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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

COMPARTIMENT MONUMENTE 

 

 

       Compartimentul  Monumente  a fost înfiinţat în conformitate cu  H.C.L nr.77/25.02.2014, privind 

modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Timişoara; 

 -Coordonatorul  Compartimentului  Monumente  este domnul  Viceprimar, Farkas Imre, începând cu 

luna iulie 2016. 

 STRUCTURA  

 -1post  consilier superior -Luminita Mirica , cu data de 18.03.2014, conform D.P 305/2014; 

 -1post consilier principal -Iasna Mihnea ,cu data de 23.05.2017 , conform D.P 720 /2017;  

 

 OBIECTUL DE ACTIVITATE  

 Conform procedurii operaţionale PO-123 , obiectul de activitate al Compartimentului Monumente 

constă în : 

  1.Crearea unei baze de date  actualizată permanent cu lucrările de artă plastică - monumente şi statui 

cu caracter decorativ,comemorativ şi religios amplasate pe domeniul public al  Municipiului 

Timişoara,aflate atat în patrimoniul P.M.T dar şi în patrimoniul altor institutii ;  

 2.Gestionarea monumentelor aflate în Patrimoniul Municipiului Timişoara 

 -Protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului 

Timişoara precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu , prin inventarierea periodica a acestora căt şi în 

urma sesizărilor primite de la cetăţeni.    

  -Colaborarea cu D.J.Cultură Timis, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara  şi Comisia de 

Verificare stare monumente,statui şi  opere  commemorative de război; 

 -Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de exercitare/neexercitare a dreptului de preemţiune în baza 

Legii nr.422/2001 actualizată ,privind protejarea monumentelor istorice. 
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 ACTIVITATE  DESFĂŞURATĂ 

  

 1. Completare şi actualizare permanenta  a bazei de date -monumente şi statui aflate în 

patrimoniul Municipiului Timişoara : 

   

 Compartimentul Monumente completează şi actualizează permanent baza  de date cu monumente, 

statui şi opere  comemotative  existente în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara,colaborând 

cu institutii abilitate privind protejarea monumentelor:U.A.P–Filiala Timişoara,Directia Judeteană de 

Cultură Timiş, Casa de Cultură, Muzeul Naţional al Banatului ,Muzeul de Artă ,Universitatea de Vest 

Timişoara -Facultatea de Artă şi Design dar şi cu serviciile/birourile din cadrul P.M.T: D.E-Biroul Evidenţă 

Patrimoniu , Compartimentul Arhiva,Direcţia Urbanism, D.C.T.D.D1Est-Biroul Garaje,Cimitire, Coşerit şi 

Spaţii Utilitare ,Direcţia de Mediu,Comisia de inventariere nr.13 privind  monumentele şi statuile aflate  în 

administrarea P.M.T, conform  Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor, Legii nr.379/ 2003 

art.36 şi art.37 privind comemorarea operelor de război, şi a Dispoziţiei  Primarului nr.326/2016 privind 

operele comemorative de război, personalităţi marcante ale oraţului Timişoara; 

 In urma inventarierii şi verificării   periodice a  stării fizie a monumentelor si statuilor, opere 

comemorative de război aflate în administrarea Municipului Timişoara ,în evidenţa compartimentului s-au 

înregistrat: 

 -102  monumente şi statui  care fac parte din patrimoniul Municipiului Timişoara; 

 -88  monumente si statui aflate în patrimoniul altor instituţii 

   -25 opere comemorative de război  

 -63 morminte ale unor personalităţi marcante ale oraşului Timişoara , aflate în Cimitirul din Calea 

Lipovei şi Cimitirul din strada Cosminului .  

 In vederea completării fişelor analitice cu valoarea  de inventar în cazul bustului Dositej Obradovic 

din Parcul Central –Aleea Personalităţilor, prin SC2019-12625/22.05.2019 am  solicitat  Uniunii Sârbilor 

din România documentele  referitoare la protocolul încheiat cu  P.M.T, precum şi documentele necesare 

înregistrarii  în evidenţa mijloacelor fixe.  

 Prin adresele nr. SC2019-12437/25.07.2019 şi SC2019-12437/07.10.2019 am solicitat Consiliului 

Judetean-Direcţia Administrare Patrimoniu  sa ne comunice dacă  fresca ,,Cultură Fizică,, din incinta 

Stadionului Dan Păltinişan le  figurează în evidenţa contabilă , în vederea scoaterii  din inventarul nostru si 

înregistrarii  în Anexa cu monumentele  aparţinând altor instituţii . 
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 Prin adresa SC2019-3515/13.02.2019 comunicată Uniunii Scriitorilor din România-

Filiala Timişoara , am primit confirmarea că bustul lui Franyo Zoltan figurează în inventarul lor, ca urmare 

lucrarea a fost trecută în Anexa monumentelor aparţinând altor instituţii;  

 Am reactualizat baza  de date , în urma comunicării  de către Comisia de inventariere nr.13 a Listei 

de inventar de la sfarsitul anului  2019 . 

 

 2.Evidenţa  analitică a  monumentelor , statuilor  şi operelor comemorative de război aflate în 

patrimoniul Municipiului Timişoara.  

 În conformitate cu Anexa nr.1 a Normelor metodologice din 18.04.2007 de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice,Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, Legii nr.379/2003 

privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război am completat : 

  -100 dosare şi 100 fişe analitice pentru  monumente şi statui; 

 -25 dosare pentru operele comemorative de război , 

  -am întocmit evidenţa a 63 morminte personalităţi marcante ale oraşului aflate în Cimitirul din Calea 

Lipovei ; 

 -am întocmit evidenţa a 15 monumente dedicate eroilor martiri căzuti la Revoluţia din  Decembrie 

1989 la Timişoara,  

 Prin adresa cu nr. SC2019-23719/24.09.2019, s-a făcut informare către Cabinet Primar si Casa de 

Cultură privind  starea fizică a acestora în baza monitorizărilor pe teren , la care s-a anexat  P.V stare fizică 

şi fotografii;  

 

 3. Acţiuni de întreţinere a monumentelor şi statuilor din Municipiul Timişoara  

   

 A)Verificare stare fizică monumente for public, opere comemorative de război,parcele cu eroii 

români şi străini cazuti la datorie pentru apararea patriei; 

 -S-a verificat periodic si în urma sesizărilor primite,  starea fizică a  monumentelor de for public 

amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara; 

 -S-a verificat starea fizică a  monumentelor şi operelor comemorative de război româneşti parcelele 

de onoare, osuarele  unde sunt înhumaţi eroii români , mormintele eroilor  străini căzuţi la datorie în primul 

Război Mondial , al doilea Război Mondial , din  Cimitirul  Eroilor din Calea Lipovei, Calea Sagului , Piaţa 

Victoriei  şi  Parcul Freidorf . .    
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 -S-a verificat  starea fizică a  monumentelor martirilor   căzuti  în Decembrie 1989 

amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara si în Cimitirul din Calea Lipopvei . 

 -S-a verificat  starea monumentelor amplasate pe Aleea Personalitaţilor din Parcul Central, parcul 

Rozelor , Parcul Justiţiei , Parcul I.C.Bratianu , Parcul Poporului şi Centrul Istoric  

  -Cu prilejul unor zile comemorative: ziua Timişoarei, ziua eroilor neamului, comemorării victimelor 

căzute la Revoluţia din Decembrie 1989, s-a verificat starea fizică a  următoarele monumente:  -

Monumentul Crucificarea-Piaţa Victoriei, Monumentul Eroilor căzuti în primul si al doilea Război Mondial  

-Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei, Monumentul ostaşilor sovietici, parcela de onoare a eroilor români, 

germani şi sârbi   cazuţi în primul Razboi Mondial, Monumentul eroilor francezi, sovietici , sârbi şi nemţi, 

Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, Bustul colonelului Virgil Economu din zona Dorobanţilor, 

Monumentul Ostasului roman-Parcul Central (adresa Casa de Cultură SC2019-17114/22.07.2019) 

 - În vederea completării Caietului de sarcini atât pentru restaurarea bustului de bronz dispărut al lui 

Emanoil Ungureanu dar şi a celor 14  monumente propuse de restaurat, pentru  obţinerea  dimensiunilor 

acestora am solicitat sprijin tehnic de la servicii din Primărie căt şi de la instituţii abilitate în 

domeniu:SC2019-7103/22.03.2019 şi SC2019-17114/29.07.2019-Biroul Construcţii Instalaţii, SC2019-

19836/05.08.2019-Cabinet Administrator Public,SC2019-2080/29.01.2019-Muzeul Banatului, UAP-Filiala 

Timişoara, D.J.Cultură Timiş. 

  B) Convocarea de urgenţă a  Comisiei de verificare şi evaluare stare fizică monumente şi statui for 

public ,opere comemorative de război cât şi a celor primite cu titlu gratuit, spre administrare şi gestionare de  

Municipiul Timişoara 

 - In urma verificărilor, s-au întocmit Procese verbale si s-au făcut fotografii, s-au întocmit liste cu 

obiectivele care necesită operaţiuni restaurare, reparaţii curente sau curăţare  pe care le-am analizat şi 

prezentat în cadrul şedinţelor Comisiei de verificare monumente şi statui; 

 -Am întocmit Referat privind modificare componenţei Comisiei de verificare stare monumente şi 

statui,opere comemorative de război constituită în baza D.P 595/22.05.2019,completată de 

DP.872/30.07.2019. 

 -Cu ocazia  distrugerii prin  desprinderea unor bucăţi din coloana  monumentului militar austriac -

Coloana Fidelităţii –Cimitirul din Calea Lipovei în urma furtunii din iunie 2019, am convocat de urgenţă 

Comisia de urgenţă ,  în vederea luării măsurilor de punere în siguranţă şi găsirii celor mai potrivite soluţii 

tehnice de intervenţie; 

 -Am informat de urgenţă şi am transmis prin adresa SC2019-17219/08.07.2019 către Cabinet 

Primar, Cabinet Administrator Public şi Cabinet Viceprimar  Raportul de constatare al D.J.Cultură Timiş 
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înregistrat cu  adresa nr. SC2019-16613/02.07.2019 urmare a desprinderii  unor elemente de pe 

monumentul   Coloana Fidelităţii în urma furtunii din luna iunie anul curent. 

 -Propunerea comisiei a fost de a solicita puncte de vedere al instituţiilor abilitate în domeniul 

restaurării monumentelor ,privitor la soluţia optimă de intervenţie si punere în siguranţă, strămutare, soluţii 

tehnice de abordare  

 Am întocmit adrese către specialişti în protejarea monumentelor: restaurator Ion Oprescu -SC2019-

15062/16.07.2019,Ordinul Arhitecţilor din România-SC2019-18290/19.07.2019,U.A.P-FilialaTimisoara-

SC2019-18288/19.07.2019,D.C.T.D.D-IEst- Biroul garaje,cimitire,coşerit si spaţii utilitare-SC2019-

15062/22.07.2019 ; 

 

 C)Achiziţii servicii  restaurare: 

 1.Restaurare Monument Emanoil Ungureanu; 

 -Conform SC2019-20072/07.08.2019 s-a înaintat documentaţia Serviciului  Achiziţii în vederea 

achiziţionării unui serviciu pentru realizarea replicii  din bronz a bustului lui Emanoil Ungureanu dispărut 

precum  şi refacerea soclului  distrus. 

 In urma  depunerii ofertelor, selectării şi analizei de către Comisie în baza adresei SC2019-

21334/23.08.2019,s-a cerut completarea documentaţiei de către ofertanţi. 

   In baza Raportului întocmit de D.J.Cultură transmis prin SC2019-021716/29.08.2019 s-a cerut 

schimbarea denumirii obiectivului din : Realizare replică bust bronz Emanoil Ungureanu în Restaurare  bust 

bronz Emanoil Ungureanu iar licitaţia s-a anulat pâna la revizuirea documentaţiei conform adresei SC2019-

22125/04.09.2019. 

 Am întocmit Referatul de necesitate cu nr. SC2019-22124/04.09.2019 , am revizuit Caietul de 

sarcini si prin adresa nr. SC2019-23529/18.09.2019 am redeschis procedura în urma căreia conform  adresei 

nr. SC2019-24754/01.10.2019 Serviciul Achiziţii publice ne-a înaintat P.V cu singurul ofertant -sculptor 

Nueleanu Bogdan Constantin. 

 -Am convocat Comisia de  analiză a ofertei căştigătoare,conform P.V cu nr.SC2019-

24754/07.10.201 iar oferta admisă a fost a  Dl.Nueleanu Bogdan  

 Tinând cont că intervenţia asupra monumentelor nu se poate  face  decât cu avizul Ministerului 

Culturii, de experţi atestaţi în restaurarea monumentelor , am întocmit   către D.J.C Timiş adresele cu 

nr.SC2019-26349/17.10.2019 şi SC2019-026720/21.10.2019 prin care am solicitat aviz  pentru intervenţia  

de restaurare a Monumentului  Emanoil Ungureanu.      
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 Conform SC2019-3671/22.10.2019 am adus la cunoştinţă  dl. Nueleanu Bogdan 

cerinţele D.J.C privind respectarea HG.1546/2003 referitor la Normele  de conservare şi restaurare a 

bunurilor,s-a semnat contractul nr.194/22.10.2019 cu  Municipiul Timişoara prin Primar  şi Nueleanu 

Bogdan –Constantin –P.F.A. Fiind o lucrare complexă de restautare bronz şi piatră   s-a contactat un 

specialist restaurator atestat de Ministerul Culturii  .  

 Prin adresa SC2019-27548/30.10.2019, dl. Nueleanu a depus Acordul de subcontractare 

nr.1/27.10.2019 încheiat cu  dl. Andras Tihamer Gyula , expert în restaurare metale atestat M.C. 

 In baza adresei SC2019-23529/01.11.2019 am solicitat extras C.F, iar prin UR2019- 

018327/13.11.2019  am înaintat documentaţia către   Direcţia Urbanism obţinerea Certificatului de 

Urbanism. 

 -In urma efectuării analizelor , a elaborării prodedurii de restaurare de către specialisti am transmis 

în completare  dosarul de restaurare prin Direcţia Judeteana  de  Cultură Timiş către Ministerul Culturii –

Direcţia Patrimoniului  Cultural –Bucureşti  în vederea obţinerii  avizului favorabil . 

 In urma analizei Comisiei din 13.12.2019, prin adresa 9062/19.12.2019 am fost înştiinţati de 

Ministerul Culturii că lucrarea a fost avizată favorabil cu condiţia semnării., verificării şi parafării de către 

un specialist /expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice. 

 

 D)1.Colaborarea cu Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, ca urmare a monitorizării 

permanente de către Compartimentul Monumente a stării fizice  monumente şi statui aflate pe domeniul 

public al Municipiului Timişoara, conform Notei  Interne nr. 33/04.09.2019 privind intervenţia asupra 

monumentelor istorice, cît şi  prevederea fondurilor bugetare necesare restaurării si reparării acestora; 

  Toate constatările noastre în urma verificărilor efectuate pe teren le-au fost communicate prin 

următoarele adrese: 

 adresă SC201917114/29.07.2019 cu privire stare Monument Ostasul Roman si colonel Virgil 

Economu; 

 - adresa SC2019-22191/06.09.2019 cu starea fizică a monumentelor de pe Aleea Personalităţilor, 

Parcul Rozelor, Parcul Poporului; 

  -adresa SC2019-22191/13.09.2019  şi transmitere dosar  documente referitoare intervenţie de 

urgenţă asupra  Monumentului Fidelităţii amplasat în  Cimitirul din Calea Lipovei; 

 -adresă SC2019-23719/24.09.2019 cu starea monumentelor martirilor Revoluţiei din Decembrie 

1989 , în baza Notei interne nr.38/20.09.2019; 
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 - adresă  nr.SC2019-22191/07.11.2019 în baza sesizărilor primite de la cetăţeni   -

întocmire adrese  SC2019-29762/20.11.2019  şi SC2019-29465/22.11.2019 cu propuneri  

privind constituirea  bugetului  pe anul 2020 pentru lucrări de  Investiţii si  lucrări de reparaţii curente; 

2.Colaborarea cu alte servicii din carul P.M.T în vederea continuităţii demersurilor de restaurare a 

Monumentului  Emanoil Ungureanu  

-Intocmire Referat necesitate şi oportunitate nr. SC2019-7254/25.03.2019 , privind includerea în Programul 

de investiţii a obiectivului ,, Realizare replică bronz Bust Emanoil Ungureanu; 

-Intocmire Referat necesitate /oportunitate nr.SC2019-22120/04.09.2019,  în vederea redistribuirii sumelor 

în B.V.C. pe anul 2019; 

 -Intocmire Referat de necesitate şi oportunitate  nr.SC2019- 2124/04.09.2019 privind schimbarea 

denumirii obiectivului din ,, Realizare replică bust bronz ,,  în ,,  Restaurare bust din bronz ,, al lui Emanoil 

Ungureanu;  

 Referat nr.SC2019-33101/19.12.2019 , privind includerea în programul de dezvoltare pe anul 2020 a 

investiţiei Restaurare bust bronz Emanoil Ungureanu;  

 3.In cazul solicitanţilor adeverinţelor  dr.de preemţiune am întocmit  corespondenţa şi i- am 

contactat  telefonic atăt pentru ridicare   căt şi in cazul   dosarelor  incomplete, C.F –urile expirate, lipsă 

relevee, lipsă preţ de vînzare, lipsă adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş pentru anul 

în curs.) 

   

 4. Evidenta corespondenţei intrate în Registrul documentelor:   

 Conform evidenţelor întocmite de compartimentul nostru, în perioada ianuarie-decembrie 2019, au 

fost înregistrate  436  adrese din care ; 

  -282 solicitări din partea persoanelor fizice si juridice proprietare a cladirilor aflate în Lista 

monumentelor istorice cu privire la exprimarea dreptului  de preemţiune din partea P.M.T  în baza Legii 

nr.422/2001, la intenţia de înstrăinare a acestora; 

  - 85 adrese primite de la Serviile/Birourile din cadrul P.M.T: Direcţia Dezvoltare   Cabinet 

primar-Note interne, Direcţia Comunicare-Relaţionare,B.M.C, Serviciul Resurse Umane ,Serviciul Achizitii 

Publice, Direcţia Economică –Biroul Evidenţă Patrimoniu, Direcţia Secretariat General, Compartimentul 

Informatica , Echipa Optimizare  Standarde Calitate, Echipa Implementare Proiecte Compartiment Situaţii 

de Urgenta,D.C.T.D.D, Direcţia Urbanism, Arhivă  
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  -58 adrese primite de la alte instituţii :D.J.CTimiş, U.A.P Timiş, Muzeul de 

Artă,Muzeul Naţional al Banatului, Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Timiş,U.V.T Facultatea de 

Arte, Poliţia Locală,  Direcţia Fiscală;Ministerul Culturii.   

  -11 sesizări terti referitoare  la felul şi starea  în care se află monumentele aflate în 

administrarea Municipiului Timişoara: Monumentul lui   Emanoil Ungureanu, Coloana Fidelităţii, soclu 

Arpad Muhler,soclu Regina Maria, plăcuţe lipsă la Ion Monoran, Dositej Obradovici, dar şi în administrarea 

altor instituţii: lipsa placi soclu  bust Regele Mihai-Institutul de Medicina V.Babes ; placi granit distruse la 

platforma   Monumentului Invingătorul, Omul Ţintă -Asociaţia Memorialul Revoluţiei,  

  

 5.Întocmire adrese, situaţii şi raportări  

 În perioada ianuarie-decembrie 2019, compartimentul nostru a  întocmit  un număr de   750     adrese  

reprezentînd: 

  -204 adrese  cu punctele de vedere  solicitate de noi  de la Direcţiile/Serviciile /Birourile din 

cadrul P.M.T privind exprimarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a imobilelor aflate în 

Lista Monumentelor istorice,aparţinând persoanelor fizice sau juridice, în baza Legii nr.422/2001 şi a HCL 

nr. 67/2008, art.2  modificată şi actualizată; 

  - 271 adeverinţe întocmite şi eliberate privind exprimarea dreptului de preemţiune  

  - 51 proiecte de hotarîre   privind exprimarea dreptului de preemţiune , 

  - 51 Rapoarte de specialitate  

  - 51 Expuneri de motive,  

 înaintate catre Comisiile   de Specialitate şi  plenul  Consiliului Local pentru analiză si supunere la vot, 

privind exprimarea dreptului de preemţiune, în baza Legii nr.421/2001 actualizată. 

  - 6 adrese către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în vederea reparării monumentelor 

şi statuilor, înlocuirea elemente componente lipsă dar şi refacerea   celor dispărute.    -20   

adrese   în vederea întervenţiei asupra monumentelor către birouri din cadrul PMT : Biroul Construcţii 

Instalaţii  prin adresele SC2019-7109/22.03.2019, SC2019-17114/25.07.2019 , D.G.D.P-Parcaje şi Retele 

utilitare –SC2019-13913/05.06.2019,D.C.T.D.D-SC2019- 15062/18.06.2019,  dar şi către alte instituţii 

abilitate au  specialisti în domeniu, solicitându-le soluţii şi propuneri de restaurare (U.V.Timis –Facultatea 

de Arte si Design , Muzeului Naţional al Banatului,Ordinul Arhitecţilor din Romania , Muzeului  de Artă, 

U.A.P Timi, Direcţia Judeţeană de Cultură , Convocări Comisie verificare Monumente si statui , Institutul 

de Medicină V.Babeş, restaurator Ion Oprescu, sculptor Bogdan Nueleanu, SC2019-025851/11.10.2019 –

Asociaţia Hoinart 
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  - 4 referate privind includerea în programul de investiţii şi prevederi bugetare în 

vederea  reparării şi întreţinerii monumentelor; SC2019-7254/25.03.2019, SC2019-22120/04.09.2019, 

SC2019- 2124/04.09.2019 şi SC2019-33101/19.12.2019  

  -10 răspunsuri la sesizări referitore la stare  fizica monumente şi statui sau propuneri punere 

în valoare monumente conform adreselor cu nr.de înregistrare: SC2019-8746/12.04.2019-Universitatea de 

Medicina V.Babes, SC2019-24068/26.09.2019 –Poliţia Locală Timiş , SC2019-12626/22.05.2019-Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei, SC2019-12625.05.2019-Uniunea Sarbilor din Romania, SC2019-21455/25.09.2019 

Forum Democrat al Germanilor din Banat,SZ2019-1423/17.10.2019 Dacu Furdui Miruna ,SZ2019-

5096/27.10.2019, SZ 2019-5328/18.11.2019-Meglei Vlad. 

  -55 răspunsuri către Birouri /Servicii din cadrul P.M.T  la Note interne, Situaţii de întocmit 

pentru Biroul Managementul Calităţii, Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Direcţia Generală de 

Urbanism şi Dezvoltare Urbană,, Compartiment Voluntariat Servicii de.Urgenţă, Direcţia Secretariat 

General,Cabinet City Manager, Biroul Resurse Umane. 

  -2 situaţii cu H.C.L.MT-urile aduse la îndeplinire de compartimentul nostru către Direcţia 

Secretariat General 

  -1 D.P privind modificarea Comisiei de verificare stare fizică monumente şi statui , respectiv 

DP.872/30.07.2019. 

  -12 adrese către Direcţia Fiscală cu situaţia adeverinţelor dreptului de preemţiune eliberate 

lunar , în baza Legii nr.422/2001actualizată; 

  -  5  Note de informare conducere 

  -  4 situaţii   Biroul Managementul Calităţii; 

  - 1 adresă către D.Comunicare –Relaţionare   

   -2 adrese către Serviciul Resurse Umane; 

 -S-au întocmit de fiecare data opisuri cu predarea la ghiseu a adeverinţelor de preemţiune  şi s-au  

contactat telefonic  petenţii  în vederea  ridicării  lor. 

 

 OBIECTIVE  PE ANUL 2019 

 -Finalizarea la termen a lucrării Restaurare Monument  Emanoil Ungureanu şi reîntregirea 

patrimoniului architectonic si cultural.  

 -Monitorizarea şi continuarea tuturor demersurilor în vederea protejării, conservării şi punerii în 

valoare a patrimoniului cultural al oraşului Timişoara. 


