Reabilitare construcţii, instalaţii la Sala Polivalentă Olimpia”-pentru organizarea 

Eurobaschet senioare -2015; 

- Colaborarea  cu Biroul Tehnic pe durata execuţiei unor lucrări de reparaţii curente, 

construcţii şi instalaţii, efectuate la Sala Polivalentă Olimpia şi  Complexul Sportiv Bega; 
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- Execuţia cu personalul propriu şi în colaborare cu Direcţia de Mediu a lucrărilor de 

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi şi a parcului fitness din perimetrul şi zonele adiacente 

Sălii ,,Olimpia’’, respectiv a Complexului Sportiv ,,Bega’’; 

- Urmărirea graficului programat conform normelor sanitare în vigoare şi efectuarea 

prin Direcţia de Mediu a lucrărilor de deratizări si dezinsecţii la bazele sportive; 

- Efectuarea prin Biroul Tehnic a verificărilor ISCIR pentru echipamentele din dotarea 

bazelor sportive; 

- Urmărirea şi efectuarea fără restante de la utilizatori a contravalorii tarifelor de 

închiriere a bazelor sportive. 

 

      3.2. Relaţiile cu beneficiarii, programarea desfăşurării activităţilor sportive şi  

asigurarea asistenţei de specialitate 

 Temeiul legal al relaţiilor cu beneficiarii care utilizează obiectivele sportive  Sala 

Olimpia şi Complexul Sportiv Bega sunt prezentate la pct.2. Activitatea de organizare şi 

reglementare 

Biroul Sport-Cultură, prin Compartimentul Administrare Baze Sportive, conform 

obiectului de activitate, a gestionat activităţile sportive derulate la cele două obiective 

principale: Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ şi Complexul Sportiv ,,Bega’’ (sala de gimnastică şi 

bazinul de înot de 25m), astfel:  

- Bazele sportive au fost puse la dispoziţie cu titlu gratuit pentru structurile sportive 

 asociate cu Municipiul Timişoara, iar pentru alţi beneficiari s-au încheiat convenţii de prestări 

servicii în baza tarifelor de închiriere aprobate; 

 - S-a asigurat o interfaţă activă între Municipiul Timişoara şi instituţii de sport, structuri  

sportive pentru optimizarea graficului de utilizare a Sălii Polivalente Olimpia şi a Complexului 

Sportiv Bega, în vederea îmbunătăţirii gradului de ocupare pentru activităţile de pregătire 

sportivă; 

- S-au întocmit programele săptămânale de utilizare a obiectivelor sportive, în baza 

solicitărilor primite de la solicitanţi, având prioritate absolută programele sportive de 

performanţă; 

-Accesul spectatorilor la meciurile echipelor divizionare şi alte competiţii sportive 

care s-au desfăşurat în incinta obiectivelor sportive administrate de Biroul Sport-Cultură a fost 

gratuit pe toata durata anului 2015. 

a. Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 

- În perioada 02.01.2015 – 31.12.2015 s-au desfăşurat activităţile prevăzute în 

programele federaţiilor sportive naţionale pentru competiţii interne şi internaţionale, inclusiv 
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programele de pregătire sportivă şi refacere, pentru echipele divizionare ale următoarelor 

structuri sportive : Asociaţia Sportiva Baschet Club Timişoara (baschet masculin-seniori şi 

tineret), Baschet Club Timba (baschet masculin-seniori şi tineret), Baschet Club Danzio 

(baschet feminin-senioare şi tineret), Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica 

Timişoara (handbal masculin-seniori şi tineret), CS Sport Municipal Timisoara( baschet şi  

handbal masculin), C.S.Universitar UVT (handbal feminin-senioare), L.P.S. Banatul (handbal 

juniori- masculin şi feminin), CS Informatica( futsal).  

- Activităţile cuprinzând perioada de pregătire şi cea competiţională a cluburilor au 

însumat 10 luni active; au fost programate zilnic, de luni pana vineri, 12-14 ore de 

antrenamente şi săptămânal un număr de 8-14 ore pentru desfăşurarea 

competiţiilor/meciurilor oficiale. Rezultă o medie săptămânala de 74 ore de utilizare a sălii şi 

un grad maxim de ocupare al sălii.                                        

- Statistic, în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale de jocuri sportive, s-au 

desfăşurat la Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 79 meciuri de baschet, 40 meciuri de handbal,  

6 jocuri de fotbal în sală , după cum urmează :- la baschet: 51  de meciuri din campionatul 

Ligii Naţionale de Baschet  şi în Cupa României; 12 meciuri din campionatele de tineret; 

meciurile Campionatului European de Baschet feminin EuroBasket Women 2015 ( 10 

meciuri); 6 meciuri amicale lot naţional de baschet;- la handbal: 18  meciuri din campionatul 

Ligii Naţionale de Handbal, 13 meciuri din campionatul Diviziei A şi  9 meciuri din 

campionatul de tineret/juniori; - la fotbal în sală: 6 meciuri.  

- În parteneriat cu federaţiile sportive naţionale în Sala Polivalentă Olimpia s-au  

desfăşurat 8 competiţii internaţionale şi naţionale oficiale: baschet – Campionatul European 

de Baschet Feminin-Eurobasket Women 2015; badminton  ( „Internaţionalele de Badminton 

ale României” , „Internaţionalele de Juniori ale României”),  scrimă- floretă feminină - „Cupa 

Mondială de floretă feminin”, karate – „ Campionatul European de Karate Shotokan-ESKU”;       

Campionatul Naţional de Karate ; - dans sportiv: Romanian Internaţional Dance Cup; 

Campionatul Naţional de 10 Dansuri; 

- Faţă de competiţiile oficiale, s-au mai desfăşurat 16 competiţii  sportive de nivel 

naţional, internaţional şi local , la disciplinele:  - box:  ”Gala Prieteniei, Gala Cupei Timişoara 

şi „Gala de Box-Cupa Revoluţiei”;kickboxing- 2 gale; -handbal : - Memorialul „Doina 

Cojocaru”; - dans sportiv :  Sportim Dance Cup ed. III-a;- fotbal de sală : - Ziua Poliţiei 

Române-As Timpolis, Zilele României-1 Decembrie, Memorialul Gheorghe Ene, Memorialul 

Gheorghe Ola, Cupa Memorialul Revoluţiei, Şi eu sunt campion, Finala Cupei Horeca. 

Special Olympics;             
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- S-au desfăşurat şi 4 evenimente culturale, după cum urmează: „ Viaţă, Adevăr, 

Schimbare” ; „Lord of the Dance-Dangerous Games” ; „Deschide-ţi inima” ( concert de 

colinde ) ; Concert de colinde –As Studenţilor Evanghelişti. 

b. Complexul Sportiv ,,Bega”  

b1. Bazinul de inot 
-S-a desfăşurat activitatea sportivă de înot de performanţă, programe de selecţie, ore 

didactice pentru studenţi şi înot recreativ, cu participarea unui număr mediu zilnic de peste 

460 de persoane, circa 2360 persoane pe săptămână: sportivi din secţiile cluburilor sportive, 

studenţi, practicanţi din rândul populaţiei de toate categoriile de vârstă. Aceştia reprezintă 

următoarele cluburi sportive, organizaţii şi instituţii, respectiv programe sportive: Clubul 

Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara; Clubul Sportiv 

Municipal Timişoara; Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ; Clubul de înot 

MASTERS Timişoara; Programul ’’Mişcare pentru Sănătate’’ - înot recreativ pentru 

populaţie; Programul ’’Veteranii Masters’’/Asociatia Seniorii Oraşului Timişoara - înot 

pentru persoane vârstnice.  

- In perioada de calendar competiţional de 10 luni, au fost programate zilnic în medie 

78 culoare/oră din 84 de culoare disponibile la un program de 14 ore/zi , cu o medie de 6 

persoane culoar/oră ; rezultă un grad de ocupare al bazinului de cca 93%.   

-  Pentru creşterea accesibilităţii cetăţenilor de toate categoriile de vârstă la programele 

de înot recreativ ’’Mişcarea pentru sănătate’’şi ’’Veteranii Masters’’ s-a suplimentat orarul 

alocat acestor programe, zilnic între orele 19-22.00; au avut acces gratuit cetăţenii, copii şi 

adulţi din municipiu , cu un program mediu de 3 ore/zi, fiind înregistrate în evidenţă  un 

număr de peste 1000 de legitimaţii.  

-Pe lângă programele de pregătire, la bazinul de înot  s-au desfăşurat 4 competiţii 

sportive de nivel naţional:-’’ 24 Aqua Masters’’; Cupa Familiei - organizate de Clubul de Înot 

Masters Timişoara ;- Cupa Timişoara; Cupa Sprint - organizate de Clubul Sportiv Municipal 

Timişoara ;                                          

b.2. Sala de gimnastică 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu 9 luni şi s-au desfăşurat activităţi de 

pregătire sportivă şi competiţii : - ale secţiilor de gimnastică artistică feminin şi masculin ale 

Clubului Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara, Palatul Copiilor Timişoara, activităţile                        

Proiectülui ”Vreau sa fiu campioană!”- pregătire grupe pentru gimnastică fete, parteneriat cu 

CSS nr. 1 şi Fundaţia Casa Olimpică, F.R. de Gimnastică; - ale secţiei de karate a Asociaţiei 

Grupul pentru Afirmare Socială, însumând un total de  peste 1800 ore.  
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 4. Gestionarea parteneriatelor/contractelor privind finanţarea  de la bugetul local a 

activităţii sportive 

Baza legală privind finanţarea activităţii sportive de la bugetul local este prezentată la 

pct.2. Activitatea de organizare şi reglementare; 

 Biroul Sport-Cultură a avut atribuţii privind finanţarea proiectelor de sport:  

- Realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională PO120 privind acordarea 

finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii;  

 - Modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul 

local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, care a fost aprobat prin 

HCLMT nr.436/16.10.2015;  

- Biroul Sport-Cultură a elaborat un număr de 14 proiecte de hotărâri de consiliu local, 

care au fost aprobate; 

- Bugetul total alocat pe anul 2015 pentru finanţarea activităţii sportive a fost în sumă 

totală de 19.800 mii lei, care a fost defalcată şi angajată astfel: 2.223,70 mii lei plăţi restante 

pe anul 2014, 14.200 mii lei pentru finanţarea parteneriatelor în care municipiul Timişoara 

este membru asociat, sesiunea I de selecţie proiecte – 1.286,30 lei pentru finanţarea 

contractelor de asociere cu structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 

75,00 mii lei pentru finanţarea parteneriatelor proprii, respectiv  Campionatul European de 

Baschet Feminin – 900,00 mii lei, sesiunea II – 396,00 mii lei pentru finanţarea contractelor 

de finanţare cu structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, disponibil 

719,00 mii lei, care a fost transferat catre bugetul  Clubului Sport Club Municipal Timisoara; 

-Structurile sportive asociate au beneficiat de gratuitate în utilizarea bazelor sportive 

administrate de Biroul Sport-Cultură, pentru pregătirea sportivă şi desfăşurarea competiţiilor 

sportive; 

a. Parteneriatele sportive derulate între Municipiul Timişoara şi asociaţiile sportive 

în care Municipiul Timişoara are calitatea de membru, care sunt finanţate de la bugetul local, 

prin contribuţii financiare cu titlu de cotizaţii anuale: 

- Prin hotărâri de consiliu local s-au aprobat finanţări prin cotizaţii anuale pentru 

activităţile sportive desfăşurate de cele 4 asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara are 

calitate de membru asociat: ACS Poli Timişoara, Rugby Club Municipal Universitatea de 

Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal Politehnica Timişoara; 

- Valoarea totală a finanţării alocate de la bugetul local pentru cele 4 asociaţii  a fost de 

14.200 mii lei, din care s-a executat suma de 10.730 mii lei. Diferenţa din valoarea cotizaţiilor 

anuale aprobate nu s-a achitat, având în vedere Decizia nr.40 /2015 a Camerei de Conturi 

Timiş.  



9 
  Cod  FO26-04,ver1 

b. Contractele de asociere/ finanţare încheiate cu structuri sportive şi organizaţii 

privind acordarea contribuţiilor financiare nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 

Timişoara, pentru proiectele de activitate sportivă, în baza Regulamentului de finanţare : 

- Biroul a organizat în anul 2015 două sesiuni de selecţie pentru proiecte de activitate 

sportivă; 

- Biroul a avut atribuţii privind întocmirea, urmărirea şi execuţia celor 27 de contracte  

de asociere/finanţare (22 contracte de asociere- sesiunea I şi 5 contracte de finanţare –sesiunea  

II)  cu structuri sportive reprezentând jocuri sportive şi discipline individuale, asociaţii sau 

fundaţii fără scop patrimonial, prin care s-au alocat contribuţii financiare de la bugetul local, 

pentru proiecte sportive cuprinse în programele naţionale de utilitate publică’’Promovarea 

sportului de performanţă’’ şi ’’ Sportul pentru toţi”; 

- S-au derulat 2 proiecte proprii , cu acţiuni sportive organizate cu parteneri locali:   

                    - Programul’’Ziua Timişoarei’’;  

                    - Programul „ Zilele Olimpismului”, cu acţiunile „Cupa Antidrog Timişoara” şi 

                      „ Cupa Timişoarei la minibaschet”; 

- Valoarea totală a contractelor de finanţare a fost de 2657, 30 mii lei.  

- Prin H.C.L.M.T nr. 470/30.10.2015 s-a aprobat înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport 

Club Municipal Timişoara”, club sportiv de drept public în subordinea consiliului local, având 

următoarele secţii sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toţi şi volei. Prin 

H.C.L.M.T.nr.509/20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului, în sumă 

de 2934,00 mii lei. Cele trei echipe de baschet, handbal şi rugby din cadrul asociaţiilor 

sportive în care Municipiul Timişoara are calitatea de membru asociat, au aderat la Sport Club 

Municipal Timişoara, fapt care a permis asigurarea continuităţii activităţii sportive în anul 

competiţional 2015-2016, reuşind să se obţină imediat şi performanţe sportive, marcate de 

obţinerea titlului naţional în SuperLiga Nationala de Rugby. 

 

II. Compartimentul Instituţii Culturale 

- S-a întocmit o baza de date preliminară privind evidenţa patrimoniului unităţilor de 

cult, cu imobile care  aparţin Municipiului Timişoara şi imobile care sunt în proprietatea 

unităţilor de cult ; 

 - S-au realizat acţiunile cuprinse în procedura operaţională PO-118 privind 

administrarea spaţiilor aparţinând Municipiului Timişoara în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţiile culturale, conform solicitărilor acestor instituţii; 

- S-a elaborat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România; obiectivul este finalizat, fiind aprobat prin HCL nr.134/ 

20.03.2015; 

- S-au efectuat activităţile necesare pentru gestionarea operativă eficientă a 

parteneriatelor cu unităţile de cult care au primit finanţare de la bugetul local, astfel:  

Valoarea totală alocată din bugetul local a fost de 1695 mii lei, defalcată conform 

HCLMT nr.174/07.04.2015, în baza careia s-au încheiat 4 protocoale de finanţare cu 

unităţile centrale de cult. 

a) Cultul ortodox român a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr. 2/27.04.2015, in 

suma de 1150 mii lei repartizat către 10 parohii care au fost selecţionate şi propuse spre 

finanţare: 

1. Parohia Timișoara Fratelia din protopopiatul Timișoara I - lucrări de reparații la 

biserică, reparații împrejmuire și construcție lumânărar în curtea bisericii, în sumă 

de 90 mii lei; 

2. Parohia Timișoara Mehala din protopopiatul Timișoara I – achiziție de materiale 

de construcție în vederea refacerii în totalitate a acoperișului bisericii în sumă de 

150 mii lei; 

3. Parohia Timișoara Iosefin din protopopiatul Timișoara I - lucrări de reparații gard 

perimetral complex parohial (biserică + casă parohială) în sumă de 70 mii lei; 

4. Parohia Timișoara Ronaț din protopopiatul Timișoara I – construire complex 

social, casă de bătrâni și sală multifuncțională în sumă de 55 mii lei; 

5. Parohia Timișoara Fabric Est, din protopopiatul Timișoara II – achiziție material 

de construcție și continuare lucrări de construire la Centrul educational-misionar 

în sumă de 70 mii lei; 

6. Parohia Timișoara Fabric “Sfântul Ilie”, din protopopiatul Timișoara II : 

a) lucrări de recondiționare și reparații învelitoare biserică în sumă de 50 mii lei;  

b) continuare lucrări la imobilul din strada Moise Nicoară nr.17, viitorul Centru 

pastoral, social, misionar și educațional “Mitropolit Vasile Lăzărescu” în sumă 

de 150 mii lei; 

c) continuare lucrări la imobilul din strada Moise Nicoară nr.17, viitorul Centru 
pastoral, social, misionar și educațional “Mitropolit Vasile Lăzărescu” în sumă 
de 50 mii lei;( suma alocata ulterior de la poz.11) 

7. Parohia Timișoara Tipografilor, din protopopiatul Timișoara II – lucrări de 

construcție la Complexul educațional al parohiei, în sumă de 70 mii lei; 
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8. Parohia Timișoara Viile Fabric, din protopopiatul Timișoara II – continuare lucrări 

de construcție și confecții metalice la lumânărarul din curtea bisericii, în sumă de 

45 mii lei; 

9. Parohia Calea Lugojului, din protopopiatul Timișoara II, lucrări de reparații și 

revizuire acoperiș, termosisteme la turlă și zona altarului, sistematizare evacuare 

ape pluviale, amenajare soclu și trepte de acces în sumă de 200 mii lei; 

10. Arhiepiscopia Timișoarei – lucrări de punere în siguranță imobil Centru eparhial 

administrativ, și reședință mitropolitană, realizarea unui dren perimetral, lucrări 

interioare reparații și consolidare, reparații acoperiș, în sumă de 150 mii lei. 

b) Cultul greco-catolic a primit finantare prin protocolul de finantare nr.1/16.04.2015 

in suma de 200  mii lei pentru: 

Proiect 1: Parohia Timisoara V Mehala – pentru finalizare lucrari de amenajare a 

Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. 

Plavosin nr.5 – 115 mii lei 

Proiect 2: Parohia Timisoara V Mehala – pentru finalizare lucrari de amenajare a 

Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. 

Plavosin nr.5 – 85 mii lei 

c) Cultul romano-catolic a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr. 
3/22.04.2015 în sumă de 200 mii lei - obiectivul Biserica Millenium, aflată în patrimoniul 
cultural al municipiului, pentru recondiţionare şi vopsitorie “Turnurile gemene “ şi lucrări la 
învelitoare “ Acoperis mic”; 

 
 d)  Cultul penticostal a primit finanţare prin protocolul de finanţare nr.4/04.05.2015 în 

sumă de 145  mii lei pentru Reparaţii acoperiş- înlocuire tablă; anvelopare exterioară; 

amenajări interioare:parchet, scaune, pardoseli; înlocuire porţi intrare principală, la obiectivul 

Biserica Elim. 

 

Obiective majore pe anul 2016 

a. Privind dezvoltarea infrastructurii sportive : 

-Lucrari in continuare:- Finalizarea lucrarilor de executie a Salii Polivalente Politehnica –in  

                                      baza asocierii aprobata prin HCL 134/2013; 

   -Lucrari de reparatii constructii,instalatii la Sala Polivalenta Olimpia,    

                                      FC Ripensia nr.11; 

                                    -Lucrari de reparatii constructii,instalatii la Complex Sportiv Bega 

                                     ( bazin de inot si sala de gimnastica),  Intrarea Zanelor nr.2 
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- Lucrari noi: -Executie patinoar  suprafata sintetica in Parcul Copiilor- HCL 546/2015; 

  -Realizare partiala a obiectivului ’’Construire bazin de înot acoperit , bazin in  

                         aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona  

                         Lipovei)’’; 

  -Construire 8 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal –  

                           transa I identificate in 2015; 

  -Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la  

                         bazinul de inot din Complexul sportiv Bega; 

  -PTsi executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot -Complex  

                          Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2; 

 -Continuarea demersurilor catre Compania Nationala de Investitii in vederea  

                          realizarii in parteneriat a obiectivului ’’ Bazin de înot olimpic  B-dul Iosif   

                          Bulbuca , Timişoara   HCL 283/28.07.2009’’ 

- Studii si proiecte: -SF si PT Construire  terenuri multifunctionale de  

                                minifotbal/baschet/handbal , 6-8 terenuri transa II de identificat in 2016; 

   -Finalizare PUZ/ SF si PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,  

                          teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman; 

 -Finalizare PUZ/ SF si  PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer  

                          liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu; 

 -Finalizare PUZ/ SF si PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea  

                          Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea; 

 -SF si PT Sala Polivalenta (15.000 locuri)-cofinantare cu CNI; 

       -SF si PT Stadion (42.000 locuri)- cofinantare cu CNI; 

b. Privind finantarea activitatii sportive  

 -Gestionarea eficientă a parteneriatelor cu asociaţiile sportive ACS Poli Timişoara-

fotbal si Centrul de Excelenta Regional pentru juniori-fotbal, privind finanţarea cotizaţiilor 

anuale acordate de Municipiul Timişoara, în calitate de membru ; 

 - Colaborarea continuă cu CS Sport Club Municipal Timişoara, în vederea 

îmbunatăţirii susţinerii organizatorice şi financiare a secţiilor clubului, în special pentru 

echipele de baschet şi handbal masculin;  

- Îmbunătăţirea modului de gestionare a Agendei sportive pe anul 2016, privind 

acordarea finanţării de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri 

sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial. 

- Îmbunătăţirea nivelului de organizare şi a finanţării pentru  programe proprii PMT: 

Ziua Timişoarei/ Săptamâna Olimpică/ Campionate şcolare municipale. 
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c. Privind dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor culturale 

-Lucrări noi:    - Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, P-ţa Victoriei nr.6;  

  - Execuţie partială lucrări la obiectiv’’Refuncţionalizare clădire din funcţiunea  

                          de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural’’; 

   - Reabilitare termică şi reamenajare parţială nivel parter corpuri A1, A2 şi B  

                           ale Palatului Culturii; 

  - Refuncţionalizarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii, Piaţa Victoriei; 

                        - Conservare şi punere în siguranţa a balconului de la etajul 1,  str. Alba Iulia- 

                          Teatrul Maghiar; 

                        - Reparaţii construcţii Sala LIRA, str. Miron Costin nr.2; 

                        - Reparaţii construcţii -instalaţii la Scena de spectacole din Parcul Rozelor;  

      -Studii şi proiecte: -SF si PT Refuncţionalizarea fostelor ateliere şcoală ale Colegiului 

Tehnic  I.C.Bratianu(fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat;  

-Finalizarea preluării  prin Protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timişoara, după ce se va obţine o decizie a instanţei. 

-Reactualizarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa cu reţeaua de imobile în care 

funcţionează instituţiile culturale şi de cult, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului 

Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora. 

                  

d. Privind  parteneriatele locale referitoare la finanţarea unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase  

- Actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 

local al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, în conformitate cu măsurile dispuse de către Camera de Conturi 

Timiş; 

-Gestionarea eficientă a parteneriatelor, privind acordarea finanţării de la bugetul local, pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase. 

 

 

 


