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DIRECŢIA PATRIMONIU 
 
  

Direcţia Patrimoniu funcţionează în prezent în subordinea directă a Viceprimarului 
Municipiului Timişoara, domnul Adrian Orza. 

Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director executiv Nicuşor 
Constantin Miuţ, fiind structurată astfel: 

 
I. Serviciul Administrare Spaţii şi Terenuri 
- Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie 
 
II. Serviciul Tehnic - Edilitate 
 
III. Biroul Licitaţii 

 
 
IV. Compartimentul Executori 
 
De asemenea, Direcţia Patrimoniu coordonează activitatea Serviciului Public de 

Administrare Locuinţe şi Utilităţi. 
 
 
I. SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII ŞI TERENURI 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Şef serviciu: Monica Rudneanu  
- 10 angajaţi 
- 3 posturi libere 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 

- constă în ţinerea evidenţei mijloacelor fixe atât din patrimoniul cât şi din 
administrarea Primăriei Municipiului Timişoara; încheierea contractelor de vânzare cumpărare 
pentru locuinţele din fondul locativ de Stat; eliberarea de adeverinţe necesare executării 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a fondului locativ de Stat; avize necesare schimbării 
destinaţiei la imobile proprietate mixtă; avizări apartamentări; adeverinţe de radiere a ipotecii din 
cartea funciară; întocmirea documentaţiei pentru imobilele revendicate în baza Legii 10 / 2001; 
atribuire de teren pentru tineri conform Legii 15/2003. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

 În cursul anului 2004, în cadrul Serviciului Administrare Spaţii şi Terenuri, s-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

- evidenţa mijloacelor fixe, clădiri aparţinând fondului locativ de stat; 
- s-au întocmit documentaţiile necesare scoaterii din evidenţă a 44 imobile, 

redobândite de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, fie pe calea instanţei de judecată sau 
pe cale administrativă în baza prevederilor Legii 112 / 1995, Legea 10/2001; 
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- s-au întocmit documentaţiile necesare emiterii adeverinţei de existenţă şi de 
inexistenţă, în vederea evidenţierii sau radierii a 6 imobile din cartea funciară; 

- s-au întocmit 131 contracte de vânzare - cumpărare către titularii contractelor de 
închiriere, cu achitarea integrală sau în rate, urmărind totodată încasarea ratelor; 

- s-au eliberat 395 de adeverinţe în vederea radierii ipotecii din cartea funciară; 
- s-au eliberat 6 de adeverinţe necesare efectuării succesiunii la apartamentele 

cumpărate în baza Legii 112/1995, Legii 79/1997; 
- s-au eliberat 97 de acorduri de principiu pentru executarea de lucrări de modificări 

constructive şi extinderi la imobile proprietate de stat sau proprietate mixtă; 
- s-au eliberat 297 de acorduri de principiu pentru racorduri la reţeaua de gaz şi la 

reţeaua de apă-canal a oraşului, la imobile proprietate de stat sau proprietate mixtă; 
- s-au eliberat 19 de acorduri de schimbarea destinaţiei din locuinţă în spaţiu cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă; 
- s-a participat la 15 de expertize, exprimându-ne punctul de vedere pentru 

soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
- s-au verificat şi avizat 117 de documentaţii de apartamentare şi reapartamentare, în 

vederea operării la cartea funciară; 
- s-au eliberat 21 de adeverinţe în vederea recalculării impozitului pe clădiri la 

persoane fizice; 
- s-au eliberat 66 copii pentru contracte de vânzare cumpărare, încheiate în baza Legii 

61/1990, Legii 112/1995, Legii 79/1997; 
- s-au preluat 515 de solicitări în vederea atribuirii de teren conform Legii 15/2003; 
- s-au întocmit 16 proiecte de hotărâri; 
- s-a lucrat la reactualizarea inventarului bunurilor din Domeniul Public, Legea 

213/1998; 
- s-a răspuns la diferite sesizări legate de imobile aflate în administrare. 
- s-au eliberat pentru titularii contractelor de închiriere 282 de adrese către SC OJCVL 

TIM SA, în vederea cumpărării locuinţelor; 
- s-au eliberat 690 de răspunsuri la diverse solicitări şi comunicări, privind Legea 

10/2001. 
 
 
4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 
- organizarea licitaţiei pentru executarea documentaţiilor de proiectare, în vederea 

intabulării domeniului public; 
- intabularea Domeniului Public al municipiului Timişoara; 
- soluţionarea dosarelor privind notificările depuse în baza Legii 10/2001. 
- soluţionarea dosarelor, privind atribuirea de teren în baza Legii 15/2003. 
 
 
BIROUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE 

 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
 Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie funcţionează în subordinea Serviciului Administrare 
Spaţii şi Terenuri  

Şef birou: Marius Voicu  
- 5 angajaţi. 
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

- administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din imobilele aflate 
în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

În anul 2004 principalele activităţi au fost: 
- soluţionarea unui număr de 790 solicitări diverse privind administrarea spaţiilor cu 

altă destinaţie. 
- prezentarea în Comisia de aplicare a H.C.L.M.T. nr. 34/1998 peste 400 de solicitări 

diverse pentru analizare şi soluţionare. 
- s-au propus Consiliului Local al Municipiului Timişoara un număr de 31 de proiecte 

de hotărâri, toate aprobate şi aduse la îndeplinire. 
- s-au verificat la faţa locului peste 200 de spaţii cu altă destinaţie. 
- s-a urmărit încasarea a peste 27 miliarde lei reprezentând chirii pentru spaţiile cu altă 

destinaţie închiriate. 
- s-a urmărit încasarea a peste 86 miliarde lei reprezentând rate aferente spaţiilor cu 

altă destinaţie vândute potrivit Legii nr. 550/2002. 
 

 
II. SERVICIUL TEHNIC - EDILITATE 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Şef serviciu: Emilian Mateş 
Funcţionari: 10 
Personal contractual: 1 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
- reparaţii la obiectivele aflate în patrimoniul Primăriei şi al Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara 
- construcţii locuinţe 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
Activitate învăţământ 

 
Pe anul 2004, inspectorii din cadrul compartimentului, au soluţionat în regim de urgenţă 

lucrări la un număr de 86 unităţi de învăţământ preşcolar şi liceal respectiv următoarele categorii 
de lucrări: 

- reparaţii construcţii; 
- reparaţii instalaţii sanitare, termice; 
- reparaţii tâmplărie şi lăcătuşărie; 
- confecţii metalice; 
- reparaţii învelitori, 

în valoare de 4,8 miliarde lei. 
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S-au efectuat selecţii de ofertă în vederea reparaţiilor curente şi capitale la un număr de 
57 de obiective după cum urmează: 

- Liceul Azur, Grup Şcolar Economic "FS. Nitti", Liceul "H. Coandă", Grădiniţa 
PP.31, Şc. Gen. 16, Grădiniţa PP.28, Lic. Energetic, Şc. Gen.27, Grădiniţa PP. 26, Lic. MIU, 
Liceul "B. Bartok", Şc. Gen.13, Liceul "CD. Loga", Grădiniţa PP.37, Grădiniţa PP.44, Şc. Gen. 
5, Liceul Arte Plastice, Şc. Gen.26, Grădiniţa PS.1, Liceul I. Mincu, Grup Şcolar "E. 
Ungureanu", Şc. Gen.2, Şc. Gen.22, Grup Şcolar "T. Tănăsescu", Grup Şcolar Electrotimiş, Şc. 
Gen.19, Grădiniţa PP.6, Grădiniţa PP.9, Şc. Gen.18, Şc. Gen.21, Grădiniţa PP.30, Liceul 
Pedagogic, Grădiniţa PP.14, Grup Şcolar AUTO, Liceul Teoretic "V. Ţepeş", Liceul "A. Aslan", 
Grădiniţa PP.23, Şc. Gen.7, Grădiniţa PN.8, Grădiniţa PN.19, Şc. Gen.6, Grădiniţa PN.15, Grup 
Şcolar CFR, Liceul "I. Vidu", Şc. Gen.15, Liceul Sportiv "Banatul", etc. 

Totodată s-au efectuat lucrări de investiţii la un număr de 7 obiective: 
- Grădiniţa PP.3, Şc. Gen.4, Grădiniţa PS.1, Grădiniţa PP.24, Şc. Gen.9, Grădiniţa PP. 

30, Grădiniţa PN.6. 
 S-au înregistrat un număr de 345 adrese cu următoarele solicitări: reparaţii pe anul în 
curs, includeri pe lista de reparaţii pe anul 2005, solicitări de la Inspecţia Sanitară privind 
necesitatea de reparaţii pentru acordarea avizului sanitar, acordări de închirieri de spaţii pentru 
bufet de incintă, prestări servicii şi chioşcuri metalice, avize de principii pentru cofinanţare 
împreună cu Banca Mondială Liceul Electromotor, Şc. Gen.11, Şc. Gen.14. 
 S-a întocmit o listă cu reparaţiile executate în anul 2004 la unităţile de învăţământ. 
 S-a întocmit o listă cu propuneri de reparaţii şi investiţii pe anul 2005. 
 
 
Activitate de reparaţii fond locativ, edilitare şi spitale. 
 

În anul 2004, personalul din cadrul compartimentului a desfăşurat următoarele activităţi: 
- Au verificat pe teren sesizările primite de la cetăţeni. 
- Au verificat statutul juridic al imobilelor la care se solicitau reparaţii construcţii si 

instalaţii, în conformitate cu legea 114/1996; 
- Au colaborat cu Asociaţiile de locatari/proprietari în vederea rezolvării solicitărilor 

de reparaţii primite de la chiriaşi - Statul Roman, în conformitate cu legea 114/1996 - privind 
administrarea imobilelor mixte; 

- Au colaborat cu Asociaţiile de locatari/proprietari şi cu serviciile de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean Timiş în vederea întocmirii documentaţiei necesară obţinerii 
finanţării de la bugetul de stat a expertizării imobilelor cu risc seismic; 

- Au îndrumat, preluat, verificat pe teren şi întocmit documentaţia privind decontarea 
cotelor părţi aferente proprietarului Statul Roman/Primăria Timişoara, din lucrările de reparaţii la 
părţile comune a imobilelor proprietate mixtă; 

- Au solicitat, şi au colaborat cu celelalte direcţii din cadrul Primăriei Timişoara, în 
vederea stabilirii, urmăririi şi decontării lucrărilor de reparaţii necesare la obiective cu caracter 
public (reparaţii la WC-uri publice, renovări şi reparaţii la obiective de interes public şi spitalele 
preluate de Primăria Municipiului Timişoara, etc.); 

- Au elaborat documentaţia necesară privind propunerea adoptării de către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara, a unor proiecte de hotărâre; 

- Au colaborat cu serviciile şi birourile din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei de 
Urbanism pentru verificarea pe teren a sesizărilor privind modificările de construcţii făcute la 
imobilele cu chiriaşi; 

- Au urmărit realizarea lucrărilor de reparaţii, stabilite de către instanţele de judecată, 
ca obligaţie de îndeplinire de către Primăria Municipiului Timişoara în raporturile cu proprietarii 
persoane fizice sau juridice; 
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- Angajarea, urmărirea şi verificarea pe teren a lucrărilor executate în urma contractării 
de lucrări de reparaţii şi investiţii la obiective edilitare, fond locativ şi spitalele preluate de 
Primăria Municipiului Timişoara 

- Au participat la şedinţele de corelare cu formaţiile de lucru din cadrul SC ADP SA. 
- Au preluat, verificat şi propus spre acceptare devizele oferta înaintate de către 

antreprenorii contractaţi pentru lucrările executate in conformitate cu contractele încheiate între 
părţi; 

- Au întocmit corespondenţa. 
 În perioada ianuarie-decembrie 2004, s-a înregistrat un număr de 264 adrese de la 
cetăţeni şi instituţii publice, la care s-au emis răspunsuri în termen, s-au executat lucrări de 
reparaţii la un număr de 33 obiective edilitare, fond locativ şi spitale preluate de Primăria 
Municipiului Timişoara: 

- str. Dacilor nr.21, Bd. M. Viteazul nr.12, str. Neculce nr.35, Bd. S. Bărnuţiu nr.3 
ap.2, str. E. Teodoroiu nr.1, 3, str. Olănescu nr.16, ap.3, P-ţa Romanilor nr.1, P-ţa A. Vlaicu nr.4, 
Str. J. Preyer nr.23 ap.2, 14, P-ţa Romanilor nr.8, Str. Herodot nr.2, str. Timocului nr.11, Str. 
Gelu nr.6, 9, str. Topliţa nr.1, str. Cermena nr.3, 5, Str. Memorandului nr.75, ap.1, 9, Str. 
Mangalia nr.56, 25, str. Bicaz, nr.10, 19, 20, WC-uri publice, Cimitir C. Lipovei (Monumentul 
Eroilor), Monumentul Eroilor din Parcul Central, Spitalul Clinic Municipal (Clinica ORL, TBC, 
Oftalmologie), Spitalul V. Babeş, Spitalul de Copii L. Ţurcanu. 
 
 
Activitate de investiţii locuinţe 
 

- au fost executate : lucrări de drumuri, platforme, alei la locuinţele din str. Polonă; 
- lucrări de reţele electrice şi branşament la Cămin nr.3 str. Polonă; 
- lucrări de platforme, împrejmuire la blocurile din Zona Steaua III; 
- lucrări de reţele electrice şi branşament la bl.25 şi 30 Steaua III; 
- la blocurile ANL B1A, B1B şi B2 au fost executate lucrări de contorizare individuală 

la toate apartamentele. 
 
 

III. BIROUL LICITAŢII 
 
 
1 COMPONENŢA BIROULUI 
 
Biroul Licitaţii are în componenţa sa, un şef birou - Cristina Scutariu, trei consilieri, doi 

referenţi de specialitate, doi inspectori de specialitate şi respectiv un referent. În prezent există un 
post de debutant studii superioare economice. 

 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

 Activitatea Biroului Licitaţii se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării 
licitaţiilor (închirieri, concesionări, vânzări de bunuri imobile, achiziţii de bunuri, servicii şi 
lucrări etc) şi procedurilor cererilor de oferte respectiv stabilirea, urmărirea şi încasarea 
veniturilor rezultate din contractele aflate în evidenţa Biroului Licitaţii. 
 Astfel în cadrul biroului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării 
procedurilor de licitaţie, negociere (în cazul concesiunilor), precum şi a cererilor de ofertă. 
Documentaţia constă în: 
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 Documentaţia de licitaţie (regulamente, instrucţiuni - informaţii pentru ofertanţi, caiete de 
sarcini - partea economică, fişe de date a achiziţiilor, anunţuri de publicitate în presa locală, 
centrală şi la Monitorul Oficial al României); 

Referate şi dispoziţii pentru numirea comisiilor de licitaţie sau a comisiilor de evaluare 
pentru cererile de ofertă; 

Înscrierea candidaţilor în vederea participării la licitaţii (stabilirea taxei de participare, a 
garanţiei de participare, soluţionarea eventualelor neclarităţi anterior licitaţiei, cererii de ofertă); 

Întocmirea proceselor verbale, a rapoartelor de desfăşurare a licitaţiilor, rezolvarea 
eventualelor contestaţii, întocmirea statelor de plată pentru restituirea garanţiilor de participare, 
informarea ofertanţilor despre rezultatul selecţiei sau licitaţiei. 
 

De asemenea, se întocmesc: 
 

- Contracte de concesiune terenuri; 
- Contracte de concesiune ca urmare a licitaţiilor, negocierilor; 
- Contracte de atribuire a produselor, serviciilor şi lucrărilor ca urmare a procedurilor 

de achiziţie publică; 
- Contracte de închiriere S.A.D.- uri; 
- Contracte de închiriere terenuri. 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 

Licitaţii: 
 

 Licitaţie publică pentru achiziţia lift acces persoane cu handicap, lucrări de construcţii, 
montare; 
 Licitaţie publică pentru achiziţia de lucrări amenajare Cantina de Ajutor Social; 
 Licitaţie publică pentru achiziţia de lucrări mansardare Grădiniţa nr.31- amenajare Centru 
de Tranzit pentru minori Sf. Nicolae; 
 Licitaţii publică pentru vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în 
conformitate cu Legea nr. 550/2002, după cum urmează: 

- str. Caraiman – două spaţii, 
- str. Mihai Viteazul 28 – un spaţiu, 
- str. Tinereţii nr.10 – un spaţiu; 
Licitaţie pentru achiziţia lucrărilor de viabilizare terenuri prin echiparea cu utilităţi pentru 

locuinţe construite prin A.N.L. – Miloia III – procedură nefinalizată; 
Licitaţie publică pentru achiziţia de calculatoare şi echipamente informatice – procedură 

anulată; 
Licitaţie achiziţie materiale consumabile pentru echipamente informatice şi tehnică de 

calcul; 
Licitaţie publică deschisă pentru achiziţia lucrărilor de reparaţii exterioare la imobilul din 

Str. Mărăşeşti nr.5 – Spitalul de dermato-venerologie; 
Licitaţie publică deschisă pentru concesionarea  terenului în suprafaţa de 5.500 mp în 

vederea realizării unui centru sportiv, conform H.C.L. nr. 215/14.10.2003; 
 

 
Negocieri: 
 
Conform Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, art.19, alin.(3) concedentul 

are obligaţia demarării procedurii de negociere directă. 
 Astfel s-au demarat următoarele şedinţe de negociere: 
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- Negocierea directă privind concesionarea terenurilor în suprafaţă de 5.000 mp, 
fiecare în Parcul Industrial Freidorf, conform H.C.L. nr. 270/30.10.2001 - documentaţia a fost 
transmisă către Comisia de negociere şi în baza procesului verbal de negociere s-a încheiat 
contractul de concesiune; 

- Negociere conform O.U.G. nr.60/2001; 
- Negociere cu o singură sursă, pentru extindere soluţie portal WEB în cadrul 

Primăriei Timişoara, cu S.C. QCT Connect S.R.L; 
 

 
 

Cerere de ofertă: 
 

Biroul Licitaţii a întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.60/2001 privind 
achiziţiile publice, şi H.G.nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.61/2001, 
precum şi în conformitate cu Legea nr.212/2002, desfăşurarea următoarelor proceduri de selecţii 
de oferte - cereri de ofertă: 

- Achiziţia de mobilier pentru birouri 
- Achiziţia de extindere reţea infokioşc - uri 
- Achiziţia sistem bugetar integrat pentru Primăria Timişoara 
- Achiziţia serviciului privind paginarea şi tipărirea Monitorului Primăriei Timişoara 
- Achiziţia serviciului privind distribuirea Monitorului Primăriei 
- Achiziţia materiale de curăţenie 
- Achiziţia maşini de numărat bancnote 
- Achiziţia de copiatoare digitale 
- Achiziţia de rechizite, hârtie şi articole din carton 
- Achiziţia de steaguri tricolore cu lance 
- Achiziţia serviciului de editare şi tipărire Buletin Informativ 2003 
- Achiziţia serviciului de conectare internet la sediul PMT 
- Achiziţia serviciului de transmisie on - line a evenimentelor din Sala de Consiliu 
- Achiziţia lucrării de emitere şi expediere/somaţii pentru impozite taxe locale 
- Achiziţia serviciului de închiriere licenţe soft 
- Achiziţia serviciului proiectare la Grădiniţa nr.31 pentru amenajare Centru de Tranzit 

pentru Minori Sf. Nicolae 
- Achiziţia serviciului de proiectare pentru amenajare Cantină de Ajutor Social 
- Achiziţia serviciului de consultanţă de specialitate pentru execuţia lucrărilor de 

reparaţii faţadă principală Palatul Culturii 
- Achiziţia serviciului de consultanţă de specialitate pentru execuţia lucrărilor de 

viabilizare terenuri pentru locuinţa construite prin ANL în str. Câmpului 
- Achiziţia serviciului de montare, demontare cabine de vot la secţiile de votare 
- Achiziţia serviciului de consolidare a informaţiei din baza de date a SI al PMT 
- Achiziţia servicii de asigurare clădire Primărie Municipiu Timişoara şi bunuri 
- Achiziţia de lucrări de reparaţii fond locativ - documentaţia standard a fost transmisă 

Serviciului Tehnic Edilitate 
- Achiziţia de combustibil pentru autoturismele PMT 
- Achiziţie formulare imprimate, lucrări tipografice şi imprimate cu regim special 
- Achiziţia serviciului privind manipulare şi transport bunuri din evacuări 

administrative, judecătoreşti, demolare şi depozitare 
- Achiziţia serviciului de asistenţă tehnică, garanţie şi post garanţie pentru 

echipamente informatice 
- Achiziţia serviciului de verificare reparare 33 sirene electronice pentru Sistemul de 

înştiinţare alarmare a Municipiului Timişoara 
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- Achiziţia serviciului privind întocmirea documentaţiei topo cadastrale pentru 
locuinţe ANL zona O. Balea, pentru locuinţe L15/2003, Piaţa de gros şi Centura de Nord a 
Timişoarei 

- Achiziţie calculatoare şi echipamente informatice 
- Achiziţie drapele cu însemnele UE, NATO şi Municipiului Timişoara 
- Achiziţia de calculatoare şi imprimante pentru Serviciul Public de Locuinţe 
- Achiziţia de agende 2005 
- Achiziţie mobilier Centru de Tranzit pentru Minori 
- Achiziţia lucrărilor de întreţinere clădire PMT 
- Achiziţia serviciului de proiectare CS şi DE pentru consolidare mansardare imobil 

Piaţa Romanilor nr.1 
- Achiziţia SF pentru reabilitare spaţii publice din centru istoric 
- Achiziţia SF pentru canalizare menajeră –zona Calea Şagului; 
- Achiziţia serviciului de consultanţă în modelarea proceselor economice 
- Achiziţia serviciului de executare a sentinţelor judecătoreşti şi altor servicii prestate 

de executor. 
 
 

Concurs de soluţii: 
 

Achiziţia de proiecte pentru locuinţele familiale, construite prin A.N.L. 
Un consilier din cadrul Biroului licitaţii a participat, în baza Dispoziţiei Primarului 

nr.603/2004 la selecţiile de oferte pentru achiziţiile de bunuri şi servicii. 
 
 
Rapoarte de evaluare şi expertiză tehnică: 
 
În cadrul Biroului Licitaţii un consilier întocmeşte rapoarte de evaluare şi expertiză 

tehnică în dosare ale Serviciului Juridic, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Urbanism – legea 
10/2001 – 265 dosare, verificări rapoarte pentru Serviciul Juridic – 150 dosare, Legea 550/2002- 
verificat 65 rapoarte de evaluare şi întocmit fişe pentru Comisie) 

 
 
Dispoziţii privind numirea comisiilor de evaluare 
 
Biroul Licitaţii a întocmit referate pentru emiterea de Dispoziţii privind componenţa 

comisiilor de evaluare. Toate dispoziţiile fost aduse la îndeplinire. 
De asemenea consilierii Biroului Licitaţii au rezolvat în totalitate şi la termen toate 

cererile înregistrate la Biroul Relaţii cu Publicul, ghişeul 9 sau 10 şi la B.C.E.D.şi care au fost 
repartizate biroului. 

 
 
Întocmire contracte de concesiune, fişe de calcul pentru S.A.D, contracte de închiriere, 

contracte de achiziţie 
 
În cadrul biroului s-au întocmit şi contractele aferente procedurilor de achiziţie finalizate 

precum şi a celor de concesiune finalizate prin negociere, în baza licitaţiilor sau a hotărârilor de 
Consiliu Local. 

Se urmăreşte de asemenea, încasarea obligaţiilor bugetare rezultate din contractele 
încheiate. 
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4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 
- Creşterea operativităţii. 
- Îmbunătăţirea relaţiilor funcţionale între Biroul Licitaţii şi celelalte compartimente 

din Primărie. 
- Recuperarea în totalitate a restanţelor aflate în evidenţa Biroului ca urmare a neplăţii 

la termenele scadente a obligaţiilor rezultate din contracte. 
 
 
 

IV. COMPARTIMENTUL EXECUTORI 
 
 
1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

 
- 2 inspectori 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
 
- punerea în executare a HCLMT nr.51/2000, întocmirea dosarelor execuţionale pentru 

sentinţele judecătoreşti şi ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului Municipiului 
Timişoara privind demolarea unor construcţii executate ilegal pe domeniul public. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 

 
În cursul anului 2004 s-au pus în executare: 
- 48 de evacuări în baza sentinţelor judecătoreşti; 
- 23 de evacuări administrative; 
- 27 de dispoziţii ale Primarului privind demolarea unor construcţii executate ilegal pe 

domeniul public; 
- 55 de ridicări de panouri amplasate ilegal. 


