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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 13.11.2008, cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice privind 
„REGULAMENTUL PRIVIND FACTORII DE MEDIU DIN ZONA 
METROPOLITANĂ TIMIŞOARA” 

 
La dezbatere au participat d-l viceprimar Orza Adrian, directorul Direcţiei de 

Mediu, d-l Vasile Ciupa, reprezentanţii Direcţiei de Mediu, preşedinţii Consiliilor de 
Cartier, factori de decizie din cadrul Poliţiei Comunitare, reprezentantul FALT, Fundaţia 
2000, reprezentanta Asociaţia Peisagiştilor din România, persoane fizice. 
 

În deschiderea dezbaterii publice, d-l Adrian Schiffbeck a făcut o scurtă 
prezentare a regulamentului de mediu specificând că în urma dezbaterii şi a modificărilor 
care apar acesta va fi supus aprobării Consiliului Local. 

• D-nul Şonea Daniel - vicepreşedinte Consiliu de Cartier Campus Universitar- 
Medicinei - nu este de acord cu obţinerea avizului de la PMT pentru plantarea de 
pomi pe domeniul privat; 

• D-nul Vasile Ciupa precizează că în conformitate cu Legea 24/2007, spaţiile 
verzi, indiferent de proprietate, se supun acestei legi. În multe grădini private 
există specii protejate prin lege, iar tăierea lor se poate face doar cu acordul 
Primăriei; Primăria are o politică unitară privind plantările; există specii cu 
probleme în oraşul Timişoara care nu se adaptează condiţiilor climatice şi care în 
timp duc la degradarea spaţiilor verzi; în viitor pomii fructiferii nu vor mai exista 
pe domeniul public; 

• D-na Inge Kron - preşedinte Consiliul de Cartier Fratelia-Steaua - ridică mai 
multe probleme având în vedere că Timişoara este un oraş f. poluat: 

- este de acord cu întreţinerea spaţiilor verzi/trotuar de către fiecare 
cetăţean, urmând ca în caz contrar Primăria să execute contra cost această 
întreţinere; 

- propune implicarea arhitecţilor peisagişti după un plan bine pus la punct; 
- propune să se ia măsuri împotriva şoferilor care parchează pe spaţiile 

verzi; 
- propune să se colecteze separat, cel puţin de două ori pe an, resturile 

vegetale pentru a nu se mai da foc; 
- propune un plan pentru deratizare; 
- propune să se monteze plăci absorbante. 
 

• D-nul Orza informează că reprezentanţii Primăriei nu mai dau amenzi pentru 
parcarea pe spaţii verzi; Poliţia rutieră răspunde de această activitate de acum 
încolo; 

• D-nul Olaru - preşedinte Consiliu de Cartier Plopi-Kuncz:  
- propune păstrarea confidenţialităţii; 
- este de acord să nu se mai cultive pomi fructiferi în oraş; 

• D-nul Teodorescu - preşedinte Consiliu de Cartier Mehala: 
- propune la cap 8, pag.16, să se reformuleze astfel: „nimeni să nu cauzeze 

inutil durere, suferinţe fizice sau psihice unui animal” 
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- propune la cap. „Animale de companie fără stăpân”, pag.17, referitor la 
câinii comunitari aduşi în adăposturi provizorii, să se completeze cu „cei 
care din lipsă de spaţiu nu pot rămâne în adăposturi să fie sterilizaţi şi 
marcaţi cu cipuri”; 

- propune să se adauge în regulament „persoanele fizice şi juridice au 
dreptul de a amenaja o intrare cu lăţimea de max. 5 m cu sistem de trecere 
cu faguri ecologici” pentru a preveni betonarea pe spaţiul verde pe toată 
lungimea casei; 

- propune să se precizeze de unde până unde este domeniul public; 
- propune să se precizeze „proprietarii să întreţină spaţiul verde pe toate 

laturile adiacente imobilului”; 
- propune ca pentru pensionarii cu venituri mici şi care nu pot să-şi 

întreţină singuri zona verde din faţa imobilului, aceste lucrări să se execute 
prin grija şi pe cheltuiala Primăriei; 

- propune colectarea separată a deşeurilor vegetale, prelucrarea şi 
transformarea acestora în îngrăşământ organic sau sursă de energie; 

- propune să se aprobe numai construirea de parcări ecologice; 
- propune ca Direcţia de Mediu să aibă în dotare aparatură pentru 

efectuarea măsurătorilor în vederea determinării factorilor poluanţi şi 
luarea de măsuri în vederea neutralizării; 

• D-nul Şonea propune să se cuprindă în regulament şi amenajarea de spaţii verzi 
pe clădiri; 

• D-nul Goldiş - preşedintele de Cartier Calea Lipovei - propune dotarea cu 
aparatură de măsurare a factorilor de mediu de către Direcţia de Mediu şi 
atestarea unui telefon verde; 

• D-nul Orza precizează faptul că ambele propuneri au fost deja soluţionate. 
• D-nul Suba Gheorghe  întreabă care a fost reacţia PMT la rezultatele studiilor de 

cercetare privind calitatea factorilor de mediu (referitor la precizările de la cap.4  
pag 7); 

- propune modificarea conţinutului anexei 1 – „Panou identificare teren”, 
astfel încât să nu apară numărul cadastral, nr. topo, numele şi nr. de 
telefon al proprietarului; 

• D-nul Spătaru - director Direcţia Poliţia Comunitară - subliniază necesitatea 
afişării datelor de identificare a proprietarului, deoarece terenurile acestora sunt 
greu de identificat şi adesea devin rampe clandestine de gunoi;  

• se propune de comun acord ca panourile de identificare să cuprindă un număr 
de cod, iar datele de identificare a proprietarului să se regăsească într-un registru 
în cadrul Direcţiei de Mediu. 

• D-nul Olariu, FALT – propune numerotarea capitolelor şi aliniatelor pentru o mai 
bună identificare a subiectelor cuprinse în Regulament; 

- propune la pagina 3, alin d) înlocuirea cuvântului „inventariere” cu 
cuvântul ”destinate”; 

- propune la pag.4 alin g.) reformularea frazei pentru a nu se confunda 
propunerile cu obligaţiile; 

- propune ca la pag 4 pct. k.) să se precizeze şi situaţia în care curtea este 
privată; 
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- propune ca la pag 4 să se specifice clar care activităţi de întreţinere sunt 
finanţate din bugetul local; 

- propune ca la pag 4 să se coreleze fraza „activităţile de administrare şi 
gospodărire a spaţiilor verzi sunt finanţate din buget local” cu aliniatul j.) 
de la aceeaşi pagină; 

- propune ca la pagina 5 să se expliciteze noţiunea de folosire a spaţiului 
verde din jurul blocului; 

- propune ca la pagina 5 să se clarifice condiţiile pentru împrejmuirea 
spaţiilor din jurul imobilelor - să se facă pe bază de acord de la Primărie şi 
nu pe bază de autorizaţie; 

- propune ca tratamentele fitosanitare să nu se facă pe cheltuiala  proprie a 
cetăţeanului; 

- propune ca la lucrările edilitar-gospodăreşti, în cazul unei intervenţii pe 
zona verde, societăţile să anunţe asociaţiile de proprietari în vederea 
recuperării materialului dendrologic dacă este cazul;  

- propune ca tăierile să se facă de către Primărie şi nu de asociaţie şi să se 
specifice clar pentru ce este nevoie de aprobare în cazul plantărilor; 

- nu este de acord formularea de la cap. 4, pag 9 – „Administrarea 
necorespunzătoare a apelor menajere şi pluviale”  

- propune reformularea cap. 4, pag. 9 cu specificaţia că se referă la 
aparatele de climă care funcţionează defectuos; 

- menţionează că la pag.10, pct. m.) legitimarea persoanelor o face doar 
Poliţia şi nu inspectorii de specialitate; 

- solicită, la pag.12, explicitarea termenului de valorificare integrală a 
deşeurilor;  

 
• D-nul Dimeca Radu – administratorul firmei Grafoprint - propune abordarea mai 

multor tipuri de proiecte pentru accesarea de fonduri structurale pe probleme de 
poluare; 

• D-nul Manea Adrian, cetăţean de pe B-dul Sudului - propune ca pentru deţinerea 
unui animal de companie este suficient acordul a doar 60% din locatari  şi să nu se 
solicite acordul obligatoriu al locatarilor limitrofi; 

• D-nul Vlad – membru în Consiliul de Cartier Calea Lipovei şi Consiliul Seniorilor 
- propune mediatizarea de către preşedinţii de cartier a Regulamentului şi solicită 
amenajarea de parcări ecologice şi canisite;  

• D-nul Petrică Ioan – Fundaţia 2000 – nu este de acord cu legitimarea. Propune ca, 
la verificări, consilierii să fie însoţiţi de Poliţia Comunitară; este rezervat cu 
privire la conformarea cu legislaţia europeană în ceea ce priveşte interzicerea 
plimbatului animalelor de companie; 

• Ramona Palincaş - inginer peisagist - recomandă existenţa unei baze de date pe 
site-ul PMT cu plante recomandate şi specii protejate şi accentuează pericolul 
care ar putea exista în cazul plantărilor de pomi fructiferi în zonele urbane poluate 
atmosferic.  

 
Întocmit:  Diana Nica 
  Călina Oprea 


