
DIRECŢIA EDILITARĂ 
 
 

Direcţia Edilitară funcţionează în prezent în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul 
director Romulus Komoz, fiind structurată astfel: 
 

I. Serviciul Administrare Mediu Urban 
- Biroul Ecologie Urbană 
 
II. Serviciul Energetic: 
- Biroul Iluminat Public 
 
III. Serviciul Transport şi Reţele Publice: 
- Biroul Hidrotehnic 
- Biroul Infrastructură în Transport 
 
IV. Compartimentul Asociaţii de Proprietari 

 
 

I. SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Şef Serviciu: Vasile Ciupa 
- 23 de funcţionari publici, din care un număr de 13 funcţionari publici sunt în 

subordinea directă a şefului Serviciului Administrare Mediu Urban (3 consilieri, 3 inspectori şi 7 
referenţi). 

 
Serviciul Administrare Mediu Urban are în componenţă: 
- Biroul Ecologie Urbană - care funcţionează cu un număr de 8 funcţionari publici şi 1 

şef birou (4 consilieri, 1 inspector şi 3 referenţi) 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
- Activitatea de eliberare a Avizelor de principiu şi a avizului pentru zone verzi din 

cadrul Permisului de spargere pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, 
care se execută cu afectarea zonelor verzi;. 

- Coordonarea şi verificarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi din municipiul 
Timişoara afectate de lucrări edilitar – gospodăreşti; 

- Urmărirea depozitărilor pe domeniul public şi încasarea taxelor legale potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002-privind impozitele şi taxele locale şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr.144/29.07.2003-privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2004 în 
municipiul Timişoara. 

- Realizarea evaluărilor materialului dendro-floricol afectat ca urmare a edificării unor 
construcţii; 

- Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări venite din partea 
cetăţenilor, a unor  instituţii şi societăţi comerciale; 

- Activitatea de verificare, control şi sancţionare a unor fapte ce constituie  
contravenţii la actele normative specifice Serviciului Administrare Mediu Urban; 



- Salubrizarea oraşului; 
- Aplicarea actelor normative din domeniul salubrizării şi gestionării deşeurilor; 
- Verificarea activităţii desfăşurate în pieţele administrate de S.C. "PIEŢE" SA; 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
 

A. Activitatea de eliberare a avizelor de principiu şi a avizului pentru zone verzi din 
cadrul Permisului de spargere pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, 
care se execută cu afectare zonelor verzi; 
 

S-au verificat amplasamentele pentru eliberarea unui număr de 1.066 procese – verbale 
de predare – primire, pentru un număr de 1.350 lucrări, pentru care s-a încasat suma de 
620.214.725 lei, după cum urmează: 

- 534 branşamente gaze – naturale; 
- 104 extinderi reţele gaze – naturale; 
- 658 branşamente apă şi racorduri canal; 
- 19 extinderi reţele apă; 
- 10 extinderi reţea canal; 
- 7 redimensionări şi reabilitări reţele canal, gaze-naturale, canalizare, termoficare, 

branşamente apă; 
-  14 reţele electrice; 
- 1 racord fibră optică; 
- 3 modificări infrastructură reţea transport în comun; 
S-au eliberat un număr de 675 Avize de principiu pentru efectuarea unor lucrări în zonele 

verzi, pentru diverse lucrări: construirea sau legalizarea de garaje, balcoane, accese, împrejmuiri, 
locuinţe şi parcări, pentru care s-a încasat suma de 1.018.679.180 lei. 

 
B. Coordonarea şi verificarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi din municipiul 

Timişoara, afectate de lucrări edilitar – gospodăreşti; 
 

Până în luna noiembrie 2004, au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi 
afectate ca urmare a lucrărilor edilitar-gospodăreşti, (gazonare, plantare gard viu, arbori şi 
arbuşti), în valoare de 2.125.820.570 lei, executate de către S.C. "DRUFGARDEN" SRL şi S.C. 
"DRUFEC CONS CF" SRL, în baza contractelor de prestări servicii încheiate între Primăria 
Municipiului Timişoara şi aceste societăţi comerciale. 
 

C. Urmărirea depozitărilor pe domeniul public şi încasarea taxelor legale potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 144/29.07.2003 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004; 

 
Au fost încasate taxele pentru ocuparea domeniului public în valoare de 1.798.925.900 

lei. 
 

D. Realizarea evaluărilor materialului dendrofloricol afectat ca urmare a edificării unor 
construcţii; 
 

Au fost evaluate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 
privind unele măsuri pentru protecţia arborilor pe raza municipiului Timişoara – modificată şi 
completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2001, zonele verzi şi materialul dendrofloricol 
de pe domeniul public după cum urmează: 



- S.C. NEBACSIM SRL - 84.231.658 lei; 
- S.C. AMSY SRL - 29.913.790 lei; 
- Asociaţia Pentru Copii noştri - 157.192.110 lei; 
- S.C. A.D.P. SA - 250.000.000 lei; 
- S.C. ARABESQUE SRL - 175.210.464 lei; 
- S.C. SELGROS SRL - 500.000.000 lei; 
- S.C. CONFORT SA - 198.494.561 lei; 
-  S.C. BOAVISTA SPORT SA - 43.718.340 lei; 
- S.C. FLANUTIS SRL - 10.996.300 lei; 
- S.C. FLANUTIS SRL - 341.655.041 lei - neachitat; 
- S.C. SEDENKA SRL - 27.215.843 lei; 
-  S.C. BANU SPORT - 599.530.557 lei; 
- S.C. A.E.M. SRL - 404.443.914 lei - neachitat; 
Din aceste evaluări realizate, a fost încasată suma de 2.076.503.623 lei. Suma de 

746.098.955 lei, rămasă neachitată, se datorează renunţării beneficiarilor la realizarea 
investiţiilor. 
 

E. Soluţionarea unui număr de 120 de sesizări, reclamaţii şi diverse solicitări venite din 
partea cetăţenilor, unor  instituţii şi societăţi comerciale, privitor la următoarele aspecte: 
 

- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public; 
- Reclamaţii privitoare la poluarea fonică, a solului şi atmosferei; 
- Reclamaţii privind distrugerile de zone verzi; 
- Corespondenţă cu Inspectoratul de Protecţia Mediului; 
- Contestaţii şi corespondenţă - procese verbale de contravenţie; 
- Rapoarte, comunicări, adrese la birourile şi serviciile Primăriei; 
- Corespondenţă privitor la realizarea de parcări şi organizări de şantier; 
- Solicitări privind defrişări de arbori; 
 
F. Activitatea de verificare, control şi sancţionare a unor fapte ce constituie contravenţii 

la actele normative specifice Serviciului Administrare Mediu Urban; 
 
S-au aplicat un număr de 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 33.500.000 lei 

şi 853.750.000 lei despăgubiri, din care, un număr de 7 achitate - în valoare de 17.660.000 şi 
240.000 lei despăgubiri şi 3 procese – verbale de constatare a contravenţiilor înaintate 
Serviciului Juridic pentru soluţionarea contestaţiilor. 

 
G. Salubrizarea municipiului; 
 
- au fost verificate şi recepţionate calitativ şi cantitativ lucrările manuale şi mecanice 

de salubrizare stradală, a staţiilor mijloacelor de transport în comun şi a Complexului Studenţesc 
executate în schimbul I şi schimbul III de formaţiile de lucru ale SC RETIM SA şi SC R.S.G. 
SA; s-a colectat şi transportat în urma executării acestor lucrări, cantitatea de 19.511 mc. deşeuri 
stradale; 

- s-au recepţionat lucrările de colectare şi transport deşeuri solide, din construcţii şi 
alte deşeuri diverse, constituite în rampe clandestine, executate de către SC RETIM SA; s-a 
transportat şi depozitat cantitatea de14.452 mc. deşeuri; 

- s-a verificat şi confirmat cantitativ lucrarea de transport deţinuţi la punctele de lucru 
de pe raza municipiului Timişoara, executată de către SC BC GOLF SRL; 

- s-au recepţionat lucrările de salubrizare şi igienizare a unor străzi, a malurilor 
canalului Bega şi a unor terenuri virane de pe raza municipiului Timişoara executate cu deţinuţii 



Penitenciarului Timişoara; au fost salubrizate în medie de patru ori toate cartierele municipiului 
Timişoara şi arterele de penetraţii; 

- s-au recepţionat lucrările de încărcat şi transportat deşeuri vegetale, executate de 
către SC RETIM SA şi SC R.S.G. SA, fiind transportată cantitatea de12.196 mc; 

- s-au organizat şi desfăşurat acţiunile de curăţenie de primăvară şi toamnă, acţiuni în 
care au fost colectate şi transportate 17.350 mc. deşeuri vegetale, obiecte de uz casnic şi 
gospodăresc şi alte deşeuri diverse precum şi 8.243 kg. fier vechi; 

- s-au recepţionat cantitativ şi calitativ lucrările de prindere şi transport în adăposturi a 
câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara, executate de SC DANYFLOR SRL şi a 
fost confirmată prinderea unui număr de 5.024 câini; 

- au fost amplasate un număr de 600 coşuri stradale pe străzile şi în  staţiile mijloacelor 
de transport în comun; 

- soluţionarea sesizărilor şi interpelărilor consilierilor locali; 
- s-au soluţionat un număr de 68 sesizări venite din partea cetăţenilor prin 

infochioşcuri şi prin intermediul publicaţiei Monitorul Primăriei; 
 

H. Aplicarea actelor normative în domeniu. 
 

- s-au eliberat un număr de 8 avize la solicitarea unor agenţi economici, în vederea 
obţinerii autorizaţiei de colectare a deşeurilor reciclabile de la persoane fizice, conform 
Ordonanţei nr. 16/2001; 

- s-au soluţionat un număr de 318  sesizări şi reclamaţii scrise, din care 93 transmise 
prin Call Center de către persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului 
şi 625 sesizări telefonice; 

- s-au soluţionat un număr de 14 note de audienţă: Cabinet Primar, Cabinet 
Viceprimar, Director Direcţia Edilitară; 

- s-au emis un număr de 246 somaţii şi 184 invitaţii pentru persoane fizice şi juridice 
care au fost somate sau invitate la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea 
soluţionării unor reclamaţii şi sesizări; 

- au fost efectuate controale specifice domeniului de activitate şi s-au aplicat amenzi 
contravenţionale în valoare de 504.000.000 lei din care: 

- încasate:- 9 procese verbale în valoare de 60.000.000 lei; 
- pe rolul instanţelor de judecată – 16 procese verbale în valoare de 264.000.000 lei; 
- urmărire şi încasare – 7 procese verbale în valoare de 180.000.000 lei; 
 

Alte activităţi specifice activităţilor în domeniul salubrizării: 
 
- s-a asigurat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat următoarele 

manifestări: Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Saltimbancilor, Festivalul Inimilor, 
Ziua Timişoarei, Ruga Bănăţeană; 

- au fost organizate acţiuni de evacuare a copiilor străzii şi a persoanelor fără adăpost 
din 53 locaţii inventariate pe raza municipiului, din cămine termice de vizitare ale CET - ului şi 
COLTERM de la Poligrafie, Rambleu CF Intrarea Doinei, de sub podurile care traversează 
Canalul Bega, din construcţii improvizate şi imobile părăsite şi din autovehicule abandonate; 
amplasamentele respective au fost salubrizate şi igienizate; 

- s-au organizat acţiuni de depistare a persoanelor fizice şi juridice care nu respectă 
modul de gestionare a deşeurilor în zonele Musicescu, Mureş, Hărniciei, Circumvalaţiunii şi 
Torontalului, str. Chimiştilor , Câmpului – Kuncz, Cet - Sud, Str. O. Cotruş; 

- s-au amplasat 125 de containere speciale pe 41 de locaţii în vederea colectării 
selective a deşeurilor reciclabile, acţiune care continuă în anul 2005. 
 

I. Verificarea activităţii desfăşurate în pieţele administrate de S.C. PIEŢE SA: 



 
S-au efectuat un număr de 346 controale în pieţele municipiului, inclusiv după orele de 

program, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local 
nr.334/2002 - privind regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului 
Timişoara şi a Hotărârii Guvernului nr. 661/ 2001 - privind eliberarea certificatului de 
producător. 
 

Invitaţii emise: 69 din care 28 pentru persoane juridice şi 41 pentru persoane fizice; 
Somaţii emise: 127 din care: 
- 18 pentru Societatea Comercială PIEŢE SA, vizând: 

- remediere instalaţii sanitare; 
- efectuarea curăţeniei în pieţe; 

- 35 pentru utilizatorii pieţelor - persoane fizice şi juridice: 
- respectarea curăţeniei - 15; 
- stopare comerţ pe căile de acces – 11; 
- pentru depozitări în pieţe - 9; 

- 74 pentru alte probleme: 
- curăţenie pe domeniul public - 35; 
- depozitări pe domeniul public-19; 
- înlăturarea gheţii, zăpezi, poleiului –20 

 
Amenzi aplicate: 42 în valoare de 337.100.000 lei. 
Amenzile au fost aplicate în baza următoarelor hotărâri: Hotărârea Consiliului Local nr. 

45/1993, completată şi modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2002 (24 amenzi); 
Hotărârea Consiliului Local nr.334/ 2002, privind regulamentul de organizare şi funcţionare a 
pieţelor pe raza municipiului Timişoara (17 amenzi) şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor (o amendă), după cum urmează: 

- 17 pentru probleme din pieţe: 
- 11 pentru nerespectarea curăţeniei şi sortarea produselor în pieţe; 
- 6 pentru comercializarea produselor pe căi de acces, platouri; 

- 25 pentru alte probleme: 
- 8 pentru afişaj pe raza municipiului; 
- 8 pentru neefectuarea curăţeniei de către asociaţiile de proprietari/locatari; 
- 9 pentru comerţ stradal neautorizat şi ocuparea domeniului public cu diverse 

materiale. 
Din totalul de amenzi, 35 au fost achitate, 4 amenzi au fost înaintate pentru urmărire la 

Serviciul Urmărire Venituri, iar 3 contravenienţi au depus contestaţie şi procesele – verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei se află în atenţia Serviciului Juridic. 

Au fost rezolvate 79 adrese (primite de la cetăţeni, instituţii etc.). 
În colaborare cu grupa mobilă de jandarmi au fost organizate acţiuni de control şi 

verificare în pieţele agroalimentare, după terminarea programului de funcţionare (pe timp de 
noapte). 

Au fost organizate acţiuni în colaborare cu grupele mobile ale Jandarmeriei şi Serviciul 
Urbanism Comercial din cadrul Primăriei Timişoara, pentru eliminarea comerţului ambulant în 
zonele limitrofe pieţelor agroalimentare (Badea Cârţan, Iosefin, Doina, etc.) şi în anumite zone 
aglomerate ale municipiului (strada Brâncoveanu, Platou Comercial Calea  Torontalului, B-dul 
Dâmboviţa, etc.). 

În colaborare cu S. C. DANYFLOR SRL, au fost organizate acţiuni de prinderea a 
câinilor fără stăpân din pieţele de pe raza municipiului Timişoara; au fost ridicaţi şi transportaţi 
la adăpost un număr de 27 de câini vagabonzi. 

Monitorizarea legislaţiei în vigoare privind activitatea de comerţ în pieţele particulare: 
Verde, Pencoop, Nouă (Sf. Apostoli Petru şi Pavel), Aurora şi Soarelui. 



S-a verificat modul de pavoazare a pieţelor administrate de către SC Pieţe SA. 
 

Alte activităţi: 
- Participarea la acţiunile de dezinsecţie aeriană pe raza municipiului Timişoara; 
- Participarea la derularea Proiectului ROSE: organizarea în data de 25.05.2004 a 

Simpozionului "Investigarea calităţii aerului cu instrumente optice"; 
- Întocmirea diverselor situaţii statistice solicitate de către Consiliul Judeţean Timiş, 

Prefectura Judeţului Timiş, Inspectoratul de Protecţie a Mediului Timiş, alte instituţii; 
- Participarea la organizarea festivităţilor de comemorare a 15 ani de la Revoluţia din 

Decembrie 1989 în zilele de 16 – 20 Decembrie; 
- Organizarea în lunile ianuarie - februarie 2004 a acţiunilor de verificare a modului de 

efectuare a operaţiilor de deszăpezire, îndepărtarea gheţii şi poleiului de către persoanele fizice şi 
juridice, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993, completată şi modificată cu Hotărârea 
Consiliului Local nr.349/2002; 

- Verificarea unui număr de peste 100 de asociaţii locatari / proprietari cu privire la 
afişarea borderoului privind compensaţiile aprobate de S.C. COLTERM S.A, conform 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2003; 

- Colaborarea cu grupa mobilă de jandarmi, secţiile de poliţie şi gardienii publici în 
organizarea de acţiuni de identificare şi ridicare a persoanelor fără adăpost în zonele: P-ţa 
Mărăşti, Giroc, Iosefin, Fructus, Calea Torontalului, Ciarda Roşie, etc. 

- Participarea la acţiunea "Curăţenia de primăvară" în perioada martie – aprilie 2004; 
- Participarea la acţiunea "Curăţenia de toamnă" în luna octombrie 2004; 
- Verificarea modului de afişaj pe raza municipiului Timişoara şi identificarea 

persoanele fizice şi juridice care au lipit afişe în locuri neautorizate; 
- Participarea în cursul lunilor aprilie şi noiembrie 2004 la amenajarea secţiilor de 

votare pentru alegerile locale, Parlamentului şi Preşedintelui României; 
- Organizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral şi verificarea acestuia pe durata 

campaniei pentru alegerea autorităţilor publice locale ale Parlamentului şi Preşedintelui 
României; 

-  Redactarea tabelului nominal cu Administratorii de Imobile, atestaţi de către 
Primăria Timişoara; 
 
 

BIROUL ECOLOGIE URBANĂ 
 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 

 
Şef Birou: Marian Ion Eperieş 
- 8 funcţionari publici (4 consilieri, 1 inspector şi 3 referenţi). 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 

 
Biroul Ecologie Urbană are ca obiect principal de activitate: 
 
A. Supravegherea protejării mediului urban; 
B. Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi; 
C. Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări venite din partea 

cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale; 
D. Alte activităţi; 

 



A. Supravegherea protejării mediului urban: 
 
Pentru respectarea prevederilor legale, s-au eliberat un număr de 266 somaţii, privitoare 

la curăţatul zăpezii, parcări pe zona verde, întreţinere curăţenie zone verzi, desfiinţat împrejmuiri 
improvizate, depozitări de materiale şi efectuări lucrări de deratizare şi dezinsecţie. 

S-au întocmit un număr de 31 procese – verbale de contravenţie în valoare de 98.000.000 
lei, pentru neluarea măsurilor de deszăpezire, tăieri ilegale de arbori, neîntreţinerea zonelor verzi 
din perimetrul imobilelor. 

S-au desfăşurat activităţi cu caracter ecologic, după cum urmează: 
- S-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot produs de traficul rutier în unele 

intersecţii ale municipiului Timişoara – Contract de cercetare ştiinţifică cu Universitatea 
Politehnica din Timişoara în valoare de 50.000.000 lei; 

- Cercetarea bioecologică a populaţiilor de păsări ce cuibăresc pe raza municipiului 
Timişoara – Contract de cercetare încheiat cu Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din 
Timişoara în valoare de 35.000.000 lei 

- Inventarierea şi evaluarea gradului de poluare a solurilor din principalele zone ale 
municipiului Timişoara – Contract de cercetare încheiat cu Oficiul Judeţean pentru Studii 
Pedologice şi Agrochimice Timişoara în valoare de 50.000.000 lei 

- Editarea şi tipărirea de materiale publicitare privind: "Timişoara Ecologică", pliante 
privind obligaţiile edilitar gospodăreşti ce revin asociaţiilor de proprietari, instituţiilor şi 
societăţilor comerciale; 
 

B. Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi; 
 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din parcurile, 
scuarurile, aliniamentele stradale şi locurile de joacă din zona centrală, prestate de SC 
Horticultura SA în valoare de 24.068.012.583 lei, reprezentând: 

- Plantat arbori pe zone verzi - 442 buc (completat aliniamente stradale: B-dul Carol I, 
B-dul. V. Pârvan, str. Gheorghe Lazăr, str. Săvineşti, B-dul Ferdinand); 

- Plantat arbuşti  pe zone verzi – 1.192 bucăţi: în Parcul Alpinet, Parcul Studenţesc, 
Piaţa Timişoara 700, str. Simion Bărnuţiu; 

- Plantat flori bienale 68.700 buc: Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Parcul Alpinet, 
Parcul Central, Centrul Civic, Scuarul Eftimie Murgu, Prefectură; 

- Plantat anuale 199.629 buc: Piaţa Victoriei, Parcul Alpinet, Piaţa Libertăţii, Centrul 
Civic, Bastion, Parcul Central, Parcul Botanic, Scuarul Eftimie Murgu, Prefectură; 

- Plantat trandafiri – 1.539 buc: B-dul  Michelangelo, Parcul Alpinet, Prefectură, Piaţa 
Mărăşti, Piaţa I.C. Brătianu; 

- Plantat conifere - 265 buc.: Parcul Alpinet, Spitalul de copii Louis Ţurcanu şi Centrul 
Civic; 

- Plantat gard viu – 525 m.l. Ligustrum: Parcul Central, Centrul Civic; 
- Efectuat lucrări de tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti 7.574 bucăţi; 
- Cosit şi tuns gazon în parcurile din zona centrală şi aliniamente stradale pe o 

suprafaţă de 264 ha; 
- Efectuat lucrări de întreţinere (udat, prăşit, plivit, combatere agenţi patogeni, 

fertilizat, tuns gard viu, tuns mozaic) în parcuri, scuare şi aliniamente stradale, pe o suprafaţă de 
247 ari; 

- Curăţat teren de frunze în parcuri, scuare şi aliniamente stradale pe o suprafaţă de 
6.460 ari; 

- S-au efectuat lucrări de întreţinere, curăţenie, golit coşuri, măturat alei; 
- Montat 26 de bănci în Piaţa Timişoara 700, str. Vasile Lucaciu; 
- Montat 16 bucăţi coşuri de gunoi în Piaţa Timişoara 700, str. Vasile Lucaciu, Centrul 

Civic; 



- Reparat şi vopsit mobilier urban în Centrul Civic, Parcul Central, Parcul ILSA, 
Parcul Rozelor, Muzeul Banatului, Piaţa Libertăţii, Scuar Eminescu, Scuar Piaţa Mărăşti, locul 
de joacă str. Vasile Lucaciu; 

- Reparat gard de împrejmuire Parcul Rozelor 85 m.l., Piaţa I.C. Brătianu, Muzeul 
Banatului, locul de joacă str. Bucureşti; 

- Montat gard din fier forjat str. Gheorghe Dima şi str. Gheorghe Lazăr 240 m.l; 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 5 383 mp: Parcul Central, B-dul 

Carol I, Spitalul de copii Louis Ţurcanu; 
- Asigurat întreţinerea celor 30 de animale şi 57 de păsări la Grădina Zoologică; 
- Continuarea lucrărilor la Perdeaua forestieră de protecţie din zona de N-V a 

municipiului Timişoara: plantat arbori 2.030 bucăţi, confecţionat gard de împrejmuire pentru o 
suprafaţă de 3 ha teren şi efectuat lucrări de întreţinere curente; 

S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în 17 parcuri periferice, 39 spaţii verzi din 
zone de locuit, aliniamente stradale, reparaţii la un număr de 71 locuri de joacă pentru copii, 
defrişare, corecţii şi fasonat material lemnos, întreţinere zone verzi aferente liniilor de tramvai, 
prestate de S.C. DRUFEC CONS CF SRL, în valoare de 14.895.409.355 lei, după cum urmează: 

 
- Plantat 2.278 bucăţi trandafiri pe Piaţa Crucii, Piaţa Dacia, Piaţa Avram Iancu, Scuar 

Piaţa Plevnei, Piaţa Bălcescu, str. Gheorghe Lazăr; 
- Plantat gard viu 6.598 bucăţi în Piaţa Bălcescu, Aeroport, Complex Favorit – Calea 

Bogdăneştilor, Parcul Clăbucet, Parc Pădurice Giroc; 
- Plantat 286 de arbori în Zona Steaua, str. Teiului, str. Popa Laurenţiu, str. Mureş, 

complex Favorit – Calea Bogdăneştilor, str. Miloia, str. Lidia; 
- Amenajat 5 locuri noi de joacă pentru copii, pe strada Amforei la Şcoala Generală nr. 

18, Grădiniţa PN 32 – str. Stegarilor, Grădiniţa PN 14 – str. Herculane, Grădiniţa PP 14 – 
Colegiul Bănăţean, Şcoala Generală nr. 25 – str. Cosminului; 

- Montat bănci şi coşuri de gunoi în Piaţa Bălcescu şi Bulevardul Carol I; 
- Repartizat material dendrologic la Asociaţii de locatari: 2.360 ml gard viu, 27 arbori; 
- Colectat, încărcat şi transportat 358 t deşeuri vegetale din zona de activitate în cadrul 

Campaniei de curăţeniei generale de toamnă; 
Ca urmare a solicitărilor primite din partea cetăţenilor, a necesităţii impuse de corectarea 

unor arbori şi extragerea arborilor uscaţi şi îmbătrâniţi, s-au efectuat următoarele lucrări: 
- defrişare arbori – 567 bucăţi; 
- tăieri de corecţie la arbori – 8.531 bucăţi; 
Cantitatea de masă lemnoasă din tăieri – 154 mc. a fost repartizată la 79 de persoane cu 

probleme sociale; 
- S-au efectuat lucrări de întreţinere prin cosit şi îndepărtat resturi vegetale de pe o 

suprafaţă de 9.832 ari zone verzi limitrofe liniilor de tramvai; 
 

S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în 13 parcuri periferice, spaţii verzi din 
zone de locuit, aliniamente stradale, reparaţii la un număr de 31 locuri de joacă pentru copii, 
prestate de S.C. Bindalim SRL, în valoare de 8.882.297.754 lei, după cum urmează: 

- Plantat 2.960 puieţi de arbori şi arbuşti din speciile: arborele lui Iuda, lonicera, 
mesteacăn, piracanta, liliac, molid, Hibiscus, trandafiri, arborele de mătase, paulownia, 
Liquidambar, Tamarix, Ligustrum, Thuja, pe Calea Aradului, Parcul Constructorul, Piaţa Istria, 
Piaţa Romanilor; 

- Amenajat 23 locuri de joacă pentru copii, pe strada Istria, Miloia, Cartier Kuntz, 
Spitalul Victor Babeş, Cartier Aeroport etc., precum şi la 13 instituţii de învăţământ; 

- S-au finalizat lucrările de realizare a 2 noi locuri de joacă pentru copii pe strada 
Ţepeş – Vodă şi pe Splaiul Peneş Curcanul; 

- S-au amenajat 2 spaţii verzi: Piaţa Romanilor şi spaţiul verde de la biserica din Calea 
Aradului; 



- Amplasat un număr de 32 coşuri de gunoi; 
- Montat gard de protecţie în Zona Pădurea Verde Grădina Zoologică, pe o lungime de 

650 ml şi s-a asigurat curăţenia lizierei; 
- Montat 47 bucăţi mese ping-pong în zonele de locuinţe – blocuri; 
- Repartizat material dendrologic la asociaţii de locatari: 2301 puieţi de hibiscus, thuja, 

castani; 
- Colectat, încărcat şi transportat 13 tone deşeuri vegetale din zona de nord a 

municipiului Timişoara, în cadrul Campaniei de curăţenie generală de primăvară şi toamnă; 
- S-au efectuat tăieri de corecţie la 1.888 arbori şi s-au defrişat un număr de 25 arbori; 

 
S-au achiziţionat, întreţinut şi păstrat plante floricole din coşuri suspendate prestate de 

către S.C. REGALIA RED SRL, în valoare de 350.000.000 lei, după cum urmează: 2.214 
bucăţi plante floricole (muşcate şi petunii curgătoare), s-au întreţinut 447 bucăţi coşuri pe suporţi 
tip pom, 5 luni în perioada de vegetaţie şi 2 luni în sezonul rece. 
 

Lucrări de deratizare şi dezinsecţie 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2002 au fost verificate şi autorizate 15 
societăţi comerciale pentru efectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie pe raza Municipiului 
Timişoara. Pentru aceste lucrări, au fost autorizate să efectueze lucrări un număr de 16 societăţi 
comerciale. 

S-au coordonat lucrări de deratizare – dezinsecţie şi combatere biologică atât aerian cât şi 
terestru, după cum urmează: 

 
S.C. DERATON SRL 
- Deratizare la 81 instituţii de învăţământ - în valoare de 1 399 763 649 lei; 
- Dezinsecţie la 72 instituţii de învăţământ - în valoare de 2.299.826.837 lei; 
- Dezinsecţie aeriană pe 8.840 ha. – în valoare de 7.252.780.186 lei; 
- Deratizare pe domeniul public – în valoare de 4.981.432.906 lei; 
- Dezinsecţie terestră pe 3602 ha. – în valoare de 2.766.241.500 lei; 

 
S.C. CASIOPEEA SRL 
- Dezinsecţie terestră pe 72 ha. – în valoare de 130.091.481 lei; 
- Combatere biologică pe 3.208.000 mp – în valoare de 2.198.979.537 lei; 
 
Realizarea Cadastrului Verde 
Prin Cadastrul Verde, realizat de S.C. PARC SILVA SRL, s-a inventariat în cursul anului 

2004 vegetaţia cuprinsă în 34 de zone de locuinţe, realizându-se şi 3 studii privind spaţiile verzi 
în ansamblu precum şi spaţiile verzi din intravilanul şi extravilanul municipiului Timişoara. 
Valoarea lucrărilor realizate este de 1.593.640.156 lei. 

Rezultatele obţinute până în prezent, cuprind toate operaţiunile, procedeele şi activităţile 
de identificare, inventariere, apreciere, evaluare, sintetizare a datelor şi parametrilor de natură 
botanică, dendrologică, estetică, ecologică a materialului dendrofloricol existent precum şi a 
recomandărilor necesare pentru administrarea şi organizarea activităţilor în spaţiile verzi pentru 
viitor. 

În domeniul investiţiilor, s-a achiziţionat un sonometru de la SC SPECTROMAS SRL 
pentru determinarea nivelului de zgomot produs de diferite activităţi ce creează disconfort 
cetăţenilor şi reprezintă de fapt o poluare fonică, aparatul a fost achiziţionat la un preţ de 
85.508.233 lei. 

În urma aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a comandat către S.C. 
AGHI PROIECT SRL proiectul tehnic pentru reamenajarea Grădinii Zoologice din oraş în 
valoare de 291.550.000 lei. 



 
C. Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări venite din partea 

cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale 
 
S-au verificat şi analizat un număr de 483 sesizări primite din partea cetăţenilor: 
- Solicitări tăiere arbori. 
- Distrugeri zone verzi  
- Solicitări material dendro - floricol  
- Amenajări locuri de joacă şi zone verzi  
- Reclamaţii poluare fonică  
- Adrese, reclamaţii şi diverse comunicări referitoare la activitatea de dezinsecţie şi 

deratizare  
- Lemne de foc; 
- Diverse (creşteri animale, contestaţii procese-verbale, salubrizări, deszăpezire); 

 
D. Alte activităţi: 

 
- Întocmit Protocoale de colaborare cu S.C. ELECTRICA BANAT SA şi Regia 

Autonomă de Transport Timişoara 
- Coordonat lucrări de salubrizare efectuate de detaşamentele de deţinuţi de la 

Penitenciarul Timişoara; 
- Organizat acţiuni în comun cu sprijinul gardienilor publici şi unităţilor de jandarmi 

pentru ridicarea persoanelor fără adăpost de pe domeniul public; 
- Participarea la organizarea manifestărilor: Ruga Timişoarei şi Ruga Aviatorilor; 
- Participarea la acţiuni desfăşurate în comun cu Inspectoratul de Protecţie Civilă 

Timiş pentru efectuarea tăierilor de arbori doborâţi de vânturi ce au blocat căile de acces în 
zonele de locuinţe; 

- Participarea la amenajarea secţiilor de votare pentru organizarea alegerilor locale, 
parlamentare şi prezidenţiale; 

- Participarea la organizarea manifestărilor din perioada 16 – 22.12.2004; 
- S-au întocmit documentaţiile şi s-au organizat 13 cereri de ofertă şi licitaţii; 
- S-au întocmit referate, note de presă şi s-au iniţiat 2 proiecte de hotărâre pentru 

"Amenajarea Pistei de jogging" şi "Reamenajarea Parcului Poporului"; 
 

 
II. SERVICIUL ENERGETIC 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Şeful Serviciului Energetic: este Ioan Zubaşcu şi are în subordine directă 3 consilieri, 2 
inspectori şi 2 referenţi de specialitate, repartizaţi, după domeniul de activitate, pe trei 
compartimente: termoficare, gaze naturale, asociaţii de proprietari. 

 
Serviciul Energetic are în componenţă Biroul Iluminat Public. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 



Obiectul de activitate al serviciului constă în coordonarea şi administrarea activităţilor în 
domeniul energetic: 

- producere, furnizare şi distribuţie energie termică, 
- iluminat public, extinderi reţele de alimentare cu energie electrică, 
- extinderi reţele de distribuţie şi alimentare cu gaze naturale, 
- coordonare şi îndrumare asociaţii de proprietari. 

 
 

BIROUL ILUMINAT PUBLIC 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 

 Şeful Biroului: Dănuţ Pobega 
- 2 consilieri şi 2 inspectori. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

 Administrarea serviciului de iluminat public din municipiu. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
Verificarea pe teren şi răspunsuri la reclamaţii, sesizări şi adrese (în număr de peste 435 

din care 187 scrise); 
Verificarea pe teren şi trimiterea spre rezolvare către societăţile colaboratoare a 2.120 

reclamaţii şi sesizări telefonice dispecerizate, din care au fost rezolvate favorabil un număr de 
2.015. Sesizările nerezolvate vizează lucrări de extindere şi modernizare a reţelelor electrice de 
iluminat public care vor fi rezolvate în funcţie de proiectele care se vor derula în viitor. 

A fost realizată recepţia finală pentru lucrarea: Modernizare reţea de iluminat public pe 
străzile 16 Decembrie - Gh. Doja- 1 Decembrie. 
 A fost realizată recepţia finală pentru lucrarea: Extindere reţea de forţă şi de iluminat 
public în zona Mureş - Muzicescu - Calea Urseni. 
 Au fost realizate selecţiile de oferte pentru lucrările de investiţii: 

- Extindere iluminat public pe str. Eduart Beneş 
- Extindere iluminat public în zona de locuinţe Felix 
- Extindere iluminat public în zona de blocuri str. Polonă 
- Extindere iluminat public pe str. Polonă, Otto Rudolf, Wilhelm Tell 
 
S-au încheiat contractele şi au fost demarate lucrările de execuţie pentru: 
- Extindere iluminat public pe str. Eduart Beneş 
- Extindere iluminat public în zona de locuinţe Felix 
- Extindere iluminat public pe str. Polonă, Otto Rudolf, Wilhelm Tell 
 
Au fost realizate selecţiile de oferte pentru lucrările de întreţinere la iluminatul public: 
- Întreţinere iluminat public în municipiul Timişoara – zona situată la Nord de Canalul 

Bega 
- Întreţinere iluminat public în municipiul Timişoara – zona situată la Sud de Canalul 

Bega 
 
S-au încheiat contractele şi au fost demarate lucrările de întreţinere pentru: 



- Întreţinere iluminat public în municipiul Timişoara – zona situată la Nord de Canalul 
Bega 

- Întreţinere iluminat public în municipiul Timişoara – zona situată la Sud de Canalul 
Bega 
 

Au fost promovate în Consiliul Local 2 proiecte de hotărâri: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru "Extindere iluminat 

public Calea Aradului – Timişoara" 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general de investiţie a 

obiectivului "Extindere iluminat public în zona de blocuri str. Polonă – Timişoara" 
 
În cadrul contractului "Modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea iluminatului public în 

municipiul Timişoara" s-au executat lucrări pe următoarele străzi: 
- în partea de Sud: str. Preyer, Bd. Tinereţii (tronsonul între Gen. Dragalina şi str. I. 

Maniu), Apateu, Virgilius, Batania, Pindului, Sucului, Brigadierilor, Pepinierei, Elevului, P-ţa 
Giroc, A. Sava, Intrarea Peşterii, Naturii, Versului, Frunzei, Gorniştilor, Aleea Vegetaţiei, Aleea 
Actorilor, Uranus, Aleea Vega, Oglinzilor, Sirius, Aleea Rachetei, Aleea Icar, Ştefan Stâncă, 
Salcâmilor, Clăbucet, Aleea Gorunului, Aleea Zmeurei, Vlăsiei, Intrarea Pogonici, Bran, 
Transilvaniei, Lacului, Intrarea Petalelor, aleea Cutezătorilor, Fraternităţii, Fructelor, Filateliei, 
Teatrului, Aştrilor, Oglinzilor, Farului, Azurului, Mareşal C-tin Prezan, Echităţii, Colaborării, 
Lebedei, P-ţa Vidraru, Apei, Orizont, Martir I. Stanciu, Martir C-tin Radu, Matei Milo, Calea 
Buziaşului (tronsonul dintre P-ţa Domăşnean şi Matei Milo), Azuga, Cheia, Crivaia, Măgura, I. 
Slavici, Muncii, N. Andreescu, Banatul, Ardealul, însumând un număr de 827 corpuri de 
iluminat schimbate; 

- în partea de Nord: zona de blocuri Aeroport, str. Martir Cernăianu, str. Brânduşei, 
Intrarea Zânelor, str. Burebista, str. Ulmului, str. Labirint, str. Dropiei, str. Amforei, Intrarea 
Umbroasă, str. Stelelor, str. Teiului, str. Timiş, str. Martir Maria Andrei, str. Lotusului, str. 
Lucerna, str. Strugurilor, str. Fuiorului, str. Verde, str. Albinelor, str. Stuparilor, str. Boemiei, 
Aleea Scurtă, str. Liniştei, str. Răsăritului, str. Al. Alaci, str. M. Basarab, str. I. Flonta, str. O. 
Munteanu, str. I. Plavoşin, str. Bârzava, str. Măslinului, str. Vidin, str. Al. Russo, str. Banul 
Udrea, str. Comoarei, str. Sacului, str. Mărginenilor, str. Liman, str. Barierei, str. Zănoaga, str. 
Belgrad, str. Trifoiului, str. Cireşului, str. C. A. Rossetti, str. Tacit, însumând un număr de 1.006 
corpuri de iluminat schimbate. 
 Rezultatul acestor lucrări a fost mărirea gradului de securitate a traficului rutier şi 
pietonal şi a confortului din punct de vedere al iluminatului public, cât şi economii substanţiale 
de energie. 
 În activitatea de întreţinere au fost înlocuite 704 lămpi şi 83 corpuri de iluminat în partea 
de SUD şi 1.315 lămpi şi 85 corpuri de iluminat în partea de nord. 

Verificarea din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică 
referitoare la iluminatul public (verificarea prin sondaj a indexurilor unor contoare de energie 
electrică); 

Urmărirea lucrărilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere realizate de către S.C. 
LUXTEN LIGHTING S.A. şi S.C. ELBA S.A. în Municipiul Timişoara; 

Verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări emise de către S.C. LUXTEN LIGHTING 
S.A. şi S.C. ELBA S.A. referitoare la modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea iluminatului 
public în municipiul Timişoara; 

Debranşarea, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic montate 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2003-2004; 

Urmărirea desfăşurării lucrărilor la obiectivele: 
- Extindere iluminat public pe str. Eduart Beneş, 
- Extindere iluminat public în zona de locuinţe Felix, 
- Extindere iluminat public pe str. Polonă, Otto Rudolf, Wilhelm Tell. 



Întocmirea documentelor necesare în vederea reînnoirii contractelor de furnizare a 
energiei electrice pentru iluminatul public cu S.C. ELECTRICA S.A., în număr de 256; 

Încheierea cu S.C. ELECTRICA S.A. a contractelor de furnizare a energiei electrice 
pentru diferite obiective din patrimoniul Primăriei; 

Încheierea contractelor de comodat cu S.C.F.D.F.E.E. Electrica Banat S.A. pentru 
lucrările de investiţii executate de Primăria Municipiului Timişoara; 

Obţinerea de avize din partea S.C. ELECTRICA S.A.; 
Deplasări în teren pentru constatări în urma solicitărilor cetăţenilor; 
Efectuarea recepţiei la lucrările de reabilitare şi modernizare a iluminatului public în 

diferite zone din municipiul Timişoara, în număr de 54; 
Asigurarea desfăşurării în cele mai bune condiţii – branşare la reţeaua de energie electrică 

şi asigurarea iluminatului public - a manifestărilor organizate de sau împreună cu Primăria 
Timişoara: 

- Festivalul Inimilor; 
- Ruga Bănăţeană, 
Asigurarea desfăşurării în bune condiţii a implicat: 
- întâlnire în teren cu reprezentanţii S.C. ELECTRICA S.A. şi ai firmelor din 

domeniu; 
- prevenirea conectărilor defectuoase în sistem. 
- demontarea instalaţiilor. 
Acţiunea de pavoazare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2004-2005: 
Reamenajări: Aleea Sportivilor, Calea Sagului, Str. Ripensia, Str. C. Brâncoveanu, B-dul 

Corneliu Coposu, Calea Şagului - până la intersectia cu Ana Ipătescu, B-dul Dâmboviţa- până la 
intersecţia cu Ana Ipatescu, Tronsonul P-ţa Leonardo da Vinci până la staţia Cluj, 16 Decembrie 
de la P-ţa Sinaia până la intersecţia cu strada Reşiţei, P-ţa Traian, P-ţa Romanilor, B-dul L. 
Rebreanu, Str. Ialomiţa, B-dul Sudului, B-dul L. Rebreanu, Calea Martirilor, Str. Argeş, Str. 
Cluj, B-dul Pârvan, B-dul Pestalozzi, B-dul Mihai Viteazul, B-dul 16 Martie, P-ţa Reşiţei, Calea 
Şagului, B-dul Dâmboviţa, Str. Ana Ipătescu, Centru Civic, Portal intrare în municipiu: Calea 
Aradului, Calea Lugojului, B-dul Republicii, Calea Lipovei, Calea Aradului, Calea Torontalului, 
P-ţa Unirii, Ghe. Lazăr (între Ghe. Dima - P-ţa Unirii), str. Alba Iulia (montare materiale 
existente), Sens giratoriu P-ţa Mărăşti, SC „RETIM” SA - Sedii: Oituz, Ghe.Dima, Calea 
Aradului (de la viaduct până la Ghe. Lazăr), P-ţa Mărăşti până la P-ţa Florenţa, Bastion: 
conturarea arcadelor şi a profilelor superioare cu tub Flaxi-Light alb, pe ambele faţade, Int. C. 
Şagului: montarea catargului central şi a instalaţiilor din iarna 2002-2003, Podul Dacilor (Piaţa 
Badea Cârţan), Podul Hercules, Podul Michelangelo, Podul Mihai Viteazu (Prinţul Turcesc), 
Podul Maria, Podul Dragalina, Podul Pop de Băseşti, Podul Calea Şagului, Podul Decebal 
(Neptun), Podul Mitropolit Şaguna (Bd. Mihai Viteazul), Pasarela Parcul Copiilor, Intrarea din 
Calea Şagului, Intrarea din Calea Torontalului, Intrarea din Calea Lipovei, Intrarea din Calea 
Martirilor, Pavoazarea tuturor pieţelor agro-alimentare, P-ţa de flori (din P-ţa 700), Fântâna cu 
punctele cardinale - jocuri de lumini realizate cu proiectoare, Fântâna cu peşti, B-dul Rebreanu 
(între Calea Şagului şi intersecţia cu str. Brâncoveanu), Zona P-ţa 700, B-ul Gen. Dragalina până 
la B-dul Tinereţii, P-ţa Libertăţii, Alba-Iulia – ornamente din brad, P-ţa Bălcescu, Centrul 
Financiar - Bancar, Calea Aradului, de la Centrul Centrul Financiar - Bancar până la intersecţia 
cu str. Miresei. 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

Finalizarea obiectivelor de investiţii şi efectuarea recepţiile la terminarea lucrării pentru: 
- Extindere iluminat public pe str. Eduart Beneş,  
- Extindere iluminat public în zona de locuinţe Felix,  
- Extindere iluminat public pe str. Polonă, Otto Rudolf, Wilhelm Tell. 



Încheierea contractului de execuţie pentru obiectivul de investiţie: "Extindere iluminat 
public în zona de blocuri str. Polonă". 

Organizarea selecţiei de oferte, încheierea contractului de execuţie şi demararea lucrărilor 
pentru obiectivul de investiţie: "Extindere iluminat public Calea Aradului – Timişoara" 

Demararea execuţiei şi urmărirea execuţiei pentru lucrarea: "Extindere iluminat public în 
zona de blocuri str. Polonă". 

Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea cetăţenilor privind problemele 
de iluminat public stradal. 

Realizarea pavoazării pentru sărbătorile de iarnă 2005-2006. 
 
 
 COMPARTIMENTUL GAZE NATURALE 
 
 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
- Pregătirea documentaţiei şi înaintarea spre aprobare, demararea şi urmărirea 

execuţiei investiţiilor în domeniul gazelor naturale; 
- Soluţionarea corespondenţei, eliberarea acceptelor de branşare şi rezolvarea altor 

probleme în domeniul gazelor naturale; 
- Colaborarea cu Biroul Iluminat Public şi inspectorii care se ocupă cu probleme de 

termoficare; 
 
 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

- Soluţionarea unui număr de 108 adrese primite prin corespondenţă în domeniul 
gazelor - naturale prin verificarea pe teren a celor sesizate şi transmiterea răspunsurilor în 
termen; 

- Verificarea documentaţiei şi eliberarea a 49 de adeverinţe-accept de branşare la 
reţelele de gaze naturale, finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, pentru proprietarii de 
imobile şi pentru societăţile comerciale din zonele: Circumvalaţiunii I, Văcărescu - Platanilor, 
Centru Civic, Centru - Paris - Brediceanu, Gheorghe Doja, 1 Decembrie, 16 Decembrie, 
Tinereţii, Prayer, I. Barac, M. Kogălniceanu, Mihalache, P-ţa Traian, P-ţa B. Cârţan, cu 
recuperarea cotei părţi din investiţiile pentru execuţia acestor reţele şi branşamente, ce revine 
persoanelor fizice şi societăţilor comerciale care au solicitat acceptul de branşare; 

A fost realizată recepţia finală pentru lucrările: 
"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Văcărescu - Platanilor" 
"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Circumvalaţiunii I". 
- Pregătirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor (anunţuri publicitare 

prevăzute de legislaţia în vigoare, instrucţiuni pentru ofertanţi, caiete de sarcini), obţinerea 
avizelor şi autorizaţiilor de construire necesare, încheierea contractelor pentru execuţia 
investiţiilor: 

"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Centru - Eminescu - Asăneşti", 
"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Abrud - Detunata". 
- Urmărirea execuţiei lucrărilor şi respectarea clauzelor contractuale la obiectivele de 

investiţii în continuare: 
"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Centru - Eminescu - Asăneşti", 
"Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Abrud - Detunata". 
Urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de gaze naturale din cadrul investiţiilor 

realizate cu fonduri de la BEI pe străzile: 
- Prayer – I. Barac; 



- Kogălniceanu; 
- Mihalache; 
- Dacilor; 
- A. Şaguna; 
- Monitorizarea activităţii prin informări, rapoarte, situaţii centralizatoare, lucrări de 

sinteză, etc. 
 
 

3. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 
- Urmărirea execuţiei lucrărilor, respectarea clauzelor contractuale la obiectivele de 

investiţii în continuare: "Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Centru - 
Eminescu - Asăneşti", "Dezvoltare reţele de alimentare cu gaze naturale zona Abrud - Detunata" 
şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor. 
 Reţeaua de distribuţie gaze naturale, de presiune redusă care urmează a fi montată în 
aceste zone va avea o lungime de aproximativ 1.500 m în zona Abrud - Detunata, respectiv 1.900 
m în zona Centru - Eminescu - Asăneşti. 

Prin execuţia acestor lucrări se creează posibilitatea branşării la reţeaua de gaz pentru 
aproximativ 1.500 de apartamente şi case, precum şi a agenţilor economici din cele două zone. 

Pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la presiune şi debite normale de funcţionare 
reţeaua din zona Centru - Eminescu - Asăneşti se va interconecta cu reţeaua din zona Centru - 
Paris - Brediceanu deservită de SRM din P-ţa 700. Această interconectare se va realiza prin 
modificarea PRM Spital Militar (aflat la intersecţia străzilor Gh. Lazăr şi Gh. Dima). 

- Demararea unor lucrări noi de "Întregiri reţele gaze naturale" în diferite zone, corelate 
cu lucrări de execuţie privind modernizarea unor străzi şi pentru echilibrarea presiunii şi 
debitului între reţelele existente (se are în vederea întregirea reţelei pe străzile Gheorghe Lazăr, 
Borsec, Oneşti). Primăria Timişoara va pregăti şi organiza selecţia de oferte pentru execuţie după 
predarea proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini, cu titlu gratuit de către cetăţenii din zonă pe 
baza unui act de donaţie şi încheierea cu aceştia a unui protocol de colaborare. 

Organizarea selecţiilor de oferte în vederea întocmire Studiilor de fezabilitate pentru 
investiţiile: 

- "Extindere reţele gaze naturale" 
- "Construire SRM şi PRM" 

în funcţie de solicitările cetăţenilor. 
- Soluţionare corespondenţă, eliberare accepte de branşare şi rezolvarea altor probleme 

în domeniul gazelor naturale 
- Colaborare cu Biroul Iluminat Public şi inspectorii care se ocupă cu probleme de 

termoficare. 
Serviciul Energetic va continua urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de gaze 

naturale din cadrul investiţiilor realizate cu fonduri de la BEI. 
 
 

COMPARTIMENT DE TERMOFICARE 
 
 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
- urmărirea şi respectarea soluţiilor tehnice şi a graficelor de execuţie pentru lucrările 

de investiţii şi reparaţii ale S.C. Colterm S.A; 
- verificarea deconturilor de subvenţii pentru energia termică la categoria populaţie şi 

urmărirea execuţiei intervenţiilor la avarii şi modul de refacere a zonelor afectate; 



- întocmirea referatelor şi a dispoziţiilor, informărilor, memoriilor în problemele 
specifice de termoficare; 

- verificarea şi promovarea studiilor tehnico-economice înaintate de S.C. Colterm S.A. 
spre aprobare Consiliului Local; 

- soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni privind problemele de 
termoficare; 

- monitorizarea şi optimizarea parametrilor tehnici din PT - uri, CT - uri şi RTS 
PT – punct termic 
CT – centrală termică 
RTS – reţea termică secundară 

 
 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

- S-au soluţionat 143 de sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă, respectiv 12 
sesizări prin poşta electronică, 36 prin Call Center şi 3 prin InfoKiosk; 

- S-au soluţionat împreună cu compartimentul Asociaţii de proprietari 14 sesizări şi 
reclamaţii; 

- S-au înaintat 97 de situaţii, informări, rapoarte şi analize cerute de Prefectură, 
Consiliu Judeţean şi alte autorităţi locale şi centrale, referitoare la S.C. Colterm S.A., subvenţii 
energia termică, contorizare, programe, investiţii, reparaţii, remonturi, etc. 

- S-au transmis, primit, analizat şi prelucrat 54 de adrese şi note interne în contextul 
general de colaborare cu compartimentele din cadrul Primăriei; 

- S-au transmis informări săptămânale către Prefectură privind stocurile de combustibil 
ale S.C Colterm S.A. în perioada de furnizare a agentului termic pentru încălzire; 

- S-au oferit solicitanţilor informaţii referitoare la modul de aplicare a Hotărârii 
Guvernului nr.400/2003, Hotărârii Guvernului nr. 1386/2004, Hotărârii Consiliului Local nr. 
195/1999 referitoare la contorizarea apei în apartamente şi la Hotărârii Consiliului Local nr. 
169/2001 - privind serviciul de repartizare a costurilor de energie termică în condominiu, 
Hotărârii Guvernului nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele 
publice centralizate de alimentare cu energie termică, Ordinului nr.233/2004 privind contorizarea 
consumatorilor racordaţi la sistemele  publice centralizate de alimentarea cu energie termică; 

- S-au monitorizat 724 de întreruperi în furnizarea agentului termic pentru încălzire şi 
a apei calde menajere; 

- S-au urmărit remedierea şi refacerea zonelor afectate pentru 511 avarii în reţeaua 
termică de pe raza oraşului din totalul de 755 avarii semnalate de către S.C. Colterm S.A; 

- S-au verificat prin sondaj şi ca urmare a reclamaţiilor în 48 de PT-uri şi 4 de CT-uri 
parametrii agentului termic, conform diagramelor medii de reglaj; 

- S-au urmărit lucrările de reabilitare a punctelor şi centralelor termice, realizate în 
două etape: 

etapa I: PT 32, PT 50, PT 83, PT 86, PT 75; 
etapa II: PT 29, PT 47, PT 10 D, CT Diana; 
- S-au verificat lucrările de întreţinere şi reparaţii (revizuire şi înlocuire) în PT/CT-uri: 

12 schimbătoare cu plăci pentru încălzire şi acm, 8 aparate pentru acumulare, 10 transformatoare 
pentru încălzire, 8 cazane PA 25, 10 electropompe încălzire, 2 electropompe hidrofor, 4 staţii de 
tratare; 

- S-a urmărit efectuarea remontului în PT/CT - uri pentru a preîntâmpina eventualele 
neajunsuri în furnizarea agentului termic în sezonul rece 2004 – 2005. 

- S-au verificat şi urmărit lucrările de înlocuire a 4.422 ml de reţele termice în sistem 
preizolat, executate pe următoarele străzi: 

 
 



 

PT/CT Adresa lucrării Nr.
Lungime traseu 

[m]
PT 43A Domăşneanu 60 30
PT 43A Mircea cel Bătrân 55;56 55

PT 43 Cetăţii 1/3 12
PT 28 Ecoului/Irlanda 2;55 113
PT 29 Padeş/Perlei18 2;18 116
PT 41 Lotusului A91; A99 100
PT41 Băncii B117; B122 122

PT 26 C. Aradului 33 139
PT 33 Liniştei 5 12
PT 33 Liniştei 1;3 43

PT 49A Libelulei/Teiului 2;12 158
PT 19 T. Ionescu 8;20 136
PT 22 T. Ionescu /Olimpiadei 13;22 252
PT 25 I. Doinei 5 62
PT 25 I. Doinei 9 256
PT 71 Topologului 2;6 128
PT 75 Dorobanţilor D14 90
PT 10 Baba Dochia 15 85

PT 10A Şaguna A5-A7 155
PT 18 Socrates 17 129
PT 92 Lidia - Luminii 111 400
PT 57 Albac 27 91
PT 52 Basmului 1 158
PT 51 Coressi 30 92
PT 54 Martirilor 37A 106

CT Păltiniş Ghirlandei 1A 15
CT Păltiniş S.Titel 2,4,6 45

PT 62 Maniu 2 40
PT 69 Rebreanu 1/2-1/3 50
PT 85 Lacului 12,14 28
PT 85 Teatrului 3 200
PT 86 Poeniţei 9 141
PT 54 Lidia - Cântului 67 - 24 147
PT 87 Transilvania 10-12 116
PT 56 Cerna - Stejarul 4 –14 317
PT 92 Lidia 113-131 203
PT 32 Răsăritului 18 80

 
- S-au verificat şi urmărit lucrările de înlocuire a 987 ml de reţea apă rece hidrofor, 

executate pe următoarele străzi: 
 

PT/CT Adresa lucrării Nr. Lungime traseu [m]
PT 44 Bogdăneştilor 2 157
PT 37 C. Aradului 140;142 325
PT 19 T. Ionescu 8;20 136
PT 98 Zona Steaua Bl. 11-48 153
PT 75 S. Bărnuţiu/ Dorobanţilor 56;7 216



 
- S-au verificat lunar consumurile de energie termică ce au fost subvenţionate, prin 

citirea contoarelor la nivelul producţiei, s-au stabilit pierderile pe reţea şi s-au recalculat 
ponderea de participare a consumului casnic.(decontul de subvenţii la energia termică pentru 
populaţie) care a fost în valoare de 657.480.776.907 lei; 

- S-a urmărit lunar executarea lucrările la obiectivele de investiţii şi s-au verificat 
situaţiile de lucrări, facturile şi ordinele de plată, astfel: 

- Modernizare centrală termică şi reţea termică secundară zona Aeroport – conform 
HCL 403/2002 în valoare de 2,503 milioane lei; 
 

- S-a analizat şi propus "Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local 
pe anul 2005" 

- S-au întocmit şi susţinut în comisiile de specialitate ale Consiliului Local referatele şi 
proiectele de hotărâri locale: 

Hotărârea 8 din 27/01/2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2004 al companiei locale de termoficare Colterm S.A. 

Hotărârea 18 din 24/02/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara. 

Hotărârea 60 din data: 30.03.2004 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 314/16.12.2003-privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. 
Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. 

Hotărârea 16 din data: 20.07.2004 privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului 
de  hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii Municipiului Timişoara de către S.C. 
Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. 

Hotărârea 91 din data: 26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
"Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric" pe străzile: 

- Str. C. Negruzzi nr. 2 - 39 
- Str. Andrei Şaguna nr. 1 - 7 
- Str. B. S. Delevrancea nr. 4 – 13 
- Str. Mihalache nr. 25 – 27 
- Str. Grozescu nr. 13 - 15 
- Str. P. Iorgovici nr. 2 – 4 
- Zona A. Şaguna bl. A8 – A17 
Hotărârea 93 din data: 26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui" pe străzile: 
- Bd. Sudului nr. 32 - 42 
- Str. Mareşal C-tin Prezan nr. 79 - 93 
- Str. Uranus nr. 1 – 29 
- Intrarea Vega nr. 1 - 10 
- Str. Oglinzilor nr. 2 – 12 
- Aleea Cristalului nr. 2 – 22 
- Str. Sirius nr. 1 – 9 
- Intrarea Arenei nr. 1 - 7 
Hotărârea 92 din data: 26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului" pe străzile: 
- Calea Aradului bl. 34, nr. 71 – 73; Str. Liniştei nr. 1 – 29; Str. Sitarului nr. 12 – 18; 

Str. Somnului nr. 2 – 12; Str. Boemia nr. 13 – 22; Str. Scărişoara nr. 1A – 7; Str. Orşova nr. 8 – 
10; Str. Liege nr. 1 – 9; Str. Dej nr. 2 – 8; Str. Carei nr. 2 – 16. 

Hotărârea 129 din data: 30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
"Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar" pe străzile: 

- Bd. Eroilor de la Tisa nr. 37 – 45 
- Str. Daliei nr. 8 – 14 



- Str. Aurelianus nr. 7 – 21 
- Intrarea Surduc nr. 1 – 4 
- Aleea Miniş nr. 1 – 6 
- Aleea Studenţilor cămin 19C – 22C 
Hotărârea 128 din data: 30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului" pe străzile: 
- Calea Martirilor nr. 34 – 42 
- Str. Dr. Ioan Mureşan nr. 61 – 97 
- Str. Stegarilor nr. 2 – 5 
- Str. Cosminului nr. 21 – 38 
- Bd. Liviu Rebreanu nr. 130A – 142 
- Intrarea Ursului nr. 1 – 2 
- Intrarea Basmului nr. 1 – 3 
- Intrarea Sepiei nr. 1 – 19 
- Str. Naturii nr. 1 
Hotărârea 136 din data: 30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei" pe străzile: 
- Zona Bucovinei bl. C4 – C23 
- Str. Munteniei bl. C26 – C36 
- Str. Matei Basarab nr. 4 – 8 
- Str. Dirijorului nr. 1 – 8 
- Str. Operetei nr. 1 - 9 
- Str. Ion Vidu nr. 4 – 12 
- Aleea Rubinului nr. 1C 
- Calea Torontalului  nr. 2 
- Str. Învăţătorului nr. 1 
Hotărârea 137 din data: 30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului" pe străzile: 
- Calea Şagului nr. 21 
- Str. Muzicescu nr. 1 – 11 
- Str. Hărniciei nr. 2 – 10 
- Str. Mureş nr. 15/2 – 15/7 
- Bd. Liviu Rebreanu nr. 2/1 - 2/5 
- Str. Luceafărul nr. 2 – 9 
Hotărârea 164 din data: 21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Transformarea PT Freidorf în centrală termică" 
Hotărârea 166 din data: 21.12.2004 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara" şi realizarea investiţiei 
Hotărârea 171 din data: 21.12.2004 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

"Utilizarea turbinelor de mică putere ca alternativă pentru staţia de reducere la CT Sud 
Timişoara" şi realizarea investiţiei 

Hotărârea 172 din data: 21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
"Extindere cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru" şi realizarea investiţiei 

- S-a urmărit şi verificat încadrarea în graficul aprobat a lucrărilor de montare a 
contoarelor de energie termică şi apă caldă menajeră montate pe branşamentul consumatorilor. 

- S-a colaborat cu inspectorii din cadrul Biroului Iluminat Public şi Serviciul Mediu 
Urban, cu societăţile comerciale şi instituţiile implicate în acţiunile desfăşurate cu prilejul 
organizării de către Primăria Timişoara a diverselor manifestări. 
 
 

3. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 



- Verificarea realizării obiectivelor legate de producerea, prepararea şi furnizarea 
energiei termice în limitele prevăzute de atribuţiile funcţionarilor publici din Legea 
Administraţiei Publice Locale; 

- Promovarea intereselor comunităţii în problemele specifice cu respectarea legislaţiei 
în vigoare; 

- Folosirea eficientă a fondurilor publice în lucrările de termoficare; 
- Rentabilizarea distribuţiei energiei termice prin renunţarea la consumatorii plasaţi 

singulari pe reţea al căror consum redus de energie nu justifică cheltuielile de întreţinere şi 
exploatare a reţelei. Nominalizarea şi inventarierea acestora simultan cu identificarea de surse 
alternative de energie; 

- Îmbunătăţirea confortului termic la populaţie prin monitorizarea şi optimizarea 
parametrilor tehnici din PT - uri, CT - uri şi RTS; 

- Eliminarea disconfortului termic datorat avariilor şi lucrărilor de reparaţii la sistemul 
de termoficare; 

- Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii privind eficienţa utilizării energiei termice; 
- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni privind problemele de 

termoficare; 
- Monitorizarea avariilor si urmărirea lucrărilor de remediere in vederea limitării 

efectelor negative la consumatori (1 avarie poate afecta în medie 120 apartamente); 
- Verificarea zilnică a parametrilor de furnizare a agentului termic primar şi încadrarea 

în limitele stabilite în diagrama de reglaj calitativ; 
- Urmărirea, în perioada de încetare a furnizării agentului termic pentru încălzire, a 

lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a sistemului de termoficare; 
- Verificarea lunară a consumurilor de energie termică ce vor fi subvenţionate prin 

citirea contoarelor la nivelul producţiei, stabilirea pierderilor pe reţea şi recalcularea ponderii de 
participare a consumului casnic (decontul de subvenţii la energia termică pentru populaţie). 

- Întocmirea situaţiilor din domeniu de activitate solicitate de către diferitele instituţii 
publice ale statului; 
 
 

III. SERVICIUL TRANSPORT ŞI REŢELE PUBLICE 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Şef Serviciu: Romulus Komoz. 
Serviciul Transport şi Reţele Publice are în componenţă: 
- Biroul Infrastructură în Transporturi 
- Biroul Hidrotehnic. 

  
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
Constă în coordonarea şi administrarea activităţilor în domeniile transportului în comun, 

transportului de persoane şi bunuri în regim taxi, siguranţei circulaţiei, administrării drumurilor 
şi a reţelelor de apă şi canalizare de pe raza municipiului Timişoara. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

 A. Transportul în comun 
 



 "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul 
Timişoara", finanţat în cadrul Contractului de Împrumut cu BEI, ratificat prin O.G. 
nr.102/30.aug. 1999 
 Achiziţia infrastructurii liniei cale (Contract nr. 8818/03.08.2001) - contract în derulare - 
livrat lot 3/4. 
 Achiziţie cabluri de 600V (Contract 12789/30.10.2001) - contract finalizat. 
 Achiziţie stâlpi (Contract 4604/05.04.2002) - contract în derulare - livrat  lot 3/4. 

Achiziţie cablu de 20 KV (Contract nr. 3627/18.03.2002) - contract finalizat. 
 Achiziţie dulapuri de racordare (Contract 3962/26.03.2002) - contract finalizat. 
 Achiziţie fir contact (Contract 2331/18.02.2002) - contract finalizat. 
 Achiziţie suspensie (Contract 5205/19.04.2002) - contract în derulare - livrat lot 3/4. 
 Execuţie lucrări de reabilitare reţele Romtelecom, traseele 4, T,11-14 (Contract 
3849/11.03.03) - contractul în derulare. 
 Execuţie lucrări de reabilitare reţele electrice. Trasee 4,T,11-14 (Contract 
13067/18.09.2003) - contract în derulare. 
 Instalarea cablurilor de 20 KV (Contract 5857/16.04.2003) - contract finalizat. 
 Lucrări linie cale, traseele 3 si 10 (Contract 3878/22.03.2003) - contract finalizat 

Lucrări la linia cale pe traseele 4 şi T (Contract 15608/21.11.2002) - contract finalizat 
 Lucrări la linia cale pentru traseele 11, 12, 13, 14 (Contract 11897/25.08.2004) - contract 
în derulare. 
 Contract de proiectare  cu S.C. IPROTIM S.A. (Contract nr. 43022/1999) - se lucrează la 
Proiectul tehnic pentru Traseul 15 şi detalii de execuţie pentru traseele 11-14, 9. 
 

Execuţie lucrări de reabilitare reţele Romtelecom, traseele 1,2 (Contract 
2786/09.03.2004) - contract în derulare. 
 Execuţie lucrări de reabilitare reţele electrice. Trasee 1,2 (Contract 2661/05.03.2004) - 
contract fără predare de amplasament. 

Execuţie lucrări de linie cale tramvai. Trasee 1,2 (Contract 8149/23.06.2004) - contract în 
derulare. 

Lucrări la linia cale pentru traseul 9 (Contract 6352/21.05.2004) - contract în derulare. 
Execuţie lucrări de reabilitare reţele de telecomunicaţii, traseul 9 (Contract 

7955/21.06.2004) - contract în derulare. 
 Execuţie lucrări de reabilitare reţele electrice. Traseul 9 (Contract 7954/21.06.2004) - 
contract în derulare. 

 
B) Dotări mijloace de transport în comun la R.A. Transport Timişoara: 
 
În anul 2004 au fost finalizată licitaţia şi se află în derulare contractul pentru 

achiziţionarea unui număr de 50 autobuze tip Mercedes şi a unui număr de 5 microbuze tip 
Mercedes Sprinter pentru servicii speciale. Cele 50 de autobuze vor fi puse în circulaţie începând 
cu luna mai a anului 2005. 
  

C) Transportul de persoane şi bunuri în regim taxi 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 şi a Ordonanţei nr. 275/2003 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere Primăria Municipiului Timişoara a autorizat un număr de 
2.000 de autovehicule în vederea desfăşurării serviciului de transport persoane în regim taxi 

După autorizarea atât a taximetriştilor independenţi cât şi a operatorilor de transport, 
inspectorii Serviciului Transport şi Reţele Publice au efectuat controale periodice în scopul 
identificării şi sancţionării taximetriştilor care nu respectă prevederile legale în vigoare, fiind 



aplicate un număr de 57 amenzi contravenţionale în valoare totală de aproximativ de 
300.000.000 lei 

 
 Verificări, controale 
 

a) S-au efectuat controale pe mijloacele de transport în comun, din municipiul 
Timişoara - liniile tramvai: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, liniile troleibuz: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, liniile autobuz: 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43 şi liniile expres 1, 2, 3. Au fost controlate un 
număr de 1412 mijloace de transport în comun, iar deficienţele constatate în urma controalelor 
au fost transmise conducerii R.A.T.T, pentru a se lua măsurile necesare pentru remedierea celor 
semnalate, iar contravenienţii au fost sancţionaţi. 

b) S-au verificat lunar deconturile de subvenţii pt. R.A.T.T. 
c) S-a efectuat verificarea lunară a producţiei realizate de R.A.T.T, a lucrărilor în baza 

mixtă şi pe teren efectuate de secţia LCCS; 
d) În anul 2004 s-au constatat şi sancţionat un număr de 1732 abateri de la H.C.L. nr. 

349/2002 privind oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, spaţii verzi, piste pentru 
ciclişti, locuri rezervate persoanelor cu handicap, alveole, staţii rezervate mijloacelor de transport 
în comun, etc; 
 S-a acţionat cu gardieni publici împreună cu reprezentanţii firmei de blocare la roată S.C. 
JUADI S.R.L, precum şi cu inspectori ai Serviciului Transport şi Reţele Publice din cadrul 
Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara; 
 Zonele în care s-a acţionat cu blocare la roţi sau cu lipirea de autocolante pe parbrizele 
autovehiculelor au fost: P-ţa Unirii, P-ţa 700, Zona Centrală, Calea Şagului, Calea Aradului, Bd. 
Take Ionescu, Bd. Simion Bărnuţiu; 

Au fost sancţionaţi cu amendă contravenţională 1446 conducători de autovehicule, 
valoarea totală a amenzilor contravenţionale fiind de 9,8 miliarde lei, iar 286 de conducători de 
autovehicule au fost sancţionaţi cu avertisment, aceştia fiind la prima abatere; 
 În ceea ce priveşte ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul 
public, firma S.C. RETIM S.A. împreună cu agenţi ai Biroului Poliţiei Rutiere au dispus 
ridicarea unui număr de 1327de autovehicule staţionate ilegal pe domeniul public care puneau în 
pericol siguranţa circulaţiei rutiere. 

Proiecte de hotărâri şi hotărâri ale Consiliului Local: 
HCL NR. 10 din  27.01.2004 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

319/16.12.2003 - privind acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de 
transport în comun pentru anul 2004. 

HCL NR. 93 din 30.03.2004 - privind atribuirea de nume unor străzi fără nume din 
Municipiul Timişoara, Zona Urseni - Legumiculturii. 

HCL NR. 94 din 30.03.2004 - privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la 
costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004. 

HCL NR. 98 din 30.03.2004 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 66/26.03.2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea 
Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza municipiului Timişoara. 

HCL NR. 169 din 18.05.2004 - privind atribuirea de nume la unsprezece străzi fără nume 
din Municipiul Timişoara. 

HCL NR. 19 din 20.07.2004 - privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de 
călători în Municipiul Timişoara. 

HCL NR. 47 din 28.09.2004 - privind aprobarea derulării investiţiei "Achiziţionarea de 
autobuze solo pentru transportul urban de călători în sistem leasing, a Caietului de Sarcini şi a 
Fişei de date a Achiziţiei". 

HCL NR. 57 din 28.09.2004 - privind atribuirea de nume la nouă străzi fără nume din 
Municipiul Timişoara. 



HCL NR. 80 din 26.10.2004 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către 
SC Administrarea Domeniului Public SA pe o perioadă de 25 de ani, a parcării de pe str. Arieş, 
zona Stadionului Dan Păltinişan în vederea amenajării unei parcări. 

HCL NR. 156 din 21.12.2004 - privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune 
a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. 

HCL NR. 159 din 21.12.2004 - privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
276/2003. 

HCL NR. 161 din 21.12.2004 - privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 
între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru 
acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în 
municipiul Timişoara în anul 2005. 

 
Sesizări şi răspunsuri: 
 
Pe parcursul anului 2003 s-au primit un număr de 897 sesizări de la cetăţeni şi R.A.T.T, 

în general legate de solicitarea gratuităţii sau reducerii pe mijloacele de transport în comun, de 
avariile produse la clădiri datorită traficului rutier, de înfiinţarea de noi staţii pentru transportul în 
comun şi contestaţii la procesele verbale întocmite pentru parcarea necorespunzătoare pe 
domeniul public (trotuare, spaţii verzi, locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap, etc.) 

S-au soluţionat favorabil 683 de solicitări; probleme datorită traficului rutier, de 
înfiinţarea de noi staţii sau trace sau de prelungire a unor trasee existente. 

 
Siguranţa circulaţiei: 
 
Măsuri pentru fluidizarea circulaţiei: 
Primăria Municipiului Timişoara a finalizat în 2004 următoarele studii: 
- Prioritizarea transportului în comun 
- Optimizarea traficului rutier prin reproiectarea timpilor de semaforizare 
- Fluidizarea circulaţiei rutiere prin sensuri unice 
- Fluidizarea circulaţiei rutiere prin undă verde 

 
Măsuri pentru siguranţa circulaţiei: 
 
S-au întocmit planurile lunare de lucrări legate de siguranţa circulaţiei, s-au verificat pe 

teren situaţiile lucrărilor executate de S.C. Rosign S.A, legate de semnalizări rutiere şi siguranţa 
circulaţiei: 

a) Execuţie marcaje rutiere cu o suprafaţă totală de aproximativ 10. 000 m2 (cu vopsea 
şi cu mortar la rece) şi montare de 615 butoni reflectorizanţi pe arterele majore, centrale şi de 
penetraţie şi un număr de 30 rampe pentru calmarea traficului în valoare de aproximativ 
4.550.000.000 lei; 

b) Întreţinerea, repararea şi exploatarea instalaţiilor de semaforizare (înlocuire becuri, 
reparare automate de dirijare, înlocuire corpuri de semafoare şi subansamble în valoare de 
aproximativ 5.550.000.000 lei. Au fost efectuate reparaţii la un număr de 43 instalaţii de 
semaforizare, amplasarea unei instalaţii noi de semaforizare, şi au fost refăcute sau reparate un 
număr de 5 instalaţii (1986 becuri, 185 corpuri semafoare: 13 stâlpi semafoare, 4 650 m cabluri 
electrice; 

c) Montarea de indicatoare de circulaţie noi (1236), stâlpi pentru indicatoare (584) şi 
întreţinerea şi verificarea semnalizării rutiere în valoare de 5.550.000.000 lei; 

d) Montarea a 12 indicatoare "Trecere pentru pietoni" prevăzute cu surse luminoase cu 
LED - uri, la trecerile de pietoni situate pe artere cu trafic rutier şi pietonal intens şi/sau pericol 



de producere de accidente (în zonele de locuinţe, în apropierea şcolilor, grădiniţelor sau altor 
obiective publice); 

e) Amplasarea unui număr de 1308 borne pentru interzicerea opririi şi staţionării 
vehiculelor pe trotuare, spaţii verzi, etc. 

f) Au fost organizate controale pentru respectarea HCL nr. 251/2002, privind 
interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Timişoara, fiind 
sancţionate un număr de 32 persoane cu amenzi totale în valoare de 96.000.000 lei. 

 
Diverse 
 
a) S-au emis un număr de 161 avize transport pentru acces autovehicule în zonele cu 

restricţie de tonaj, conform HCL 98/30.03.2004, în valoare de 350.000.000.lei. 
b) S-a coordonat activitatea gardienilor publici de la acest birou, legate de: semnalizări 

rutiere, ocuparea domeniului public, parcări ilegale şi probleme legate de cerşit, vânzări flori în 
mijloacele de transport în comun şi refugiile din staţii, transportul în comun, transportul între 
municipiul Timişoara şi localităţile învecinate, circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza 
municipiului Timişoara, iar contravenienţii au fost sancţionaţi. 

 
 

BIROULUI HIDROTEHNIC 
 

 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
Şef birou: Marius Oneţiu 
- 4 consilieri şi un referent 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 
- promovare spre aprobare a Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiile 

tehnice din domeniul alimentării cu apă şi canalizării necesare efectuării investiţiilor finanţate 
din bugetul local şi din sursele proprii ale R. A. "Aquatim", (în principal studii de fezabilitate); 

- întocmire referate, dispoziţii, informări, memorii în probleme specifice de apă-canal; 
- asigurare condiţii legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul alimentării cu 

apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local.(obţinere 
avize şi acorduri,autorizaţii de construire); 

- organizare achiziţii publice pentru contractarea serviciului de proiectare din 
domeniul apă - canal cu finanţare din bugetul local; 

- pregătire documentaţii tehnice şi organizare achiziţii publice în domeniul apă - canal 
cu finanţare din bugetul local (selecţii de oferte, licitaţii deschise pentru cheltuieli curente, 
execuţii reţele, forare fântâni, proiectare, consultanţă); 

- urmărire şi verificare efectuare lucrări de investiţii din domeniul alimentării cu apă şi 
canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local (se parcurg toate 
etapele necesare în derularea unei investiţii: contractare, predare amplasament, ordin începere 
lucrări, semnare situaţii lucrării, întocmire carte tehnică); 

- pregătire documentaţii tehnice şi convocare comisii de recepţie la investiţiile din 
domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din 
bugetul local; 

- supraveghere şi efectuare periodică de analize de apă la fântânile publice forate de pe 
raza municipiului Timişoara.(acţiune efectuată trimestrial cu sprijinul Direcţiei de Sănătate 
Publică); 



- urmărire execuţie lucrări de reabilitare a canalelor pluviale deschise din cartierele 
mărginaşe ale municipiului Timişoara; 

- colaborare cu compartimentele din cadrul Primăriei la execuţia utilităţilor de apă-
canal la investiţiile desfăşurate prin programul ANL; 

- urmărire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii a fântânilor publice forate şi 
ornamentale de pe raza municipiului Timişoara. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
În anul 2004, în cadrul Biroului Hidrotehnic s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 
A. S-au promovat spre aprobare în consiliul local documentaţiile tehnice necesare 

realizării tuturor investiţiilor finanţate din bugetul local, cât şi din surse proprii ale R.A. 
"Aquatim". 

- s-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri pentru 
actualizarea tarifului de apă şi canalizare; 

- s-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri pentru 
aprobare studii de fezabilitate privind lucrări de investiţii apă-canal (29 proiecte) astfel: 

- Extindere reţele apă - canal: zona Marginii; str. Agricultorilor; str. Semicerc; str. 
Olarilor; str. Gen. Stavrescu; zona Plopi Sud (str.nr.1); str. Mureş (zona Tosca); str: E. Botoca - 
M. Drăghicescu; str. Octav Băncilă; str. Banul Severinului; str. Bruxelles ; str. Corneliu Nepos; 
str. Comuna din Paris; str. Vlad Bănăţeanu; zona Mureş - Tosca; strada nr. III - Z. Blaşcovici; 
str. Anişoara Odeanu; str. Cercului (parţial); str. Pius Brânzeu; str. Horia Creangă (parţial); str 
Mureş - Tosca - etapa 2; zona str. Mureş 16; str. Călimăneşti (parţial); str. Euripide; str. Aprodu 
Movilă; cartier Ciarda Roşie; cartier Kuntz; str. Musicescu (parţial); zona Bobâlna; 

 
 
B. S-au urmărit şi verificat lucrările de investiţii din domeniul apă-canal cu finanţare din 

bugetul local. 
- s-au parcurs toate etapele necesare în derularea unei investiţii: contractare, predare 

amplasament, ordin începere lucrări, verificare situaţii lucrări, întocmire carte tehnică, plată taxe 
0,1, 0,5, 0,7 către I.S.C –Timiş şi Casa Constructorilor, convocare comisii recepţii, efectuare 
recepţie finală pentru un nr. de 22 investiţii. 

- s-au finalizat şi recepţionat la terminarea lucrărilor următoarele investiţii: 
 

Viabilizare sistem major de canalizare – Parc Industrial Freidorf 
 
- s-a executat 1.080 ml reţea de canal,inclusiv Staţie de pompare prin această investiţie 
asigurându-se canalizare pentru agenţii comerciali din Parcul Industrial. 
 

Reabilitări de fântâni ornamentale astfel: 
 

Reabilitare fântâni ornamentale Parc Central 
 
- s-au reabilitat cele 4 bazine ornamentale, staţia de pompare, reţelele de apă-canal, s-a 

construit o staţie de pompare suplimentară, s-a executat iluminat ornamental la toate bazinele, s-
au schimbat toate duzele de distribuţie apă. 
 

Reabilitare fântână ornamentală Dacia 
 



- s-a reabilitat bazinul ornamental, reţelele de apă-canal, s-a construit o staţie nouă de 
pompare, s-a executat iluminat ornamental, s-au schimbat toate duzele de distribuţie apă. 
 

Reabilitare fântâni ornamentale Sala Olimpia 
 
- s-au reabilitat cele 2 bazine ornamentale, reţelele de apă-canal, s-a construit o staţie 

nouă de pompare, s-a executat iluminat ornamental la ambele bazine, s-au schimbat toate duzele 
de distribuţie apă. 
 

Execuţie reţele apă - canal cu contribuţia cetăţenilor, astfel: 
Extindere apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Jose Silva 
- s-au executat 203 ml reţea de canal; Dn = 300 mm. 
- s-au executat 200 ml reţea de apă; Dn = 125 mm. 
- s-au executat 55 ml reţea de canal; Dn = 500 mm. 
- s-au executat 55 ml reţea de apă; Dn = 225 mm. 
Extindere reţea apă cu contribuţia cetăţenilor - zona V. Vasia 
- s-au executat 578 ml reţea de apă; Dn = 125 mm 
- s-au executat 250 ml reţea de apă; Dn = 225 mm 
Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor. - zona V. Vasia 
- s-au executat 541 ml reţea de canal; Dn = 400 mm 
- s-au executat 321 ml reţea de canal; Dn = 500 mm 
Extindere apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Canal Laker 
- s-au executat 369 ml reţea de canal; Dn = 400 mm 
- s-au executat 376 ml reţea de apă; Dn = 125 mm 
Extindere apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - zona Felix 
- s-au executat 505 ml reţea de canal; Dn = 400 mm 
- s-au executat 221 ml reţea de canal; Dn = 300 mm 
- s-au executat 773 ml reţea de apă; Dn = 125 mm 
Execuţie canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Armoniei 
- s-au executat 600 ml reţea de canal; Dn = 800 mm 
- s-au executat 150 ml reţea de canal; Dn = 500 mm 
- s-au executat 878 ml reţea de canal; Dn = 400 mm 
Extindere reţea apă şi canal - zona Aida-Mureş –N. Ivan 
- s-au executat 391 ml reţea de canal; Dn = 300 mm. 
- s-au executat 249 ml reţea de canal; Dn = 400 mm. 
- s-au executat 421 ml reţea de canal; Dn = 500 mm. 
- s-au executat 763 ml reţea de apă; Dn =125 mm. 
- s-au executat 364 ml reţea de apă; Dn = 225 mm. 
Extindere reţea apă - canal - str. Arh. Horia Creangă 
- s-au executat 185 ml reţea de canal; Dn = 400 mm. 
- s-au executat 199 ml reţea de apă; Dn =125 mm. 
Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor – str. Belgrad 
- s-au executat 107 ml reţea de canal; Dn = 300 mm.  
- s-au executat 130 ml reţea de apă; Dn = 125 mm. 
Extindere reţea canal - str. Weissmuller 
- s-au executat 440 ml reţea de canal; Dn = 400 mm. 
Extindere reţea canal – str. Al. Lăpuşneanu 
- s-au executat 79 ml reţea de canal; Dn = 300 mm.  
- s-au executat 8 ml reţea de canal; Dn = 500 mm.  
Extindere reţea apă - str. Virgilius 
- s-au executat 186 ml reţea de apă; Dn =125 mm. 
Extindere reţea canal - str. Brigadierilor 



- s-au executat 160 ml reţea de canal; Dn = 300 mm.  
Extindere reţea canal - str. Tălăngii 
- s-au executat 440 ml reţea de canal; Dn = 400 mm.  
Extindere reţea apă - str. Gospodarilor  
- s-au executat 306 ml reţea de apă; Dn =125 mm. 
Extindere reţea apă – str. Veac Nou 
- s-au executat 220 ml reţea de apă; Dn =125 mm. 
Extindere reţea canal - str. Zorilor  
- s-au executat 100 ml reţea de canal; Dn = 300 mm.  
 
C. Verificare şi soluţionare sesizări şi reclamaţii înregistrate la birou în cursul anului 

2004. 
 
- verificarea, rezolvarea şi transmiterea în scris a răspunsurilor către cetăţeni; 
- rezolvarea unui număr de 394 sesizări referitoare la: probleme datorate evacuării 

apelor pluviale, înregistrări consum apometre, defecţiuni sau desfiinţare fântâni, solicitări forări 
fântâni, solicitări alimentări cu apă şi canalizare, probleme instalaţii interioare, etc. (320 sesizări 
de la persoanele fizice, 74 sesizări de la persoane juridice) 
 

D. Urmărire execuţie din punct de vedere calitativ a lucrărilor de reparaţii capitale ale 
reţelelor de apă şi canal executate de R.A. AQUATIM. 

 
- participare conform prevederilor legale în comisiile de recepţie la lucrările de apă - 

canal finanţate din surse proprii ale R.A. Aquatim împreună cu specialişti din cadrul regiei. 
 

E. Verificare mod de exploatare şi întreţinere a canalelor şi receptorilor pluviali 
conform graficelor de curăţire lunare elaborate de R.A. AQUATIM 

 
- verificare prin sondaj de către inspectori a respectării graficelor lunare. 

 
F. Verificarea lucrărilor de reabilitare a canalelor pluviale deschise pentru preluarea 

apelor pluviale în exces. 
 
- executat lucrări în cartierele Plopi, Ghiroda, Mehala, Fratelia, Freidorf, Kuntz; 
- verificarea executării decolmatării şanţurilor pluviale de către cetăţenii somaţi să 

respecte HCL nr. 349/2002. 
 
G. Verificarea lucrărilor de execuţie fântâni forate pe raza municipiului Timişoara. 
 
S-a finalizat execuţia a 10 fântâni publice forate demarate în anul 2003 pe următoarele 

amplasamente: 
- Cartier Ghiroda (zona Ţepeş Vodă), 
- Cartier Ronaţ (Pavilioane), 
- Cartier Fabric,  
- Piaţa Vidraru 
- Piaţa Unirii,  
- zona Sulina 
- zona Garnizoana Militară, 
- zona Ana Ipătescu, 
- zona Socrates, 
- zona Detunata. 



- s-au asigurat condiţiile legale pentru execuţia unui număr de 10 fântâni forate în 
municipiul Timişoara cuprinse în bugetul anului 2004. 

- s-a finalizat execuţia celor 10 fântâni publice forate cuprinse în bugetul anului 2004 
pe următoarele amplasamente: 

- Cartier Freidorf (str. I. Slavici colţ cu str. Paganini lângă şcoală); 
- Cartier Soarelui (strada Sirius intersecţie cu strada Uranus); 
- Cartier Ronaţ (blocuri CFR); 
- Zona Muzeul Satului; 
- Zona Mioriţa (str. Mioriţa bloc 3); 
- Zona Steaua III (str. Bujorilor în faţa blocului nr.24); 
- Zona Şirianu (str. R. Şirianu colţ cu str. Brâncoveanu); 
- Zona Ion Ionescu de la Brad - str. Sinistra nr.30 bloc A90; 
- Zona Calea Aradului Vest –str. Sitarului nr. 3 - 8 (intersecţie); 
- Zona Parcul Rozelor; 

 
H. Urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la fântânile publice forate şi 

ornamentale de pe raza municipiului Timişoara. 
 
- s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile forate din municipiul Timişoara 
- 53 fântâni publice forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara (înlocuiri de 

pompe, presostate, robinete, etc.) 
- s-au executat lucrări de reparaţii capitale la fântânile ornamentale din municipiul 

Timişoara, astfel: 
- la Fântâna cu Peşti - reabilitat sistem iluminat nocturn 
- la Fântâna Sudului - s-a executat un nou branşament de apă, refăcut sistemul de 

golire şi preaplin, înlocuit duze dispersie, execuţie cămin de vizitare, reabilitare sistem iluminat 
nocturn, înlocuit pompe. 

- la Fântâna Gheorghe Lazăr - s-a executat un nou branşament de apă, refăcut sistemul 
de golire şi preaplin, înlocuit duze dispersie, execuţie cămin de vizitare,reabilitare sistem 
iluminat nocturn. 

- s-a reabilitat reţeaua de alimentare cu apă din surse de adâncime şi echipare cu 
sisteme de pompare la Fântâna forată B-dul Sudului şi Fântâna Şc. Gen. 53 
 

I. S-au efectuat periodic analize de apă potabilă la fântânile publice forate aflate în 
patrimoniul primăriei Timişoara 

 
- prelevarea de probe şi efectuarea analizelor chimice şi bacteriologice s-a efectuat 

trimestrial de către Direcţia de Sănătate Publică. 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

Se vor finaliza investiţiile demarate în anul 2004, respectiv: 
- Realizare sistem major de canalizare-cartier Ghiroda; 
- Reparaţie capitală RK- canal - Calea Martirilor - Musicescu; 
- Extindere reţea apă - canal – zona Marginii; 
 
Vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă-canal cu contribuţia cetăţenilor, astfel: 
- Extindere reţea canal cu contribuţia  cetăţenilor - str. Agricultorilor; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Sermicerc; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Olarilor; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Gen. Stavrescu; 



- Extindere reţea apă cu contribuţia cetăţenilor – zona Plopi Sud (str.nr.1); 
- Extindere reţea apă cu contribuţia cetăţenilor – str. Mureş (zona Tosca); 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor –str. E. Botoca - M. 

Drăghicescu; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor. – str. Octav Băncilă; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Banul Severinului; 
- Extindere reţea apă-canal cu contribuţia cetăţenilor. - str. Bruxelles; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Corneliu Nepos; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor -  str. Comuna din Paris; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor  - str. Vlad Bănăţeanu; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - zona Mureş-Tosca; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - strada nr. III – Z.. Blaşcovici; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Anişoara Odeanu; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Cercului (parţial); 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Pius Brânzeu; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Horia Creangă (parţial); 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - Mureş - Tosca etapa 2; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor. - zona str. Mureş 16; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor. - str. Călimăneşti (parţial); 
- Extindere reţea apă cu contribuţia cetăţenilor - str. Euripide; 
- Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Aprodu Movilă; 
- Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie; 
- Sistem major canal - cartier Kuntz; 
- Extindere reţea canal cu contribuţia  cetăţenilor  str. Musicescu (parţial); 
- Extindere reţea apă-canal cu contribuţia cetăţenilor - zona Bobâlna; 
 

 
- Se vor întocmi documentaţii tehnice pentru extinderi de reţele apă-canal, respectiv execuţie 

de fântâni publice ce vor fi promovate spre aprobare în Consiliul Local, urmând ca lucrările să se 
execute în anul 2006 .Ca exemplu: 

- Extind. reţea canal - zona Câmpului I 
- Extind. reţea canal - zona Câmpului II 
- Sistem major canal - cartier Ghiroda – etapa II 
- Sistem major canal - zona Calea Urseni - Uzina de apă nr.1 
- Sistem major canal - cartier Polonă 
- Sistem major canal - cartier Plopi 
- Alimentări cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale. 
- Alimentări cu apă. Fântâni publice forate – 10 amplasamente 

 
 

BIROUL INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORT 
 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
Şef birou: Ioan Ganciov 
- 10 consilieri 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 
 



Activitatea biroului constă în administrarea drumurilor din municipiul Timişoara prin: 
I. Urmărirea execuţiei lucrărilor de drumuri – investiţii, reparaţii, întreţinere; 
II. Urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public – eliberarea 

avizelor de principiu şi a permiselor de spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul 
public. 

Dintre cele mai importante activităţi ale Biroului Infrastructură în Transport amintim 
următoarele: 

- Pregătirea documentelor licitaţiei (tema de proiectare, caiete de sarcini, fişa de date a 
achiziţiei, informaţii generale, etc.) în vederea organizării de achiziţii publice. 

- Organizarea de achiziţii publice pentru contractarea serviciilor de proiectare şi 
consultanţă precum şi pentru execuţie de lucrări. 

- Verificarea documentaţiilor tehnice întocmite de proiectanţi, urmărirea lucrărilor de 
investiţii contractate. 

- Verificarea încadrării cheltuielilor efectuate cu aceste lucrări în sumele alocate de la 
bugetul local. 

- Promovarea spre aprobarea Consiliului Local a documentaţiilor tehnice întocmite în 
vederea demarării investiţiilor de drumuri. 

- Obţinerea avizelor necesare şi a autorizaţiilor de construcţie pentru desfăşurarea în 
condiţii legale lucrărilor de investiţii drumuri. 

- Întocmirea de informări, referate şi dispoziţii. 
- Urmărirea şi verificarea lucrărilor de investiţii prin parcurgerea tuturor etapelor, 

contractare, predare amplasament, ordin de începere lucrări, verificare situaţii de lucrări, cartea 
tehnică a construcţiei, încadrarea în termenele de execuţie. 

- Convocarea delegaţilor deţinătorilor de gospodărie subterană (apă, canal, gaz, electrice 
pentru predarea amplasamentului în momentul demarării lucrărilor) precum şi în momentul în 
care apar unele probleme în timpul execuţiei lucrărilor. 

- Convocarea comisiilor de recepţie şi recepţionarea lucrărilor de drumuri. 
- Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
 

În anul 2004 activitatea în domeniul de drumuri s-a desfăşurat după cum urmează: 
I. Verificări din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al respectării termenelor de 

execuţie la următoarele grupe de lucrări: 
 
A. Lucrări de reparaţii 
Coordonarea acestor lucrări se face de către persoana desemnată din cadrul Biroului 

Infrastructură în Transport care, după întocmirea programului de lucru pentru o anumită 
perioadă, se deplasează pe teren împreună cu executantul pentru stabilirea traseului care trebuie 
respectat în vederea executării reparaţiilor. Pentru lucrările de reparaţii se face, în prealabil, o 
inventariere a gropilor din carosabil pentru stabilirea suprafeţei de reparat şi identificarea poziţiei 
pentru fiecare groapă în parte. După întocmirea schiţei cu poziţionarea gropilor (oglinda străzii), 
constructorul începe lucrările de decapare şi de reparare a străzii. 

La finalizarea lucrărilor de întreţinere pe o stradă se verifică pe teren, cantitativ şi 
calitativ lucrările executate, se întocmeşte oglinda cu reparaţiile făcute, se compară cu cea 
iniţială şi se întocmeşte procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Situaţiile de lucrări 
prezentate vor fi însoţite de certificatele de calitate pentru mixtura asfaltică şi de rapoartele de 
încercări pentru mixtura asfaltică folosită. 



Lucrările de întreţinere şi reparaţii se derulează în baza următoarelor contracte de 
execuţie: 

- "Artere majore de circulaţie din Municipiul Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din zonele de locuit din Nordul Municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din zonele de locuit din Sudul Municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere trotuare în zona de Nord a Municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere trotuare în zona de Sud a Municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din pământ şi piatră spartă" 
- "Întreţinere străzi cu îmbrăcăminte din pavaje" 

Conform acestor contracte s-au executat lucrări de întreţinere după cum urmează: 
 

a. Întreţinere artere majore – executant S.C. Drumuri Municipale S.A în perioada 
ianuarie - martie 2004.: B. Deleanu, I. Maniu, Bd. L. Rebreanu, I, Slavici, Polonă, Calea Şagului, 
Calea Aradului, Calea Martirilor, V. Pârvan, Pestalozzi, Bd. Revoluţiei din 1989, Gen. 
Dragalina, Iepurelui, Baba Dochia, Pop de Băseşti, S. Bărnuţiu, Spitalul Nou, Demetriade, Calea 
Torontalului, Cloşca, Take Ionescu, Borzeşti, Brâncoveanu, Calea Buziaşului, Şt. O. Iosif, V. 
Babeş, Cluj, Bd. 16 Decembrie, Drubeta, Pavlov, O. Balea, C. D. Loga, Ghe. Lazăr, Banatul, A. 
Şaguna, Gării, Arieş, Ferdinand, Oituz, Nera, Aluniş, V. Hugo, Ialomiţa, Miresei, etc. 

 
b. Întreţinere artere majore – executant S.C. NIMB S.A. în perioada aprilie – decembrie 

2004: S. Bărnuţiu, Demetriade, Take Ionescu, Borzeşti, Oituz, Popa Şapcă, Baader, Ialomiţa, 
Paris, V. Lucaci, Iaşi, A. Popovici, Bucureşti, Golescu, Tapia, Oraviţa, I.I. Brad, C-tin cel Mare, 
Padeş, Pomiculturii, Lotusului, Andreescu, Al. Ghirodei, Calea Circumvalaţiunii, Calea 
Lugojului, Fratelia, Bd. Dâmboviţa, A. Imbroane, Spitalul Nou, Calea Dorobanţilor, Ghe. Adam, 
Carei, Galileo Galilei, Gen. Dragalina, C-tin Daniel, Ariadna, Horea, Spl. N. Titulescu, Titan, 
Bd. Cetăţii, Cal. Şagului, Bd. Republicii, Porumbescu, Calea Aradului, Calea Lipovei, Calea 
Torontalului, Bd. Revoluţiei din 1989, Jiul, Cloşca, etc. 

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aproximativ 39.550.343 mii lei pentru o suprafaţă 
reparată de 69.803 mp carosabil. 

 
c. Întreţinere străzi în zona Sud de locuinţe în perioada ianuarie-mai, 2004 – executant 

S.C. R.S.G. S.A: Satu Mare-Aviatorilor, Energiei, Lidia, Pindului, Cazane, P-ţa Axente Sever, 
Lidia-Drubeta, Prislop, Cerna, etc. 

 
d. Întreţinere străzi în zona Sud de locuinţe în perioada iunie-decembrie, 2004 – 

executant S.C. Drumuri Municipale S.A: Turgheniev, A. Păunescu, Lacului, Ghirlandei, Tosca, 
Naturii, Vadul Călugăreni, Gr. Alexandrescu, Eneas, Glad, Adolescenţei, Mureş, Cosminului, 
Ana Ipătescu, Balanţei, St. Stâncă, Georgescu, Braşov, Transilvania, Neculce, Iepurelui, 
Cântului, Elanului, Soveja, Martir C. Popescu, Tincu Velea, Vârful cu dor, Albăstrelelor, 
Chopin, Calea Urseni, Grădinii, Teatrului, Muzicescu, Versului, V. Cârlova, Ulpia Traiana, Al. 
Studenţilor, Podgoriei, Vaslui, Dreptatea, Iris, Păltiniş, Hebe, etc. 

 
e. Întreţinere străzi în zona Nord de locuinţe în perioada ianuarie-mai, 2004 – executant 

S.C. R.S.G. S.A: Al. Ghirodei, Panselelor, Mătăsarilor, Peneş Curcanul, Lalelelor, Asăneşti, 
Postăvarul, Buftea, Trandafirilor, Bucovinei, Filipescu, Răsăritului, Liniştei, Griviţei, Boemia, 
Dirijorului, Învăţătorului, Matei Basarab, Stelelor, Timiş, Tâmpa, Privighetorilor, Lalelelor, 
Labirint, C. Lugojului, Turda, Olimpiadei, Tibiscum, Aeroport, Zurich, Bastilia, Irlanda, 
Vălişoara, Al. Viilor, etc. 

 
f. Întreţinere străzi în zona Nord de locuinţe în perioada iunie - decembrie, 2004 – 

executant S.C. Drumuri Municipale S.A: Moise Nicoară, Mătăsarilor, Palmierilor, Uzinei, 
Zimnicea, Înfrăţirii, Seiller, Haşdeu, Nedeia, Ţebea, Titulescu, Sibiu, Turda, Dunărea, Ghe. 



Cucu, Zborului - Cucului, Mendeleev, A. Imbroane, Teiului, Eminescu, Munteniei, Oradea, 
Textiliştilor, Proclamaţia de la Timişoara, Moise Doboşan, Ţepeş Vodă, Roşiori, L. Blaga, D. 
Cantemir, Ion Roată, I. I. de la Brad, Stuparilor, Tulnicului, Brânduşei, etc. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aprox. 45.835.702 mii lei pentru o suprafaţă reparată de 
99.836 mp carosabil. 

 
g. Întreţinere trotuare în zona Nord în perioada ianuarie-aprilie, 2004 – S.C. Drumuri 

Municipale S.A: Suceava, Dirijorului, Răsăritului, Amforei, Brediceanu - Col. Enescu, Timiş, 
Bucureşti, Gh. Lazăr (Billa, Mobila), Podul Traian, Livezilor, Lacului, Podul Decebal, P-ţa 
Mărăşti - Gh. Dima, Brânduşei, Podul Muncii, Negruzzi, Bd. Revoluţiei, Acces Mecatim, P.T. 
Dropiei, etc. 

 
h. Întreţinere trotuare în zona Nord în perioada mai - decembrie, 2004 – S.C. 

Superconstruct: Calea Aradului, Bogdăneştilor, Ghe. Lazăr, Nemoianu, Al. Hotinului, Irlanda, 
Boemiei, Textiliştilor, Al. Scurtă, Bobâlna, Bucureşti, Somnului, etc. 

 
i. Întreţinere trotuare în zona Sud în perioada ianuarie-aprilie, 2004 – executant S.C. 

D.M. S.A: Ghirlandei - 1 Decembrie, P-ţa Bălcescu - Porumbescu, Tosca, Al. Sportivilor, 
Negoiu - 1 Decembrie, D. Coresi, Textiliştilor, Romulus, Sportivilor - Deliblata, Cluj, T. 
Lalescu, Cometei, Zimnicea, Moldova, V. Pârvan, Podul Tinereţii, Cozia, Timiş, 1 Decembrie, 
Bv. Sudului, etc. 

 
j. Întreţinere trotuare în zona Sud în perioada mai - decembrie, 2004 – S.C. 

Superconstruct: Cal. Buziaşului, Putna, Ardealul, Calea Şagului, Abrud, Spl. T. Vladimirescu, 
Vânătorilor, Milcov, etc. 

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aprox. 10.627.578 mii lei pentru o suprafaţă 
reparată de 21.225 mp trotuar. 

 
k. Întreţinere străzi din pământ şi piatră spartă - executant S.C. Drumuri Municipale. 

S.A: din care s-au executat  
- pietruiri: Alpiniştilor, Efta Botoca, Câmpului, Herculane, Orăştie, Al. Lăpuşneanu, 

O. Băncilă, Zimnicea, etc. Valoarea lucrărilor se ridică la aprox. 960.547 mii lei pentru o 
suprafaţă de 12.015 mp carosabil. 

- stabilizări mecanice şi aşternerea unui covor asfaltic: Al. Viilor, Vălişoara, Ţiţeica, 
Caprei, Cărăbuşului, Radu de la Afumaţi, Petrila, Bruxelles, Misckievicz, Cocostârcului, 
Lemnari, Mătrăgunei, Spartachiadei, Baia, Bobâlna, Poiana Mărului, Muntele Mic, Târgu Mureş, 
Sălaj, Satu Mare, Sovata, Ţepeş Vodă, Zefirului, Luncani, Bacalbaşa, Paganini, Xenopol, Banul 
Severinului, Humuleşti, Urseni, etc. 

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aprox. 19.806.000 mii lei pentru o suprafaţă de 
55.287 mp carosabil. 
 

l. Întreţinere străzi din pavaje – executant S.C. R.S.G. S.A: Romulus, Înfrăţirii, Putna, P-
ţa Unirii, etc. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aprox. 588.399 mii lei pentru o suprafaţă reparată de 2.192 
mp carosabil. 
 

Lucrări de investiţii: 
 

În anul 2004 în Municipiul Timişoara s-au executat şi lucrări noi, în special ca urmare a 
necesităţii de modernizare a platformei liniilor de tramvai şi a reţelelor subterane de canalizare, 
alimentare apă, gaze naturale şi a reţelelor electrice pentru iluminatul stradal precum şi datorită 
necesităţii de modernizare a unor străzi aflate în zone importante din punct de vedere a circulaţiei 



rutiere şi pietonale. După semnarea contractelor de execuţie Biroul Infrastructură în Transporturi, 
prin reprezentanţii săi, fixează termenul de începere al lucrărilor, predă amplasamentul către 
executant, urmăreşte modul de desfăşurare şi ordinea execuţiei lucrărilor, sesizează 
proiectantului eventualele neconcordanţe între proiect şi situaţiile existente în teren, ia măsuri în 
vederea soluţionării unor probleme sesizate de cetăţeni referitoare la investiţia respectivă, 
verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări, urmăreşte respectarea 
proiectului în vederea încadrării în sumele stabilite prin contract, participă la convocările 
solicitate de executant pentru soluţionarea unor probleme apărute pe şantier, fixează diverse 
întâlniri ale tuturor factorilor implicaţi în vederea stabilirii de soluţii la problemele apărute, 
stabileşte data recepţionării lucrărilor după ce executantul a anunţat terminarea lor, se ocupă de 
întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, urmăreşte respectarea 
termenelor de execuţie, ia măsuri în vederea întocmirii Cărţii Tehnice a construcţiei, face 
demersurile necesare în vederea includerii în patrimoniu a noilor lucrări pentru a putea fi 
urmărite privind comportarea în timp. 

 
Lucrările de investiţii derulate în cursul anului trecut au fost următoarele: 

 
Investiţii finalizate în 2004: 

- Amenajări stradale Preyer-Barac-Dâmboviţa (buclă). Au fost executate următoarele 
lucrări: înlocuirea reţelelor edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii şi 
gaze naturale. Prin lucrările rutiere executate s-a realizat o îmbrăcăminte rutieră nouă, s-a 
racordat carosabilul la platforma liniilor de tramvai şi la străzile laterale, s-au executat de parcaje 
pe strada I. Barac şi s-au delimitat spaţiile pentru zonele verzi. Investiţia are valoarea de 
26.392.752 mii lei. 

- Modernizare Bd. Tinereţii. Au fost executate următoarele lucrări: înlocuirea reţelelor 
edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii şi gaze naturale. Prin lucrările 
rutiere executate s-a realizat o îmbrăcăminte rutieră nouă, s-a racordat carosabilul la platforma 
liniilor de tramvai şi la străzile laterale, s-au executat parcaje şi s-au amenajat zonele verzi. 
Valoarea investiţiei este de 57.572.000 mii lei. 

- Modernizare str. 1 Decembrie. Au fost executate următoarele lucrări: înlocuirea 
reţelelor edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii şi gaze naturale. Prin 
lucrările rutiere executate s-a realizat o îmbrăcăminte rutieră nouă, s-a racordat carosabilul la 
platforma liniilor de tramvai şi la străzile laterale, s-au executat parcaje şi s-au amenajat zonele 
verzi. Valoarea investiţiei este de 25.167.121 mii lei. 
 
Investiţii începute în 2004: 

- Consolidare Cal. Dorobanţilor - Str. A. Şaguna. Se executată următoarele lucrări: 
înlocuirea reţelelor edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii, gaze 
naturale şi reabilitarea podului Mihai Viteazul. În cadrul lucrărilor rutiere se va realiza o 
îmbrăcăminte rutieră nouă, se va racorda carosabilul la platforma liniilor de tramvai şi la străzile 
laterale, se vor executa parcaje  şi se vor amenaja zonele verzi. Valoarea lucrărilor decontate în 
2004 este de 13.831.111 mii lei şi reprezintă 17% din valoarea contractată. 

- Amenajare str. M. Kogălniceanu - Consolidare Podul Dacilor. Se executată 
următoarele lucrări: înlocuirea reţelelor edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, 
telecomunicaţii şi gaze naturale. În cadrul lucrărilor rutiere se va realiza o îmbrăcăminte rutieră 
nouă, se va racorda carosabilul la platforma liniilor de tramvai şi la străzile laterale, se vor 
executa parcaje şi se vor amenaja zonele verzi. Valoarea lucrărilor decontate în 2004 este de 
28.152.000 mii lei şi reprezintă 76,3% din valoarea contractată. 

- Modernizare str. Mangalia. Se execută lucrări rutiere. Lucrare în curs de execuţie iar 
valoarea lucrărilor decontate în 2004 este de 5.172.000 mii ei reprezentând 87,5% din valoarea 
contractată. 



- Modernizare str. Mihalache. Se executată următoarele lucrări: înlocuirea reţelelor 
edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii şi gaze naturale. În cadrul 
lucrărilor rutiere se execută pavajul trotuarelor cu pavele din granit şi de la rigolă până la linia 
cale cu pavele din beton, se va racorda carosabilul la străzile laterale şi se vor amenaja zonele 
verzi. Valoarea lucrărilor decontate în 2004 este de 12.618.000 mii lei şi reprezintă 78,7% din 
valoarea contractată. 

- Amenajare Inel 2 circulaţie. Se executată următoarele lucrări: reţele de canalizare şi 
iluminat public. Prin lucrările rutiere se va realiza carosabil din beton asfaltic, trotuare şi piste 
ciclişti. Lucrare în curs de execuţie iar valoarea lucrărilor decontate în 2004 este de 5.336.000 
mii lei reprezentând 31% din valoarea contractată. 

- Modernizare str. Dacilor. Se executată următoarele lucrări: înlocuirea reţelelor 
edilitare de apă, canal, electrice şi iluminat public, telecomunicaţii şi gaze naturale. În cadrul 
lucrărilor rutiere se va realiza o îmbrăcăminte rutieră nouă, se va racorda carosabilul la platforma 
liniilor de tramvai şi la străzile laterale, se vor executa parcaje şi se vor amenaja zonele verzi. 
Valoarea lucrărilor decontate în 2004 este de 19.263.000 mii lei reprezentând 70% din valoarea 
contractată. 
 

S-au organizat un număr de 38 de licitaţii pentru proiectare, consultanţă şi execuţie 
lucrări. 

Activitatea în acest domeniu constă în: 
- publicarea la începutul anului a unui anunţ de intenţie cu toate licitaţiile deschise care 

urmează a se organiza în cursul anului respectiv; 
- estimarea fiecărui contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compararea 

valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează 
achiziţiile publice, în vederea alegerii procedurii prin care se va atribui fiecare contract; 

- publicarea la Monitorul Oficial, a anunţului de participare în cazul licitaţiei deschise; 
- întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei care cuprinde: tema 

de proiectare, în cazul contractului de proiectare, sau caietul de sarcini, în cazul contractului de 
execuţie; fişa de date a achiziţiei şi informaţiile generale; 

- transmiterea invitaţiilor de participare la cel puţin 5 ofertanţi, în cazul cererilor de 
oferte; 

- întocmirea referatului şi dispoziţiei în vederea numirii comisiei de evaluare a 
ofertelor; 

- întocmirea procesului verbal de deschidere a licitaţiilor; 
- verificarea şi evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei 

câştigătoare; 
- transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; 
- soluţionarea contestaţiilor depuse şi transmiterea rezoluţiei luate la toţi ofertanţii 

participanţi la licitaţie; 
- încheierea contractului; 
- transmiterea la Monitorul Oficial, a anunţului de atribuire a contractului de achiziţie 

publică.  
 
II. Urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public – eliberarea 

avizelor de principiu şi a permiselor de spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul 
public. 
 

- S-au întocmit 1.066 permise de spargere şi 1.066 procese verbale de predare 
amplasament în valoare de 303.810.000 lei 

- S-au întocmit 2392 permise de intervenţie în valoare de 200.928.000 lei şi 2214 avize 
de principiu în valoare de 374.166.000 lei. 



- S-au urmărit modul de încadrare şi graficele de execuţie a lucrărilor de construcţii 
executate. 

- Au fost aplicate 33 amenzi contravenţionale în valoare de 806.000.000 lei. 
- S-au urmărit lucrările de refacere a tramei stradale afectat în urma intervenţiilor la 

reţelele tehnico-edilitare. 
Lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public în urma obţinerii permiselor de 

spargere şi de intervenţie necesită predarea amplasamentului lucrării către societatea comercială 
care execută aceste lucrări, urmărirea respectării termenului de execuţie şi verificarea aducerii 
domeniului public la starea iniţială. 

Au fost verificate şi s-a răspuns unui număr de 576 reclamaţii.  
Soluţionarea reclamaţiilor cetăţenilor implică deplasarea reprezentantului Biroului 

Infrastructură în Transport în vederea verificării pe teren a sesizărilor primite, analizarea 
soluţiilor care se impun, contactarea societăţilor comerciale care au atribuţii în vederea 
soluţionării problemelor şi comunicarea răspunsului către cetăţean. 

- S-au promovat spre aprobare în Consiliul Local un număr de 18 documentaţii tehnice 
necesare realizării tuturor investiţiilor finanţate din bugetul local. 

- Au fost aduse la îndeplinire un număr de 27 de dispoziţii ale Primarului emise în anul 
2004. 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 
 

În anul 2005 sunt propuse pentru modernizare următoarele străzi: 
- Mihalache, Calea Dorobanţilor - str. A. Şaguna, Dacilor, Bd. Revoluţiei – 

Brediceanu – Bogdăneştilor, M. Kogălniceanu, Nemoianu – Ferdinand, Gh. Lazăr – 
Circumvalaţiunii, Calea Bogdăneştilor, Inel 2, Independenţei – Drubeta, Mangalia, H. Creangă, 
I. Raţiu, Herculane, Cozia, Ciocârliei, Busuioc, Schwicker, Vasilescu Vasia, Talăngii, Tibrului, 
Copernic, G. Galilei, Agronomiei, Gloriei, Progresul, Trifoiului, Chimiştilor, Ulpia Traiana, 
Intersecţia C. Torontalului – Miresei, P-ţa Traian, Pestalozzi, Dâmboviţa, Rebreanu – Bulbuca, 
Legătura Gh. Lazăr – Brediceanu, Consolidare pod Eroilor, Casian Munteanu, Intersecţie Eroilor 
– C. Buziaşului, Intersecţie Dr. Russell. 

În anul 2005 se vor organiza aproximativ 130 de licitaţii pentru proiectare, consultanţă şi 
execuţie de lucrări. 
 
 

IV. COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
 
 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 
 
Compartimentul este format din 2 inspectori şi 1 referent. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
 

- îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 



A. În cursul anului, s-a organizat atestarea administratorilor de condominiu, persoane 
fizice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.400/2003 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. De la înfiinţarea 
Compartimentului, s-au desfăşurat 10 sesiuni de examinare, pentru atestarea administratorilor, 
persoane fizice, dintre care 4 au avut loc în cursul anului 2004: 

- 16.02.2003 au fost depuse un număr de 214 dosare, fiind admişi 165 persoane; 
- 10.03.2004 au fost depuse un număr de 195 dosare, fiind admişi 161 persoane; 
- 31.03.2004 au fost depuse un număr de 162 dosare, fiind admişi 95 persoane; 
- 06.05.2004 au fost depuse un număr de 139 dosare, fiind admişi 67 persoane. 
Ca urmare, în anul 2004 s-au înscris în vederea susţinerii examenului de atestare 710 de 

persoane, din care au obţinut certificat de atestare 488 persoane. 
 
B. S-au avizat adeverinţe de înstrăinare a apartamentelor, după ce în prealabil s-a 

realizat o verificare pe baza extrasului din ultima listă de plată a cotelor de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei de proprietari, a chitanţei de plată de pe ultima lună, precum şi a extrasului 
CF (nu mai vechi de 30 de zile) aşa cum se prevede în Hotărârea Guvernului nr.400/2003 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
Astfel, au fost înregistrate şi soluţionate un număr 168 adeverinţe pentru înstrăinarea 
apartamentelor. 
 

C. Compartimentul asociaţii de proprietari a înregistrat corespondenţă, sesizări, 
reclamaţii primite de la cetăţenii Municipiului Timişoara. Astfel, din totalul de 1.605 înregistrări, 
727 reprezintă sesizări şi reclamaţii primite de la membrii asociaţiilor de proprietari, referitoare 
la activitatea administratorului, preşedintelui asociaţiei, modul de calcul al cotelor de participare 
la cheltuielile asociaţiei, modul de constituire a diferitelor fonduri necesare desfăşurării activităţii 
asociaţiei, care au fost rezolvate integral. Pentru soluţionarea conflictelor apărute în cadrul 
asociaţiilor de proprietari, s-a participat direct la şedinţele acestora, impunându-se respectarea 
prevederilor legale. De asemenea, pentru sprijinirea în rezolvarea problemelor apărute în cadrul 
asociaţiei, s-au emis invitaţii şi somaţii către administratorii şi preşedinţii asociaţiilor, în care li s-
au adus la cunoştinţă obligaţiile ce le revin conform prevederilor legale în vigoare. 

Pe parcursul anului 2004 Compartimentul a realizat o informare şi îndrumare permanentă 
a cetăţenilor asupra tuturor aspectelor cu care se confruntă asociaţiile de proprietari, atât 
probleme legislative, economice cât şi de ordin tehnic. 

 
D. Compartimentul Asociaţii Proprietari a emis un referat privind retragerea 

certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobil, în baza Hotărârii Guvernului nr. 
400/2003. 
 

E. S-au eliberat certificatele de atestare a calităţii de administrator persoană-fizică, 
pentru participanţii la examenele susţinute în 20, 21, 22.08.2003, 03, 17.09.2003, 10.10.2003, 
16.02.2004, 10, 31.03.2004, 06.05.2004. 
 

F. S-a completat programatorul de control financiar-contabil pentru eşalonarea 
executării controalelor la asociaţiile de proprietari. 
 

G. În ceea ce priveşte controlul financiar-contabil, începând cu anul 2004, s-a demarat 
acţiunea de verificare a gestiunii asociaţiilor de proprietari, în ordinea înscrierii solicitărilor în 
programatorul de control. 
 

H. S-a finalizat completarea bazei de date privind evidenţa administratorilor atestaţi 
conform Hotărârii Guvernului nr. 400/2003. Venind în sprijinul cetăţenilor s-au publicat atât în 
Monitorul Primăriei cât şi în presă, liste ale administratorilor atestaţi, cu nume şi adrese. 



 
I. S-au pus la dispoziţia cetăţenilor fluturaşi care cuprind actele necesare pentru 

transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari. 
 

J. Au fost întocmite programe, rapoarte de activitate lunare, note de presă, referate de 
informare. 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

- întocmirea proiectului de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor pe 
teritoriul Municipiului Timişoara, în cadrul asociaţiilor de proprietari, conform H.G. 400/2003 
modificată şi completată de H.G.1386/2003 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; 

- realizarea unei broşuri care să cuprindă aspectele principale legate de organizarea şi 
desfăşurarea, conform legislaţiei în vigoare, a activităţii asociaţiilor de proprietari; 

- constituirea bazei de date cu asociaţiile de proprietari şi locatari existente în 
Municipiul Timişoara; 

- organizarea periodică de instructaje şi întâlniri cu preşedinţii şi administratorii 
asociaţiilor de proprietari; 

- se vor pune la dispoziţia asociaţiilor de locatari, pentru transformarea în asociaţii de 
proprietari, modelul tipizat al acordului de asociere şi al statutului. 
 


