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COMPARTIMENTUL MONUMENTE 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 
 

 În conformitate cu H.C.L nr.77/25.02.2014, privind modificarea si aprobarea Organigramei şi 
Statutului de functţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara,se înfiinţează 
Compartimentul Monumente. 
 
STRUCTURA COMPARTIMENTULUI MONUMENTE 
 -1 post (consilier superior): Luminiţa Mirică  
 
    COORDONARE: 
 -coordonator:Director,D.C.T.D.D-Laura Koszegi: perioada (01ianuarie2015-11 noiembrie2015). 
 -coordonator : Viceprimar –Traian Stoia (12 noiembrie 2015-prezent) 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE :  

 
1.Inventarierea bunurilor de arta monumentala existente in spatii publice,zone de protectie,pe 

terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului sau al Municipiului Timisoara, avand caracter 
decorativ,comemorativ, religios menite sa perpetueze amintirea unui eveniment sau a unei personalitati. 
     2.  Protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului 
Timisoara precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu,prin inventarierea periodica a acestora cat si in 
urma sesizarilor primite de la cetateni; 
     3. Intocmire Adeverinte privind exercitarea /neexercitarea dreptului de preemtiune, în baza Legii 
nr.422/2001 actualizata privind protejarea monumentelor istorice.   

 

ACTIVITATEA DESFASURATĂ: 
 

I.Evidenţa corespondenţei în Registrul documentelor şi în sistemul informatic 
Lotus: 

Au fost înregistrate  665 de adrese din care : 
   -313 solicitări de eliberare a adeverinţelor de exercitare/neexercitare a dreptului  de 
preemţiune în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor,  

  - 34  solicitări de eliberare a adeverinţelor  de exercitare/neexercitare a dreptului de 
preemţiune în baza Legii nr.422/2001 şi  a H.C.L.67/2008  modificată prin HCL 362/2015. 
  -251 înştiinţări  primite cu neexercitarea dreptului de preemţiune de la C.J Timiş şi 
I.P.Timiş; 
  -52 adrese spre ştiinţă de la servicii si birouri  din cadrul P.M.T+ Note interene;  
  -12 adrese de la Poliţia  Locală privind nereguli constatate pe teren şi luarea de măsuri 
privind monumentele şi statuile aflate pe domeniul public al Municipiului Timişoara -Soclul Statuii 
I.Monoran din Piaţa Maria- măzgălit de persoane necunoscute;Soldatul Eroului Necunoscut din Parcul 
Central- placă crăpată de la baza monumentului, Monumentul Obelisc Cruce din Piaţa Traian- lipsă 
gărduţ, Monumentul Rezistenţei Anticomuniste de la Pădurea Verde- vegetaţie crescută , Dositej 
Obradocic-Parcul Central Aleea Personalităţilor- deslipire placă bust ,Carol Robert de Anjou-Parcul 
Central- deslipire placă bust. 
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   -3 adrese  Direcţia Fiscală cu verificare  solicitare eliberare neexercitare dr.de preemtiune 
pentru imobilele din Piaţa Unirii nr.9 , E.Gojdu nr.9,ap.27 şi Splaiul Nistrului nr.1, etaj2, ap.10. 
   

II. Actiuni de întreţinere  a monumentelor şi statuilor din Municipiul Timişoara 
 

1. Lucrări de reabilitare , întreţinere şi cosmetizare a monumentelor şi statuilor 
 -16 obiective- 

 -Monumentul Ostasului Roman din Parcul Central –-au fost efectuate  lucrari de reabilitare  si 
înlocuire a unor plăci de marmură sparte ,a pavajului dislocat pe o suprafaţă de aproximativ 1 mp.  
 -Monumentul ,,Crucificarea’’din Piaţa Victoriei-monument dedicat eroilor din Decembrie 
1989, lucrarea de artă a fost spalată şi curăţată, refacută  inscripţia cu numele eroilor căzuţi la 
datorie;  
-Monumentul Obeliscul cu Cruce din Piaţa Traian-s-a înlocuit portiţa lipsă; 
 -Monumentul Ostaşului Sovietic din Cimitirul Eroilor- Calea Lipovei –a fost reabilitat prin 
îndreptare şi vopsirea stâlpilor ,completarea lanţurilor care împrejmuiesc monumentul; s-a curăţat 
zona adiacentă , s-a tuns iarba şi s-au plantat flori; 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial –Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei- 
repoziţionarea crucilor care erau înclinate, a stâlpilor  şi lanţurilor împrejmuitoare care lipseau , s-a 
refăcut scrisul de pe placa,reparat postamentul,tunurile îngropate din jurul monumentului revopsite 
; s-a cosit iarba din jurul  monumentului , s-au plantat  flori si s-au arborat steaguri; 
 -Monumentul Închinat Ostasilor Iugoslavi-Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei-s-au efectuat 
lucrări de curăţare  , tăierea ierbii, îndreptare a crucilor 
 -Complexul ,,Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989’’-Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei-
Capela şi şirul de morminte simbolice –reabilitate  prin montarea plăcilor lipsă şi rostuirea acestora 
, spalat interiorul, curăţat pietrele funerare şi aleea. 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial-situat in Cimitirul  din Calea 
Lipovei-au fost aranjate bordurile şi tunsa iarba. 
-Statuia din parcul Freidorf Petofi Sandor, tencuiala cazuta   
-Bustul poetului Ion Monoran , aflat la capătul podului Traian în Piaţa Maria colţ cu strada  
Tudor Vadimirescu, curăţat de vopsea . 
-Bustul Dositej Obradovic -amplasat pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central-lipire placă de 
marmură;  
-Bustul Carol Robert de Anjou,Rege al  Ungariei –amplasat pe  Aleea Personalităţilor din 
Parcul Central-lipire placuţă  cu inscriptia datelor ; 
- Statuia Carol Kuttel şi Statuia Nicolae Boboc -lipirea plăcilor de marmură amplasate pe Aleea 
Personalităţilor din Parcul Central; 
-Busturile  ce -i reprezintă pe Anghel Dumbraveanu şi Pius Branzeu -Lipirea plăcuţelor de pe 
socluri, ambele amplasate pe Aleea Personalităţilor din  Parcul Central. 

 În acest sens s-a facut inspectţa pe teren , s-au fotografiat şi s-au întocmit adrese către Biroul 
Tehnic din cadrul D.C.T.D.D pentru luarea măsurilor de urgenţă ce se impun. 
 

2. Lucrări de pregătire a monumentelor cu ocazia comemorării eroilor neamului: 
-15 obiective- 
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-21Mai 2015  curăţare alei de acces, tuns iarba ,mici reparaţii la soclu şi borduri , plantare flori   
 -Monumentul Soldatului Necunoscut din Parcul Central –înlocuire placă  pavaj spart; 
 -Monumentul Crucificării Piaţa Victoriei-curăţare şi spălare ; 
 -Monumentul  Ostaşului Sovietic din Cimitirul Eroilor; 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial 
 
-16 iulie 2015  
 -Monumentul  Rezistenţei Anticomuniste din Banat –comemorarea victimelor regimului totalitar. - 
întreţinere şi tuns iarba 

09 iulie 2015 –Control efectuat de delegaţia  O.N. C. E –Bucureşti , la monumentele aflate în Cimitirul 

Eroilor , Cimitirul din Aleea Viilor si Parcul Central. 
 -Monumentul Soldatului Necunoscut din Parcul Centra 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial-Cimitirul C.Lipovei 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Razboi Mondial 
 -Monumentul Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial -1941-1943-Capela Maria cu cele 
2 placi comemorative-Cimitirul romano-catolic; 
 -Monumentul ostaşilor sovietici-Cimitirul Ortodox nr.1-C.Lipovei-parcela de onoare a militarilor 
sovietici 
 -Monumentul eroilor aviator sârbi din al doilea Război Mondial-Cimitirul ortodox nr.1 din 
C.Lipovei; 
 -Monumentul eroilor germani căzuti în primul război Mondial-Cimitirul ortodox –C.Lipovei 
 -Monumentul eroilor romani ,germani  şi sârbi din Primul Război Mondial-Cimitirul C.Lipovei 
 

III.Întocmire adrese şi situaţii 
 

 -adresă DU-Serviciul B.D.U, cu solicitare identificare nr.topocadastrale (conform Anexa 4.1) pe 
care sunt amplasate statuile si monumentele; 
 -adresă către D.U –serviciul B.D.U cu privire eliberare adeverinţă existeţă în vederea întabulării 
Monumentului Rezistentei Anticomuniste din Banat , preluat de la Asociatia Foştilor Deţinuti Politici ;  
 -Corespondenţa cu Direcţia de Mediu ,Biroul Tehnic din cadrul D.C.T.D.D în vederea întreţinerii 
Monumentului Rezistenţei Comuniste de la Pădurea Verde cât şi cu  Poliţia Locală în vederea asigurării 
pazei acestuia . 
 -adresa către B.E.P cu privire atribuire nr.de inventar la monumentele şi statuile amplasate pe 
Aleea Personalitatilor  din Parcul Central preluate în patrimoniul P.M.T si transmitere copie fişă mijloc 
fix.  
-adresă către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş privind valoarea estimată a celor 3 busturi furate 
V.Babes, E.Ungureanu şi Aurel Cândea ,în ziua de 15.06.2015;  
 -Adresă către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş în vederea transmiterii datelor necesare 
completării bazei de date cu monumentele şi statuile din patrimoniul Municipiului Timişoara, colaborarea 
strânsa cu reprezentanţii acestei institutii , consultarea în vederea demarării procedurii de evaluare a 
monumentelor de for public. 
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 -Întocmirea a 34 referate  şi întocmirea a 34 proiecte de H.C.L în baza solicitărilor şi adreselor  
transmise birourilor si serviciilor din cadrul P.M.T , privind interesul manifestat la intentia de înstrainare a 
unor imobile,S.A.D ,precum şi  oportunitatea achizitionarii acestora , în baza Legii 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice către: Biroul Locuinte, Serviciul Valoriificare Spaţii cu altă destinaţie 
din cadrul D.C.T.D.D, Direcţia Institutii Şcolare Medicale , Sportive Culturale , Direcţia Urbanism –
Serviciul B.D.U . 
 -Corespondenţa  cu solicitanţii adeverinţelor de neexercitarea/exercitare a dreptului  de 
preemţiune, în vederea completării cu documentele lipsă: C.F actualizate, relevee , specificare prêţ de 
vânzare,avizul de neexercitare al  dr. de preemţiune transmis de Direcţia Judeţeană de  Cultură Timiş.;  
 -Întocmirea 1 referat  +proiect de hotărâre privind  realizarea a trei  statui ecvestre cu personalităţi 
istorice marcante care au avut un rol important în dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului 
nostru: Eugeniu de Savoya, Iancu de Hunedoara si Paul Chinezu; 
 -Întocmirea 1 referat  +proiect de hotărîre cu modificarea HCL nr 67/28.02.2008 privind 
exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemţiune în baza Legii nr.422/2001, ca urmare a modificărilor  
Organigramei P.M.T. 
 -Răspuns la diverse solicitări legate de dreptul de preemţiune către Direcţia Fiscală; 
 -Răspunsul la solicitările terţilor intrate prin Camera 12 dar şi pe site-ul P.M.T, în legătură cu 
exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune. 
 -12 adrese cu  situaţiile  lunare întocmite către Direcţia Fiscală  privind adeverinţele eliberate cu 
neexercitarea/exercitarea  dreptului de preemţiune de către Municipiul Timişoara  în baza Legii 
nr.422/2001 şi a HCL nr.67/2008 modificata , asupra imobilelor monumente istorice  ce  urmau să fie 
înstrăinate; 
 -întocmire situaţii către Direcţia Secretariat General , cu H.C.L.M.T- urile aduse la îndeplinire de 
către Compartimentul Monumente; 
 -întocmirea altor situaţii  în cazul solicitărilor primite de la şefii ierarhici. 
 -întocmire opis cu predarea adeverinţelor de preemţiune  la ghişeu , Camera 12 şi anunţarea 
telefonică a solicitanţilor în vederea ridicării acestora; 
 -întocmire opis referate şi proiecte de hotărâre  în vederea aprobării de către C.L al Municipului 
Timişoara al solicitărilor privind neexercitarea dr.preemţiune în baza Legii nr.422/2001. 
  
 -întocmire raportări către Biroul Managementul Calităţii; 
 

 
IV.  Completarea si actualizarea bazei de date cu monumentele si statuile din 

patrimoniul Municipiului Timisoara: 
 -completara şi verificarea  permanentă a bazei de date cu monumentele şi statuile aflate în evidenţa 
patrimoniului Municipiului Timişoara. 
 -deplasarea pe teren periodică ,în vederea verificării  stării monumentelor şi statuilor aflate pe  
domeniul public al municipiului Timişoara.  
 -deplasare pe teren  în data 16.06.2015, împreuna cu reprezentanţi din cadrul  IPJ Timis col. Amza 
Cornel şi Ag.şef Criminalistică Vasilescu Constantin ,fotografierea şi încheierea PV cu cele 3 busturi 
furate: V.Babes, E.Ungureanu şi Aurel Cândea. 
-Inventarierea  cu ocazia furtului celor 3 busturi , a tuturor busturilor de pe Aleea Personalitatilor din 
Parcul Central; 
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 -preluarea celor 3 busturi în urma recuperării  de către IPJ, în data de 13.07.2015, în baza Dovezii 
încheiate şi semnate la sediul I.P.J Timiş, depozitatrea acestora în incinta SC.Drumuri Municipale 
Timişoara .SA şi preluarea de către  ing. Diaconu Stanomir Andrei în baza PV Custodie încheiat la data 
sus menţionată. 
 -completarea  fişelor analitice pentru monumentele şi statuile aflate în evidenţa patrimoniului 
Municipiului Timişoara. 
 -completarea bazei de date existente cu monumentele şi operele comemorative de război  conform 
Legii nr .379/2003. 
  
 V. Principalele obiective pe anul 2016 
 1. Demararea operaţiunii de restaurare a celor 3 busturi furate  şi recuperate aflate în custodie la 
SC.Drumuri Municipale SA, dupa încheierea urmăririi penale. 
 2. Preluarea în baza de date a Compartimentului Monumente a statuilor edificate prin Programul 
de amenajare al centrului istoric :Piaţa Libertatii, Piaţa Unirii şi  Piaţa Sfântul Gheorghe   
 
 
 

  
  

  

  
 
  

 
 


