
DIRECŢIA EDILITARĂ 
 
 
Direcţia Edilitară funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 

domnul Gheorghe Ciuhandu. Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director 
Dumitru Andor, fiind structurată astfel:  

  
I. Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
II. Serviciul Energetic 

- Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice 
- Biroul Iluminat Public 
- Compartimentul Asociaţii de Proprietari 
- Biroul Reabilitare Termică Clădiri 
- Biroul Hidrotehnic 

III. Servicul Salubritate 
- Biroul Gestiune Deşeuri 

 
 

I. BIROUL MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI 
PUBLICE 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI  
 
Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice are prevăzut în structura 

sa un 1 Şef birou, 5 funcţionari publici de execuţie şi 2 personal contractual.  
În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 2 consilieri şi 1 inspector la 

personal contractual. 
Şef birou – vacant.  

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 
Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice s-a înfiinţat odată cu 

intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea şi 
aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice este compartimentul de 
specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care este responsabil cu elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei locale, privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi a implementării acesteia.  

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

Raportarea centralizată a proiectelor de investiţii în derulare cât şi cele strategice a căror 
finalizare se doreşte în perioada 2007-2013 către Instituţia Prefectului – Compartimentul pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în vederea constituirii Portofoliului de 
proiecte de investiţii strategice aferent serviciilor de utilităţi publice, în conformitate cu Planurile de 
implementare a Strategiilor locale. 

 1



 Raportări trimestriale privind stadiul de realizare a Programului de dezvoltare economică şi 
socială a Municipiului Timişoara, privind:  

- modernizarea infrastructurii şi a tehnologiilor, referitor la extinderile de reţele apă-canal, 
retehnologizarea staţiei de epurare, reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului centralizat 
de producere şi distribuire a energiei termice; 

- dezvoltarea sectorului de lucrări publice şi locuinţe, privind modernizarea şi extinderea 
iluminatului public, reabilitarea termică a clădirilor; 

- ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane, cuprinzând implementarea 
etapizată a sistemului de colectare duală a deşeurilor municipale, respectiv colectarea separată a 
deşeurilor biodegradabile, a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor din echipamente electrice şi 
electrocasnice de la populaţie. 

Întocmirea şi comunicarea rapoartelor privind:  
- stadiul realizării acţiunilor ce revin domeniului de activitate al Direcţiei Edilitare pentru 

2007; 
- acţiunile propuse pentru anul 2008 cu specificarea termenului de finalizare în vederea 

elaborării de către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a ,,Programului de dezvoltare economică şi 
socială a judeţului Timiş” pentru anul 2008. 

Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a întocmit Programul anual 
al achiziţiilor publice pe anul 2008 al Direcţiei Edilitare şi l-a trimis spre centralizare Serviciului 
Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu. 

La sfârşitul anului 2007 Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a 
centralizat datele pentru întocmirea Programului de Investiţii pe anul 2008 al Direcţiei Edilitare cu 
eşalonarea pe luni a obiectivelor de investiţii cuprinse în program şi specificarea surselor de 
finanţare.  

De asemenea Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a întocmit 
Propunerea pentru programul de investiţii pe anii 2008-2011 pentru Direcţia Edilitară. 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

Ca obiective majore pe anul 2008 Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice îşi propune: 
 

- Fundamentarea şi coordonarea elaborării strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizarea implementării acesteia; 

- Pregătirea, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice a 
planului de implementare a strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice şi prezentarea autorităţii administraţiei publice locale spre aprobare; 

- Pregătirea trimestrială a rapoartelor de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de 
serviciu comunal de utilităţi publice şi transmiterea către următoarele entităţi: 

a) consiliului local şi consiliul judeţean; 
b) biroului de monitorizare de la nivelul prefecturii; 
c) altor entităţi, dacă e cazul. 

 
 

II. SERVICIUL ENERGETIC  
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
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Serviciul Energetic are în componenţă Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări 
Publice, Biroul Iluminat Public, Biroul Reabilitare Termică Clădiri, Biroul Hidrotehnic şi 
Compartimentul Asociaţii de Proprietari. 

Serviciul Energetic are prevăzut în structura sa un 1 Şef serviciu şi 7 funcţionari publici de 
execuţie.  

În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 4 consilieri şi 1 referent de 
specialitate, repartizaţi pe două domenii de activitate, respectiv alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat şi gaze naturale. 

Şef serviciu – dl. Ing. Ioan Zubaşcu. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 

Obiectul de activitate al serviciului constă în elaborarea şi implementarea strategiilor de 
eficienţă energetică, alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi iluminat public, 
alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari 
şi coordonează, planifică, avizează şi corelează lucrările de utilităţi publice din cadrul direcţiei. 
 

În domeniul gazelor naturale: 
 

- Pregătirea documentaţiei şi înaintarea spre aprobare, demararea şi urmărirea 
execuţiei investiţiilor în domeniul gazelor naturale; 

- Soluţionare corespondenţă, eliberare accepte de branşare şi rezolvarea altor probleme 
în domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu Biroul Iluminat Public, Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi 
ceilalţi consilieri de specialitate din cadrul Serviciului Energetic în rezolvarea problemelor tehnice 
specifice serviciului, în corelare cu prevederile legislative în vigoare. 
 

În domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat: 
 

- Administrarea şi coordonarea activităţilor din domeniul energetic referitoare la 
asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor 
edilitare de alimentare cu energie termică; 

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe 
teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin; 

- Colaborează cu producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. 
Colterm S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de 
producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, 
apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi; 

- Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale 
în domeniul termoficării şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice 
în acest domeniu de activitate; 

- Studiază, urmăreşte şi verifică documentaţiile şi lucrările de investiţii sau de reparaţii 
la reţelele de termoficare a căror beneficiar este Municipiul Timişoara, pentru executarea acestora în 
termen, precum şi pentru refacerea zonelor afectate; 

- Asigură asistenţa de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii la reţele şi 
reparaţii la reţele sau construcţii aferente acestora; 

- Verifică din punct de vedere cantitativ-calitativ şi avizează situaţiile de lucrări pentru 
investiţiile Municipiului Timişoara în domeniul termoficării, urmărind ca plăţile efectuate să se 
încadreze în valorile prevăzute în lista de investiţii; 
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- Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul 
termoficării împreună cu reprezentanţii S.C. Colterm S.A. şi constructorii; 

- Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la 
bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul termoficării şi le supune 
aprobării Consiliului Local cu avizul primarului; 

- Elaborează proiectul de buget pentru investiţii în domeniul termoficării, cu fonduri 
de la bugetul local sau bugetul de stat şi îl supune aprobării; 

- Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; 
- Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice 

în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, 
memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-
financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

În domeniul gazelor naturale: 
 

- Soluţionarea sesizărilor primite prin corespondenţă în domeniul gazelor naturale prin 
verificarea pe teren a celor sesizate şi transmiterea răspunsurilor în termen; 

- Primirea cererilor, verificarea datelor din documentaţia anexată acestora prin 
confruntarea cu proiectele tehnice şi eliberarea de adeverinţe-accept de branşare la reţelele de gaze 
naturale, finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, pentru proprietarii de imobile şi pentru 
societăţile comerciale care au solicitat racordarea la aceste reţele cu recuperarea cotei părţi din 
investiţiile pentru execuţia acestor reţele şi branşamente, ce revine persoanelor fizice şi societăţilor 
comerciale din zonele unde Primăria Timişoara a realizat extinderi de reţele şi branşamente de gaze 
naturale. Prin eliberarea acestor adeverinţe-accept de branşare s-a dat posibilitatea branşării la 
reţeaua de gaze naturale pentru toţi solicitanţii din 2007 (apartamente, case sau agenţi economici);  

- Urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de gaze naturale din cadrul 
investiţiilor care se realizează pe străzile din municipiul Timişoara, pe care se execută lucrări de 
modernizare; 

- Colaborarea cu Direcţia de Drumuri şi Transporturi, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia 
Urbanism privind investiţiile Primăriei Timişoara, investiţii care necesită diverse avize sau cuprind 
lucrări în domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu Compartimentul Asociaţii de Proprietari privind probleme tehnice şi 
prevederi legislative în vigoare din domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu consilierii din cadrul Serviciului Energetic în cadrul programului 
naţional privind reabilitarea termică a clădirilor; 

- Monitorizarea activităţii prin informări, rapoarte, situaţii centralizatoare, lucrări de 
sinteză, etc. 
 

În domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat: 
 

- S-au soluţionat un număr de 96 sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă 
respectiv un număr de 42 sesizări prin poşta electronică;  

- S-au soluţionat împreună cu compartimentul Asociaţii de proprietari 24 sesizări şi 
reclamaţii; 

- S-au înaintat 12 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 
pentru energia termică, contorizare, programe de investiţii şi reparaţii, remonturi, etc.; 
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- S-au transmis, primit, analizat şi prelucrat 37 adrese şi note interne în contextul 
general de colaborare cu compartimentele din cadrul Primăriei;  

- S-au oferit solicitanţilor informaţii referitoare la modul de aplicare a HG.400/2003, 
HG1386/2004 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari aprobate prin HG nr.400/2003, HG 933/2004 
privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentarea cu 
energie termică şi la Ordinul 233/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele 
publice centralizate de alimentarea cu energie termică, Legea nr.325/2006 - Legea serviciului de 
alimentare cu energie termică, Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termică, Legea nr.230/2007- Legea privind înfinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari; 

- S-au monitorizat 780 de întreruperi în furnizarea agentului termic pentru încălzire, a 
apei calde menajere şi a apei reci de hidrofor; 

- S-au urmărit remedierea şi refacerea zonelor afectate pentru 38 avarii în reţeaua 
termică de pe raza oraşului;  

- S-au verificat prin sondaj şi ca urmare a reclamaţiilor în 26 de puncte termice şi 7 de 
centrale termice 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 finalizate: PT 21, PT 58, PT 94;  
etapa II începute: PT 10C, PT 45, PT 81; 
- S-a urmărit efectuarea remontului în PT/CT-uri pentru a preîntâmpina eventualele 

neajunsuri în furnizarea agentului termic în sezonul rece 2007 – 2008; 
- S-au verificat şi urmărit lucrările de reabilitare a reţelei termice secundare finanţate 

din bugetul local:  
• Modernizare RTS Cartierul Soarelui 
• modernizare RTS cartierul Calea Şagului  
• Modernizare RTS Cartierul Fabric 
• Modernizare RTS Cartierul Girocului 
• Modernizare RTS Campus Universitar 
• Modernizare RTS Zona Bucovina 
• Modernizare RTS Zona Calea Aradului 
• Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 
• Reabilitare RTS ZONA Lipovei  
• Reabilitare RTS ZONA Steaua  
• Reabilitare RTS ZONA Lunei 

totalizând 11402 ml de reţele termice secundare în sistem preizolat, executate pe următoarele străzi: 
 
 

Nr. 
Crt. PT/CT Adresa lucrarii 

Lungime traseu 
[ ml ] 

1 Dunărea Ciobanului 114 
2 Dunărea Bîrzava 4 110 
3 48C Labirint 4 84 
4 48C Amforei 9-13 178 
5 46 Mendeleev 60 
6 46 Cetăţii 100 
8 46 Cascadei 1 196 
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9 35 Orşova 7-Călăn1 186 
10 35 Orşova 9-Liege 11 168 
11 36 Dej 21-Cugir 13 102 
13 45 Torontalului 3 - Dirijorului 2 84 
14 47 Stelelor 3-Timiş1 138 
16 38 Holdelor Bl.B19 270 
17 28 Perlei 17 66 
18 39 Galvani  108 
19 39 Biruinţei-Băncii 168 
20 41 Lucernei Bl.A99 250 
22 40 I.I. Brad Bl. A31 138 
24 41 Verde Bl.A55 240 
25 49 Stelelor 72 
27 48 Zborului 3-7 156 
28 33 Aleea Scurtă 90 
29 32 Răsăritului 13 160 
30 33 Somnului 5 170 
31 32 Boemia 4 252 
32 32 Sitarului 14(Sperantei) 180 
33 8A Filipescu 10 36 
34 8A Paciurea 7-12 102 
35 8B Medicinei 18 
36 8C Buftea 2 262 
37 19 Buftea 7 60 
41 20 Infrăţirii 4A 16 
42 23 V. Lucaci 54 
43 71 Topologului 1 122 
44 75 Goznei 11 36 
47 71 Bărnuţiu 97 
48 1A Colonel Enescu14 82 
49 1A Colonel Enescu10 83 
50 3 Rac.Îmbrăcămintea 35 
55 7B Oradea 131 
56 10 B.Dochia D8-10 57 
57 10 B.Dochia-Tigrului 82 
59 10 Mussorgski 170 
63 13 Eroilor 7 222 
64 13A Surduc - Trubadur 222 
65 18 Socrates 17 158 
66 Diana Eroilor 22 43 
67 Diana Diana 4 30 
68 50 Str. 1 Decembrie 86 
72 92 Oglinzilor 216 
74 94 Oglinzilor 89 
75 51 Coressi 40 
76 51 Severin 60 
77 52 Stînca 96 74 
78 52 Stinca 84 223 
79 52 Ursului 179 
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85 55 Adolescenţei 163 
86 55 Martirilor 68 58 
87 57 Lidia 218 
88 59 Albac 1 230 
89 59 Meziad 1 147 
90 59 Minotaurului 214 
91 Mugurii Mugurii 94 
92 Madgearu Madgearu 141 
94 S. Titel Bălcescu 60 
95 S. Titel S.Titel 14-18 71 
96 Plevna Plevna 110 
97 Liceu 1 Colegiul Bănăţean 30 
98 Giurgiu Giurgiu 94 
100 Văcărescu 16 Decembrie 108 
103 81 Şagului 21 59 
104 82 Muzicescu 96 
105 83 Sabinei 205 
106 SDM SDM 86 
107 98 Steaua Bl.34 211 
108 98 98-Eternităţii 49 
111 98 Steaua Bl.58 209 
113 88 Veveriţei 185 
114 88 Ştiinţei(Petalelor) 191 
117 86 Gorniştilor 253 
119 85 Fructelor 239 
120 84 Vegetaţiei 288 
121 84 Şagului 54 251 
123 84 Clopotului 80 
125 Freidorf Freidorf-BL.E5 272 
126 Freidorf Freidorf-Valiug 13 65 

 
- S-au urmărit lucrările de înlocuire la 3330 ml de reţele termice primare executate pe 

străzile: Leonard, Bulbuca Iosif, Negoiu, Liniştei, Văcărescu, Iuliu Maniu, 16 Decembrie 1989, şi 
racordurile la punctele termice: PT Madgearu, PT 34, PT 33, PT Cerna;  

- S-au verificat lunar necesarul de subvenţii pentru energia termică livrată populaţiei, 
acesta fiind în valoare de 64634755.78 lei (lunile ianuarie- noiembrie 2007);  

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

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

- HOTĂRÂREA NR. 29 din data: 01/30/2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"; 
- HOTĂRÂREA NR. 30 din data: 01/30/2007 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei si 
modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de 
tratare a apei CT Timisoara Sud"; 
- HOTĂRÂREA NR. 31 din data: 01/30/2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Modernizarea rampei de descărcare păcura şi a separatorului de păcura 
la CET Centru Timişoara"; 
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- HOTĂRÂREA NR. 32 din data: 01/30/2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apa fierbinte nr.1 de 100 t/h 
de la CT Sud Timisoara"; 
- HOTĂRÂREA NR. 50 din data: 02/27/2007 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate "Modernizarea funcţionarii cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD 
TIMISOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3" 
- HOTĂRÂREA NR. 51 din data: 02/27/2007 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMISOARA 
(automatizarea funcţionarii cazanului)"; 
- HOTĂRÂREA NR. 130 din data: 04/24/2007 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare 
"COLTERM" S.A.; 
- HOTARÂREA NR. 163 din data: 05/29/2007 privind aprobarea criteriilor si a 
obiectivelor de performanta ale S.C. Colterm S.A. Timişoara; 
- HOTĂRÂREA NR. 170 din data: 05/29/2007 privind ajustarea tarifului pentru 
prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din 
Municipiul Timisoara de către S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.; 
- HOTĂRÂREA NR. 279 din data: 07/31/2007 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu 
hidroagregate moderne"; 
- HOTĂRÂREA NR. 330 din data: 09/25/2007 privind modificarea si 
completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionarii cazanelor de abur 1, 
2, 3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"; 

- S-a colaborat cu inspectorii din cadrul Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, 
Direcţia Comunicare, Direcţia Economică, Direcţia Direcţia Mediu Urban, Direcţia Drumuri şi 
transporturi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, Serviciul Salubrizare, Birou Hidrotehnic, 
Birou Avizare-Corelare, Birou Monitorizare a serviciului comunitare de utilităţi publice, Birou 
Iluminat Public, societăţile comerciale şi instituţiile implicate în acţiunile desfăşurate cu prilejul 
organizării de către Primăria Timişoara a diverselor manifestări. 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

În domeniul gazelor naturale: 
 

- 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. Primăria Timişoara va pregăti şi organiza selecţia de oferte pentru 
execuţia lucrărilor, 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; 

- Se va continua eliberarea de adeverinţe-accept de branşare la reţelele de gaze 
naturale, finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, cu recuperarea cotei părţi din investiţiile 
pentru execuţia acestor reţele şi branşamente, ce revine persoanelor fizice şi societăţilor comerciale 
din zonele unde Primăria Timişoara a realizat extinderi de  reţele şi branşamente de gaze naturale; 

- Pregătirea documentaţiei pentru organizarea selecţiilor de oferte în vederea  
întocmirii Studiilor de fezabilitate pentru investiţiile noi în domeniul gazelor naturale în funcţie  de 
solicitările cetăţenilor şi prevederile legale în vigoare; 

- Soluţionarea corespondenţei şi rezolvarea altor probleme în domeniul gazelor 
naturale; 
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- Colaborarea cu Direcţia de Drumuri şi Transporturi, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia 
Urbanism privind investiţiile Primăriei Timişoara, investiţii care necesită diverse avize sau cuprind 
lucrări în domeniul gazelor naturale; 

- Colaborarea cu Compartimentul Asociaţii de Proprietari privind probleme tehnice şi 
prevederi legislative în vigoare din domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu consilierii din cadrul Serviciului Energetic în cadrul programului 
naţional privind reabilitarea termică a clădirilor;  

- Serviciul Energetic va continua urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de 
gaze naturale din cadrul investiţiilor care se realizează în municipiul Timişoara, unde se execută 
lucrări de modernizare. 
 

În domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat: 
 

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

- Îmbunatăţirea comunicării cu cetăţenii privind modul de reaprtizare a consumului de 
energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum în condominii; 

- Verificarea realizării obiectivelor de investiţii legate de producerea, prepararea şi 
furnizarea energiei termice executate din bugetul local, astfel: 

 - lucrări în continuare: 
Modernizare R.T.S. Cartierul Soarelui: 500.00 mii lei 
Modernizare R.T.S. Cartierul C. Sagului: 1100.00 mii lei 
Modernizare R.T.S. Cartierul Fabric: 473.00 mii lei 
Modernizare R.T.S. Cartierul Girocului: 1100.00 mii lei 
Modernizare R.T.S. Zona Campus Universitar: 668.60 mii lei 
Modernizare R.T.S. Zona Bucovina: 446.81 mii lei 
Modernizare R.T.S. Zona C. Aradului: 400.00 mii lei 
Reabilitare R.T.S. zona Circumvalaţiunii: 665.63 mii lei 
Reabilitare R.T.S. zona Lipovei: 1022.35 mii lei 
Reabilitare R.T.S. zona Steaua: 491.00 mii lei 
Reabilitare R.T.S. zona Lunei: 423.20 mii lei 
Modernizarea si dezvoltarea RTS in Municipiul Timisoara 833.00 mii lei 

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin 
instalarea unor unitaţi de cogenerare cu motoare termice 2000.00 mii lei 

- lucrări noi: 
Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu 
- Promovarea intereselor comunităţii în problemele specifice alimentării cu energie 

termică cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
- Identificarea de surse alternative de energie. 

 
Abrevieri folosite: 
PT-punct termic 
CT-centrală termică 
rts-reţea termică secundară 

 
 

BIROUL PLANIFICARE AVIZARE ŞI CORELARE LUCRĂRI PUBLICE 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
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Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice are prevăzut în structura sa un 1 
Şef de birou,11 funcţionari publici de execuţie şi 1 personal contractual.  

În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 1 consilier şi 1 referent de 
specialitate.  

Şef birou: vacant. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 

Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice s-a înfiinţat odată cu intrarea în 
vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea şi aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 
propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice este compartimentul de specialitate 
din cadrul Direcţiei Edilitare care coordonează, planifică, avizează şi corelează lucrările de utilităţi 
publice din cadrul direcţiei. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

În cursul anului 2007, funcţionarii publici din cadrul Biroul Planificare, Avizare şi 
Corelare Lucrări Publice şi-au îndeplinit atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi: 
 

- Avizarea şi corelarea documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 
pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în Municipiul Timişoara; 

- Urmărirea şi sprijinirea întocmirii documentaţiei tehnice, de către birourile  din 
cadrul direcţiei, necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice, în vederea iniţierii 
procedurilor de achiziţie publică; 

- Urmărirea întocmirii graficelor de eşalonare (anexă la programele anuale de achiziţii 
publice) şi respectarea termenelor programate pentru fazele de promovare a lucrărilor de utilitate 
publică din cadrul direcţiei; 

- Asigurarea corelării execuţiei lucrărilor de utilitate publică din cadrul direcţiei, din 
cadrul unităţilor subordonate consiliului local şi terţilor: S.C. Colterm S.A., S.C. Aquatim S.A., 
Regia Autonomă de Transport Timişoara, S.C. Pieţe S.A., S.C. Horticultura S.A., S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A., S.C. Drumuri Municipale S.A. şi S.C. RETIM Ecologic 
Service S.A.; 

- Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice a colaborat cu Biroul 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice la întocmirea Programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2008 al Direcţiei Edilitare; 

- S-a urmărit încadrarea în standardele de calitate a apei cu scopul de a asigura 
cerinţele consumatorilor precum şi conformarea la normele şi directivele europene la: Uzina nr. 1, 
Uzina nr. 2-4, Uzina nr. 5 şi a Staţiei de Epurare a S.C. Aquatim S.A. 

 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 

 
Ca obiective majore pe anul 2008 Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice îşi 

propune: 
 

- Planificarea, corelarea şi asigurarea secretariatul Comisiei tehnice de verificare şi 
avizare a documentaţiilor tehnice privind lucrările de utilitate publică din cadrul direcţiei; 
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- Colaborarea cu Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice din 
cadrul direcţiei la promovarea şi implementarea strategiei locale de dezvoltare; 

- Urmărirea respectării termenelor programate pentru fazele de promovare a lucrării de 
utilitate publică din cadrul direcţiei conform graficelor de eşalonare, anexă la programele anuale de 
achiziţii publice, informând lunar stadiile de derulare a acestora; 

- Urmărirea întocmirii documentaţiei tehnice, de către serviciul de specialitate din 
cadrul direcţiei, necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice, în vederea iniţierii 
procedurilor de achiziţie publică. 
 
 

BIROUL ILUMINAT PUBLIC 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 

Biroul de Iluminat public are prevăzut în structura sa un 1 Şef birou şi 6 funcţionari 
publici de execuţie. 

În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 5 consilieri.  
Şef birou – vacant. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

 Administrarea Serviciului de Iluminat Public din municipiul Timişoara. 
  
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

- Verificarea pe teren şi răspunsuri la reclamaţii, sesizări şi adrese (în număr de 922 
din care 98 scrise ); 

Lucrările de extindere a  reţelei de iluminat public realizate în 2007 sunt: 
“Extindere iluminat public str. Telegrafului-zona dintre blocuri“ 
“Extindere iluminat public Parcul Bucovina“ 
“Extindere iluminat public Calea Aradului“ 
“Extindere iluminat public str. C-tin Stere, Soroca, zona dintre blocuri cu intrare de pe str. 

Soroca“ 
“Extindere iluminat public str. Socrates“ 
“Extindere iluminat public str. Pius Brânzeu“ 
“Extindere iluminat public str.1 şi str. Laurenţiu Nicoară (zona Weismuller)“ 
“Extindere iluminat public Intrarea Cucului“  
“Extindere iluminat public str. Platanilor“ 
“Extindere iluminat public str. Vlăsiei şi parcare“ 
“Extindere iluminat public Parcul Soarelui“ 
“Extindere iluminat public Parcul Doina“ 
- A fost urmărită execuţia la obiectivele mai sus menţionate şi au fost efectuate 

recepţiile la finalizarea lucrărilor; 
- Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor lucrărilor la obiectivele de investiţii 

menţionate anterior; 
- În activitatea de întreţinere au fost înlocuite 323 lămpi şi aparataje aferente acestora 

acolo unde s-a impus; 
- Urmărirea lucrărilor de întreţinere realiz de către S.C. Luxten Lighting Company 

S.A. şi S.C. ELBA S.A.; 
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- Recepţia lunară a lucrărilor de întreţinere a sistemului de iluminat public; 
- Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor de lucrări de întreţinere; 
- În cadrul activităţii de modernizare au fost montate 3381 corpuri de iluminat în 

partea de SUD a municipiului faţă de canalul Bega şi 2835 corpuri de iluminat în partea de NORD a 
municipiului faţă de canalul Bega; 

- Au fost verificate proiectele luminotehnice aferente fiecărei străzi modernizate; 
- Urmărirea lucrărilor de modernizare iluminat public, lucrări realizate de către S.C. 

Luxten Lighting Company S.A. şi S.C. ELBA S.A.; 
- Recepţia lunară a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public; 
- Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor lucrărilor la obiectivele modernizate; 
- Lucrările de modernizare a iluminatului public au fost executate pe următoarele 

străzi: 
 

În zona de nord a municipiului pe străzile: 
- Carol Davila, Gh. Cucu, Zenit, Fagaras, Moise Doboşan " Calimăneşti", Ciocârliei, 

Vadul Crişului, Munteniei, Martirii de la Fântâna Alba, Storojineţ, Cernăut, Piaţa Avram Iancu, 
Zona str. Munteniei Blocuri A+B+C, Bogdăneştilor parte stângă, Spitalul Nou, Piaţa Unirii, 
Zigmond Ormoş, Telegrafului, Intrare Ion Vasai, Basel, Zurich, Geneva, Samuil Micu, 
Rândunelelor, Intrarea Fortăreţei, Alsacia, Lorena, Renaşterii, Călan, Calea Aradului, Semenic, 
Taborului, Umbrei, Tacit, Nou Proiectată, Ion Negulici, Zorile, Veronica Micle, Orhei, Dan 
Căpitan, Martir Colonel Ioan Uta, Zalău, Aprodul Movilă, Banu Mărăcine, Ghioceilor, Ţebea, 
Herăstrău (Fraţii Buzeşti), Pop Ion Reteganul, F. Liszt, I .Zaicu, V. Lăzărescu, Al. I. Cuza, Piaţa 
Consiliul Europei, Piaţa Mărăşti , Basarabia, Vuc Karadjici, Herţa, Vrancea, B. Lepa, Tulcea, 
Cetatea Alba, Aleea Viilor, Coşarilor, M. Leucuţa, M. Cirneanski, Madona, Al. Lăpuşneanu, 
Basarabia, Agricultorilor, Bârzava, Măslinului, Busuioc, Poneasca, Cameliei, Eroi de la Păuliş, 
Armoniei, Câmpina, Aurora, I. I. de la Brad, I. Plavoşin, Măcin, Dobrogea, Babadag, Borsec, 
Amzei, Rudăria, Mircea cel Bătrân, Mesteacănului, Bistriţa, Tibrului, Ioan Schwicker, Grigore 
Alexandrescu, Ion Raţiu, Ghe. Dima, Ghe. Lazăr, Torontalului (între blocuri), Ion Popovici, C-tin 
Brediceanu, P-ţa Mareşal Ferdinand, A. Pacha, Ungureanu , V. Alecsandri, Muşat, Traian Doda 
(Ţarcului), General Grigorescu Eremia, Nufăr, Gelu, Ghe. Bariţiu, Olănescu, Gen. Dragalina, Parcul 
Civic, Bocşa, Oituz, Vasile Goldiş (Reg.5 Vânători), Hector, Piaţa I.C.Brăteanu, Take Ionescu, 
Tulcea, Ştefan  Nădăşan, P-ţa Huniade, Grigore Alexandrescu, Ovidiu Balea, Aleea Viilor, Orşova, 
Liege, Dej , Cugir, George Coşbuc, N. Titulescu, Lugojului, Tibiscum, Gh.Adam, B-dul Revoluţiei 
1989 , I.C. Brătianu, Michelangelo, Pod Michelangelo, Aleea Merişor, Proclamaţia de la Timişoara, 
Grigore Alexandrescu, B-dul Revolutiei 1989, P-ţa Sf. Gheorghe, Lucian Blaga, Platoul din fata 
Parcului Copiilor; 
 

În zona de sud a municipiului pe străzile:  
- Ghirlandei, G.Dragomir, Izvorului, Elvila Celebi, Ghe.Popovici, Candea, Argeş, 

Mitr.Varlam, Severin, A.Pumnul, Ciszmarick, Cozia, Memorandului, B.Bartok, Calea Buziaşului, 
Mureş, Str.fără nume, Cosminului, P-ţa Hunedoara, Rudolf  Walter, V.Birou, F. C. Ripensia, 
Biserica Greco-catolica (Traian), Albac-parcare, Calea Martirilor, Luduş, Bistriţei, Tata Oancea, 
N.Lăcătuş, A.Macedonski, Berzei, Ludwig Van Ybl, Iosif Vulcan, Martir Tincu Velea, Jokai  More, 
General  Magheru, Prutul, Albăstrelelor, Parâng, Demetrescu, Biserica catolică Fratelia, Jules 
Verne, Mărgăritarilor, Galilei, Legumiculturii, Dumitru Bagdasar, C-tin Silvestri, Arinului, Fedra, 
Jean Repin, Parcului, Cocorilor, Emil Gârleanu, George Topârceanu, Rotundă, Plopului, Calistrat 
Hogaş, Grădinarilor, Martir Ion Tănase, Martir C.Popescu, Victor Babeş, Constantin Prezan, 
Dimineţii, Panselelor, Canal Bega, Colonia Radio, Constantin Daniel, Răscoala din1907, Cercului, 
Constantin Daniel, C. I. Nottara, Fragilor, Podgoriei, A. Bacalbaşa, Ion Românu, Prepeliţei, 
Paganini, Vasilescu Vasia, Luţă  Ioviţa, Deta, Delineşti, Splaiul Sofocle, Chevereşului, Josef 
Gabriel, Baba Novac, Gheorghe Şincai, Eneas, Hebe, Lunei, Nouă, Cermena, Herodot, Dumbrava 
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Roşie, Gheorghe Asachi, Soarelui, Ion Neculce, Tigrului, Tibleşului, Levănţica, Melodiei, Ion 
Lotreanu, Nicolae Filimon, Ion Bonţilă, Moise Nicoară, Chopin, Vânătorilor, Crizantemelor, Vasile 
Lupu, Vălcea, Vulturilor, Carpaţi, Gutemberg, Satu Nou, Crişul, Stejarul, Cerna, Bucegi, Negoiu 
(Surorile M.Caceu), Roentgen, Bradul, Diana, Constanţa, Gladiolelor, Minerva, I.M.Klein, P-ţa 
Axente Sever, Biserica catolică P-ţa Romanilor, Diaconu Coresi, Vasile  Cârlova, Căprioarei, 
Eternităţii (Arh. V. Vlad-Secerii), Florilor, C. Urseni, Secerii (Ceferiştilor- str. Steaua), Emil  Zola, 
W.Shakespeare, Anul 1848, Muncitorilor, A.P.Cehov, Progresului, Avântului (Mart.I.Ciordaş), I. P. 
Pavlov, General Dragalina, Iuliu Podilbny, Victor Vâlcovici, Muzicescu,  Aluniş, Dimitrie Dinicu, 
Gospodarilor, Neajlov, Jupiter, Sabin Manăila,  Euripide, Anina, Arh. C. Liuba, Olarilor,   Emil 
Racoviţă, N.D.Cocea, Spatar Milescu, Stoica de Haţeg, Pavel Stoica, Traian Simu, Lothar 
Radaceanu, Ioachim Miloia, Traian Vuia, Arcidava, Grădinii, Ion Sârbu, Th. Palady, Leonardo da 
Vinci, Recoltei, Fructelor, Bujorilor, D.Bojinca, Biserica catolică Dragalina, Pestalozzi, Putna, 
Calea Şagului, Cluj, Epurelui, Biserica ortodoxă Veche, Biserica Catolică Tinereţii, Monument 
Calea Martirilor, Monument Calea Şagului, Mihai Viteazul, C. Coposu, V. Pârvan, Piaţa Leonardo 
Da Vinci, Biserica I.Slavici, T. Vladimirescu, Spitalul Judeţean, Parc B-dul Sudului, Văliug, Ion 
Monoran, Piaţa Clemenceau, Zona Arieş, Iancu Văcărescu, Intrarea Lungă, Zona Steaua III, 
C.Brâncoveanu, Lidia colţ cu C. Martirilor, Intrarea Vântului, Biserica, Prahova, Biserica str. 
Slavici, Biserica C. Girocului,  Piaţa N. Bâlcescu, Aştrilor; 

- S-a realizat pavoazarea cu ocazia sărbătorilor de iarna 2007-2008; 
- Debranşarea, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic 

montate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2007-2008; 
- Reînnoirea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public cu 

S.C. ENEL Banat S.A.; 
- Încheierea cu S.C. ENEL Banat S.A. a contractelor de furnizare a energiei electrice 

pentru diferite obiective din patrimoniul Primăriei; 
- Obţinerea de avize din partea S.C.ENEL Banat S.A.; 
- 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); 

- Au fost constatate în urma deplasărilor pe teren dispariţia sau distrugerea unor 
corpuri, cutii de distribuţie şi stâlpi de iluminat public. În urma acestor constatări au fost întocmite 
15 dosare şi înaintate sesizări către organele competente în vederea recuperării prejudiciilor; 

- Au fost promovate în Consiliul Local 3 proiecte de hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării a unor lucrări de extindere a 

iluminatului public pe:  
- Str. Gheorghe Lazăr nr.36, str. Dropiei nr.4 şi nr.7, str. Labirint nr.2 
- Str. Horia Creangă  
- Parcul Dacia  
- Str. Brânduşei 
- Parcul Industrial Freidorf  
- Str. Boema 
- Intrarea Onoarei; 
- Str. Vasile Balmoş  
- Str. Mircea Neamţu  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării a unor lucrări de extindere a 

iluminatului public pe: 
- Str. Aida şi Traviata 
3. Proiecte de hotărâre privind constituirea Comisiei Municipale pentru Probleme de 

iluminat Public. 
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4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

- Debranşare, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic montate 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2007-2008; 

- Finalizarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public în municipiul Timişoara; 
- Promovarea de noi proiecte de hotărâri privind executarea de lucrări de extindere 

iluminat public; 
- Urmărirea şi verificarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi extindere a iluminatului 

public desfăşurate conform contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public, contracte 
aflate în desfăşurare; 

- Încheierea Contractului Cadru de dare în folosinţă a sistemului de iluminat public (reţele, 
stâlpi, cutii de distribuţie, puncte de aprindere, etc.) cu SC ENEL Banat SA.; 

- Realizarea pavoazării pentru sărbătorile de iarnă 2008-2009. 
 
 
COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 
1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI  

 
Compartimentul Asociaţii de Proprietari are prevăzut în structura sa 7 funcţionari publici 

de execuţie. 
În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 4 consilieri şi 1 referent de 

specialitate. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
 

În conformitate cu prevederile art. 52, alin. 2, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, care stipulează: „Consiliile locale organizează 
în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de 
proprietari.”  
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

Pe parcursul anului 2007 compartimentul a sprijinit şi îndrumat asociaţiile de 
proprietari/locatari asupra tuturor aspectelor cu care se confruntă, atât pe probleme legislative, 
economice, cât şi de ordin tehnic. 

Compartimentul Asociaţii de Proprietari a soluţionat sesizări şi reclamaţii primite de la 
cetăţenii municipiului Timişoara, astfel: 

- S-a înregistrat un număr de 281 sesizări, care au fost soluţionate integral; 
- S-a răspuns la întrebările adresate de cetăţeni prin intermediul serviciului Call - 

Center (6 sesizări), al serviciului „Sugestii şi reclamaţii” (47 sesizări) şi Monitorul Primăriei; 
- S-au efectuat deplasări pe teren în vederea verificării sesizărilor primite de la 

cetăţeni;  
- S-au înregistrat în evidenţa compartimentului situaţiile soldurilor elementelor de 

activ şi de pasiv (178 de situaţii), care se depun de către asociaţiile de proprietari care optează 
pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă până la 1 martie pentru situaţia de la 31 decembrie 
şi până la 1 septembrie pentru situaţia de la 30 iunie; 
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- Au fost solicitate declaraţii informative pentru completarea bazei de date privind 
asociaţiile de proprietari/ locatari din municipiul Timişoara. În anul 2007 s-au primit de la 
asociaţiile de proprietari/ locatari 48 de astfel de declaraţii; 

- Pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile – persoane 
fizice atestate, s-a actualizat baza de date a compartimentului; 

- S-au soluţionat conflictele apărute în cadrul asociaţiilor de proprietari, prin 
participarea directă la şedinţele acestora, solicitându-se respectarea prevederilor legale. Astfel, 
inspectori din cadrul compartimentului au participat la 13 şedinţe organizate de membrii asociaţiilor 
de proprietari, problemele fiind de natură:  

− organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de conducere 
(comitet executiv, comisie de cenzori); 

− de funcţionare – constituirea de asociaţii de proprietari, pe tronsoane sau scări, şi 
transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, respectând prevederile Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

− informarea asociaţiilor de proprietari cu privire la respectarea legalităţii în ceea ce 
priveşte angajarea administratorului; 

- În anul 2007 s-a exercitat controlul asupra activităţii financiar – contabile la 
următoarele asociaţii de proprietari: Deliblata nr. 15, Nistrului nr. 17, Brânduşei nr. 13, Aştrilor nr. 
7, Musicescu nr. 8 şi M. Kogălniceanu C4 - C6; 

- S-au avizat 87 de adeverinţe eliberate de asociaţiile de proprietari, necesare la 
înstrăinarea apartamentelor, după ce în prealabil s-a efectuat 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, aşa cum se prevede în HG nr. 400/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- S-au eliberat certificate de atestare a calităţii de administrator - persoană fizică, 
pentru participaţii la examenele susţinute pe parcursul anilor 2003 - 2004; 

- S-au distribuit formulare tipizate pentru Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de 
pasiv; 

- S-au pus la dispoziţia cetăţenilor fluturaşi care cuprind actele necesare pentru 
transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari şi s-au distribuit formularele tipizate 
pentru constituirea dosarului de transformare a asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari ( 
cerere - tip de înaintare către judecătorie, statul asociaţiilor şi acordul de asociere). 

 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 

 
- Constituirea comisiei de atestare şi organizarea examenului de atestare pentru 

obţinerea certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile; 
- Întocmirea proiectului de hotărâre privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 

în cadrul asociaţiilor de proprietari de pe teritoriul municipiului Timişoara; 
- Organizarea de instructaje şi întâlniri cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de 

proprietari; 
- Completarea bazei de date privind numărul asociaţiilor care funcţionează în  

municipiul Timişoara; 
- Continuarea procesului de transformare a asociaţiilor de locatari în asociaţii de 

proprietari; 
- Soluţionarea sesizărilor primite de la cetăţeni; 
- Eliberarea certificatelor de atestare a calităţii de administrator de imobile - persoană 

fizică, pentru participaţii la examenele susţinute pe parcursul anilor 2003- 2004 ; 
- Exercitarea controlului asupra activităţii financiar – contabile din cadrul asociaţiilor 

de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari; 
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- Înregistrarea în evidenţa compartimentului a Situaţiilor soldurilor elementelor de 
activ şi de pasiv;  

- Actualizarea bazei de date privind administratorii de imobile – persoane fizice 
atestate; 

- Verificarea pe teren a sesizărilor primite de la cetăţeni şi participarea la şedinţele 
asociaţiilor în vederea sprijinirii şi îndrumării, conform prevederilor legale. 

 
 

BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
Biroul de Reabilitare Termică Clădiri are prevăzut în structura sa un 1 Şef birou şi 8 

funcţionari publici de execuţie.  
În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 4 consilieri. 
Şef birou – vacant. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

- Implementarea programelor anuale privind instituirea măsurilor speciale pentru 
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizarea şi 
verificarea în teren a acestora; 

- Urmărirea aplicării actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale 
în domeniul reabilitării termice a clădirilor şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin 
persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate; 

- Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la 
bugetul local, bugetul de stat şi cetăţenii în domeniul reabilitării termice a clădirilor şi le supune 
aprobării Consiliului Local cu avizul primarului; 

- Elaborează proiectul de buget pentru investiţii în domeniul reabilitării termice a 
clădirilor, cu fonduri de la bugetul local şi îl supune aprobării; 

- Solicită Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuiţelor includerea în 
programele anuale de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe-condominii, precum şi fondurile 
necesare de la bugetul de stat pentru elaborarea auditului energetic, studiilor de fezabilitate, 
proiectelor tehnice şi execuţiei lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor cu avizul primarului. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

- S-au soluţionat 15 sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă respectiv 7 sesizări 
prin poşta electronică şi prin serviciul call-center;  

- S-au înaintat 10 situaţii, solicitări, informări, rapoarte şi analize către Ministerului 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuiţelor, Prefectură, Consiliu Judeţean şi alte autorităţi locale şi 
centrale, referitoare la programul de reabilitare termică a clădirilor; 

- S-au oferit informaţii atât telefonic cât şi direct cetăţenilor cu privire la modul de 
aplicare a Legii 260/2006 şi HG 1735/2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea 
termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

- S-au primit şi s-au analizat şi centralizat un număr de 137 cereri de la asociaţiile de 
proprietari privind includerea în programul de reabilitare termică a imobilelor lor; 
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- S-au prioritizat imobilele care au solicitat includerea în programul de reabilitare 
termică conform punctajului stabilit de către Comisia Energetică a Primăriei Municipiului 
Timişoara; 

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

- H.C.L. 142 din 04/24/2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare 
termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara (conform 
prioritizării); 

- H.C.L. 384 din 10/30/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si execuţia 
lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinte Calea-Sagului Nr. 41-43 din municipiul 
Timişoara"; 

- H.C.L. 385 din 10/30/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executia 
lucrarilor pentru "Reabilitarea termica, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul 
Timisoara"; 

- H.C.L. 386 din 10/30/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi executia 
lucrarilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36,Aleea Martir Octavian Tintaru nr. 1 din 
Municipiul Timisoara"; 

- S-a luat legătura cu 110 asociaţii pentru respectarea HCL 142 din 24.04.2007 şi s-au 
inventariat aceste imobile privind reabilitarea termică; 

- S-au întocmit documentaţiile aferente privind desfăşurarea licitaţiei pentru realizarea 
studiilor de fezabilitate, expertizelor energetice, proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie 
referitoare la reabilitarea termică a imobilelor de la adresele: 

Martir Octavian Ţintaru nr. 1, 
Calea Şagului nr. 41-43, 
Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10. 
- S-au înaintat către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuiţelor 

deconturile pentru plata de la bugetul de stat a studiilor de fezabilitate, expertizelor energetice, 
proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru imobile enumerate anterior; 

- S-a solicitat  Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuiţelor cuprinderea în 
bugetul de stat pentru anul 2008 a sumelor necesare pentru executarea auditurilor energetice, 
studiilor de fezabilitate, expertizelor energetice, proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie 
privind reabilitarea termică pentru 138 imobile şi a cotei de 34% pentru execuţia lucrărilor a 
imobilelor de la adreselor: Martir Octavian Ţintaru nr. 1, Calea Şagului 41-43,  Calea Şagului 41-
43. 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni privind reabilitarea termică a 
clădirilor; 

- Analizarea, centralizarea şi prioritizarea  cererilor primite  de la asociaţiile de proprietari 
privind includerea în programul de reabilitare termică a imobilelor lor; 

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

-  Implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate; 
- Întocmirea documentaţiile aferente privind desfăşurarea licitaţiei pentru realizarea 

auditului energetic, studiilor de fezabilitate, expertizelor energetice, proiectelor tehnice şi a 
detaliilor de execuţie referitoare la  reabilitarea termică a imobilelor pentru care se alocă fonduri de 
la bugetul de stat; 

- Întocmirea documentaţiile aferente privind desfăşurarea licitaţiei pentru execuţia 
lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor: 
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  Martir Octavian Ţintaru nr. 1, 
  Calea Şagului nr.  41-43, 
  Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10. 
- Să verifice din punct de vedere cantitativ şi calitativ, să avizeze situaţiile de lucrări 

pentru investiţiile Municipiului Timişoara în domeniul reabilitării termice a clădirilor, urmărind ca 
plăţile efectuate să se încadreze în valorile prevăzute în lista de investiţii; 

- Să participe la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul 
reabilitării termice a clădirilor; 

- Să înainteze către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuiţelor deconturile 
pentru plata de la bugetul de stat a auditurilor energetice, studiilor de fezabilitate, expertizelor 
energetice, proiectelor tehnice, detaliilor de execuţie şi pentru execuţia lucrărilor de reabilitare 
termică; 

- Să elaboreaze proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la 
bugetul local, bugetul de stat în domeniul reabilitării termice a clădirilor şi le supune aprobării 
Consiliului Local cu avizul primarului; 

- Să  solicite  Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuiţelor cuprinderea în 
bugetul de stat pe anul 2009 a sumelor necesare pentru investiţiile de reabilitare termică clădiri din 
Municipiul Timişoara. 
 
 

BIROUL HIDROTEHNIC 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI  
 
Biroul Hidrotehnic are prevăzut în structura sa un 1 Şef birou şi 5 funcţionari publici de 

execuţie.  
În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 4 consilieri. 
Şef birou – dl. Ing. Marius Oneţiu. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 

- Promovare şi susţinere în comisiile Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiilor 
tehnice din domeniul alimentării cu apă şi canalizării finanţate din bugetul local (în principal 
studii de fezabilitate); 

- Promovare şi susţinere în comisiile Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiilor 
având ca iniţiator S.C. Aquatim S.A. (în principal cu referire la reorganizare, gestionare 
serviciu apă-canal, ajustare tarife etc) ; 

- Verificare şi soluţionare sesizări şi reclamaţii înregistrate la Biroul Hidrotehnic; 
- 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 etc.); 

- Pregătire documentaţii tehnice necesare tuturor achiziţiilor publice din domeniul apă-canal 
cu finanţare din bugetul local (selecţii de oferte şi licitaţii deschise pentru serviciile de 
proiectare, consultanţă şi execuţii lucrări); 

- Urmărire şi verificare 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 de la contractare până la recepţia finală); 
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- Întocmire carte tehnică şi convocare comisii de recepţii la terminare şi finale la investiţiile 
din domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu 
finanţare din bugetul local; 

- Verificare calitate apă la fântânile publice forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara, 
acţiune efectuată trimestrial cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică; 

- Urmărire şi verificare 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 şi verificare lucrări de întreţinere şi reparaţii a fântânilor publice forate şi 
ornamentale de pe raza municipiului Timişoara; 

- Urmărire execuţie din punct de vedere calitativ a lucrărilor de reparaţii capitale ale reţelelor 
de apă şi canal executate de S.C. Aquatim S.A.; 

- Participare ca reprezentanţi ai Consiliului Local în comisiile de recepţii la lucrările efectuate 
de S.C. Aquatim S.A. cu finanţare din surse proprii sau fonduri externe (program ISPA).  

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 

Promovare spre aprobare în Consiliul Local a documentaţiilor tehnice (studii de 
fezabilitate) pentru investiţii din domeniul apă-canal:  
 

- s-au  promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri pentru 
aprobare studii de fezabilitate privind lucrări de investiţii apă-canal (15 proiecte), aprobate 
prin Hotărâri ale Consiliului Local, astfel: 

 
 HOTĂRÂREA NR. 96  din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extindere reţea de canal - zona Colonia Radio - Plopi"; 
 HOTĂRÂREA NR. 97  din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extindere reţea de  apă- str. Cetatea Alba (Vistula)"; 
 HOTĂRÂREA NR. 98 din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extindere reţea de  canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"; 
 HOTĂRÂREA NR. 99 din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie"; 
 HOTĂRÂREA NR. 100 din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega"; 
 HOTĂRÂREA NR. 101 din data: 27.03.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-str. II-V"; 
 HOTĂRÂREA NR. 175 din data: 29.05.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuntz - etapa a II-a"; 
 HOTĂRÂREA NR. 176 din data: 29.05.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"; 
 HOTĂRÂREA NR. 177 din data: 29.05.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"; 
 HOTĂRÂREA NR. 178 din data: 29.05.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"; 
 HOTĂRÂREA NR. 179 din data: 29.05.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei";  
 HOTĂRÂREA NR. 281 din data: 31.07.2007 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a; 
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 HOTĂRÂREA NR. 282 din data: 31.07.2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara; 

 HOTĂRÂREA NR. 283 din data: 31.07.2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade" în municipiul Timişoara; 

 HOTĂRÂREA NR. 488 din data: 18.12.2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6 - Municipiul Timişoara"; 
 

Pregătire documentaţii tehnice pentru achiziţiile publice în domeniul apă-canal, cu 
finanţare din bugetul local, aferent anului 2006: 
 

- s-au înaintat către Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile tehnice necesare organizării 
unui număr de 22 selecţii de oferte pentru adjudecarea constructorului următoarelor obiective de 
investiţii din domeniul apă-canal, astfel : 

Extindere reţea apă - str. Louis Ţurcanu 
Extindere reţea apă - str. Obreja  
Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg 
Extindere reţea canal -str. Moise Doboşan 
Extindere reţea canal- str. Stephenson 
Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 
Extindere reţea canal - str. Ruderia 
Extindere reţea canal - str. Cometei (parţial) 
Extindere reţea apă - canal- str. C. Prezan 120 
Extindere reţea apă - canal- str. M. Neamţu 
Extindere reţea apă - canal - str. M. Sadoveanu 
Extindere reţea apă - canal - str. Mureş 160/7 
Extindere reţea canal - str. Rarău 
Extindere reţea apă - canal - str. Claude Debussy 
Extindere reţea apă - str. Anina 
Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa 
Extindere reţea apă - canal - str. Muncii 
Extindere reţea apă - canal - str. Corina Irineu 
Extinderi reţele apă - canal - zona  Dâmboviţa-Lacului 
Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala-Basarabia (str: Coşarilor  a+c, Cirneanski - c)  
Extinderi reţele apă - canal - zona Trubadur-Eroilor  (str: Lautarilor a+c, Vărădia c) 
Extinderi reţele apă - canal - zona Muzicescu – Urseni (str: Joseph Hazden a+c , Louis 

Ţurcanu, Vasile Mioc, Bănărescu- c) 
  

- s-au înaintat către Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile tehnice necesare organizării 
unui număr de 5 licitaţii deschise pentru adjudecarea constructorului următoarelor obiective de 
investiţii din domeniul apă-canal, astfel : 

Sistem major canal - zona de locuinţe - str. Polonă (SP+ canalizare tot cartierul) 
Sistem major canal - zona Aleea Ghiroda (SP+ colector Aleea Ghirodei) 
Extinderi reţele apă-canal - zona Ronaţ-Vest (str: Războieni -a, Pelinului, Tazlau, Donici -

c) 
Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia (str: Cehov, Muncitorilor, Anul 1848, 

Apicultorilor - c) 
Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi -Timireazev (str: Grădinarilor a+c, Cocorilor, 

Hogas, Toparceanu- c)   
 

 20



- s-au înaintat către Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile tehnice necesare organizării 
unui număr de 13 selecţii de oferte pentru adjudecarea proiectantului următoarelor obiective de 
investiţii din domeniul apă-canal, astfel:  

Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter (str: Rudolf Walter - Col. Radio + str.Bistrei), 
cartier Kuntz (toate străzile) 

Extinderi reţele canal - cartier Mehala – str: Al.Viilor (parţial), str. Gr.Alexandrescu 
(parţial), str. Popovici Bănăţeanu, str. Crişan (parţial), cartier Ronaţ –zona Pavilioane (toate străzile 
necanalizate), cartier Freidorf (toate străzile din zona I. Slavici); 

Extinderi reţele apă-canal-cartier Ciarda Roşie (str: Chevereşului, Nouă, Jupiter, Haţeg), 
cartier Ronaţ (toate străzile din zona Comoarei); cartier Plopi (str: Jokai Mor, Gârleanu, Deta), str. 
Ana Lugojeana, str. Ernest Neumann 

Alimentări cu apă industrială, fântâni ornamentale şi zone verzi-execuţia a 14 foraje de apă 
industrială pe următoarele amplasamente: P-ţa Huniade, Parc Spitalul Judeţean, Scuar Petofi, Parc 
Szekely Laszlo-Doina, Scuar P-ţa Crucii, Parcul Studenţesc, Parcul Stadion, Scuarul Adolescenţei, 
Parcul Zurich, Parcul Alpinet, Parcul Justiţiei, Parcul Rozelor, Parcul Central, Calea Sever Bocu, cât 
şi o lungime de reţea de alimentare cu apă pentru hidranţi este de peste 2.000 m. 

  
Urmărire şi verificare lucrări de investiţii din domeniul apă-canal cu finanţare din bugetul 

local: 
 

- s-au parcurs toate etapele necesare derulării unei investiţii: predare amplasament, ordin 
începere lucrări, verificare situaţii lucrări, semnare procese verbale conform control calitate, 
întocmire carte tehnică, plată taxe 0.1%, 0.5%, 0.7% către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 
Timiş şi Casa Socială a  Constructorilor, întocmire şi convocare comisie recepţie la terminarea 
lucrării, astfel: 
 

- au fost finalizate investiţii din domeniul apă-canal cu finanţare integrală din bugetul 
local, astfel: 

Sistem major canal - cartier Plopi 
Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie 
Sistem major de canalizare - cartier Ghiroda etapa-II 
Alimentare cu apă. Fântâni publice forate 
Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 

 
- au fost finalizate investiţii din domeniul apă-canal cu finanţare prin parteneriat public-

privat, astfel: 
Extindere reţea apă - canal - str. Intrarea Ardealului  

  s-a executat reţea de apă L = 175 m, Dn =125 mm PE-HD  
      s-a executat reţea de apă L =  34 m, Dn = 225 mm PE-HD  

s-a executat reţea canal  L =  265 m,Dn = 315 mm PVC 
Extindere reţea apă - canal - str. Lămîiţei 

s-a executat reţea de apă L= 234m, Dn =125 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal  L=  90m,Dn =400 mm PVC 
s-a executat reţea canal  L= 229 m, Dn =315 mm PVC 

Extindere reţea apă - canalizare - zona Blaşcovici 
s-a executat reţea de apă L= 587 m, Dn =125 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal  L= 453 m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea canal - str. Gospodarilor 
s-a executat reţea canal  L= 375 m, Dn =400 mm PVC 

    s-a executat reţea canal  L=  74 m, Dn =600 mm PVC 
Extindere reţea apă - canal - zona Câmpului I 
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s-a executat reţea de apă L= 1196 m, Dn =125 mm PE-HD 
s-a executat reţea de apă L= 190 m, Dn =225 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal  L= 1100  m, Dn =315 mm PVC 
s-a executat reţea canal  L= 190 m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea apă - canal - zona Câmpului II 
s-a executat reţea de apă L= 890 m, Dn =125 mm PE-HD 
s-a executat reţea de apă L= 130 m, Dn =225 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal L= 800 m, Dn =315 mm PVC 
s-a executat reţea canal L= 130 m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea apă - str. Louis Ţurcanu 
s-a executat reţea de apă L= 300 m, Dn =125 mm PE-HD 

Extindere reţea apa - str. Obreja  
s-a executat reţea de apă L= 125 m, Dn =125 mm PE-HD 
s-a executat reţea de apă L= 25 m, Dn =160 mm PE-HD 

Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg 
s-a executat reţea de apă L= 402 m, Dn =125 mm PE-HD 

Extindere reţea canal - str. Stephenson 
s-a executat reţea canal L= 504 m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea canal - str. Mircea cel Bătrân (parţial) 
s-a executat reţea canal L= 294 m, Dn =315 mm PVC 

Extindere reţea canal - str.Ruderia 
s-a executat reţea canal L= 260  m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea canal - str.Cometei (parţial) 
s-a executat reţea canal  L= 180 m, Dn=315 mm PVC 

Extindere reţea apă - canal - str. M. Neamţu 
s-a executat reţea de apă L= 560 m, Dn=125 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal  L= 150 m, Dn =315 mm PVC 
s-a executat reţea canal  L= 387  m, Dn =400 mm PVC 

Extindere reţea apă-canal - str. M. Sadoveanu 
s-a executat reţea de apă L= 365 m, Dn=125 mm PE-HD 
s-a executat reţea canal L= 240 m, Dn =315 mm PVC 
s-a executat reţea canal L= 110 m, Dn =400 mm PVC. 
 

Se află în diverse faze de execuţie lucrările la următoarele obiective de investiţii, lucrări 
care se vor finaliza şi recepţiona în semestrul I al anului 2008, astfel: 

 
Sistem major canal - zona de locuinţe - str. Polonă 
Sistem major canal - zona Aleea Ghirodei 
Extindere reţea canal  - str. Moise Doboşan 
Extindere reţea apă - canal - str. C. Prezan 120 
Extindere reţea apă - canal - str. Mureş 160/7 
Extindere reţea canal - str. Rarău 
Extindere reţea apă - canal - str. Claude Debussy 
Extindere reţea apă - str. Anina 
Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa 
Extindere reţea apă - canal -str. Muncii 
Extindere reţea apă - canal- str. Corina Irineu 
Extinderi reţele apă - canal - zona  Dâmboviţa-Lacului 
Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala - Basarabia (str: Coşarilor a+c, Cirneanski - c) 
Extinderi reţele apă-canal - zona Trubadur-Eroilor (str: Lautarilor a+c, Vărădia c)    
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Extinderi reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni (str: Joseph Hazden a+c , Louis 
Ţurcanu, Vasile Mioc, Bănărescu - c) 

Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest (str: Războieni-a, Pelinului, Tazlau, Donici -
c) 

Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia (str: Cehov, Muncitorilor, Anul 1848, 
Apicultorilor - c)   

Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi - Timireazev (str: Grădinarilor a+c, Cocorilor, 
Hogaş, Topârceanu - c)   

 
- s-au verificat şi înaintat către Direcţia Urbanism documentaţiile tehnice în vederea 

obţinerii avizelor şi acordurilor necesare obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru următoarele 
obiective de investiţii:  

 
Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 
Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega 
Sistem major canal - cartier zona Urseni-Uzina de apă 1 
Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Moşniţei 

 
Efectuare lucrări la terminarea lucrărilor pentru investiţiile din domeniul apă-canal: 
 

- s-au efectuat recepţii la terminarea lucrărilor pentru investiţii din domeniul apă-canal, 
finalizate în acest an, astfel: 

Extindere reţea apă - canal - str. Intrarea Ardealului  
Extindere retea apă - canal - zona Blaşcovici 
Extindere reţea apă - canal - str. Lămîiţei 
Extindere reţea canal - str. Gospodarilor (parţial) 
Extindere reţea apă - canal - zona Câmpului I 
Extindere reţea apă - canal - zona Câmpului II 
Extindere  reţea apă  - str. Louis Ţurcanu 
Extindere reţea apă - str. Obreja  
Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg 
Extindere reţea canal - str. Stephenson 
Extindere reţea canal - str. Mircea cel Bătrân (parţial) 
Extindere reţea canal - str. Ruderia 
Extindere reţea canal - str. Cometei (parţial) 
Extindere reţea apă - canal - str. M. Neamţu 
Extindere reţea apă - canal - str. M. Sadoveanu 
Sistem major canal - Cartier Plopi 
Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie 
Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 
Alimentare cu apă. Fântâni publice forate 
Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 

 
Efectuare recepţii finale pentru investiţiile din domeniul apă-canal: 

 
- s-au efectuat recepţii finale pentru investitii din domeniul apă - canal, recepţionate la 

terminarea lucrărilor în cursul anului 2006, astfel: 
Realizare sistem major de canalizare - cartier Ghiroda  
Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu 
Extindere reţea  apă - canal cu contribuţia cetăţenilor – str. Octav Băncilă 
Extindere reţea  apă  cu contribuţia cetăţenilor – zona Plopi Sud (str. nr.1) 
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Extindere reţea apă - canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Aprodu Movilă 
Extindere reţea apă - canal – Mureş -Tosca etapa 2 
Extindere reţea apă cu contribuţia cetăţenilor - str. Euripide 
Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor - str. Călimăneşti (parţial)-AGRIC 
Extindere reţea canal - str. Steaua 
Extindere retea apă canal str. Aurel Pop 
Extindere reţea apă - canal - zona str. Mureş 16 
Extindere reţea apă - str. Calistrat Hogaş+George Topârceanu 
Extindere reţea apă - canal - str. Fragilor 
Extindere reţea apă - canal - str. Lidia -Mureş 
Extindere reţea canal - str.Călimăneşti (zona Tazlău) 
Extindere reţea apă - canal - zona Marginii  
Extindere reţea canal - str. Musicescu (parţial) 
Extindere reţea apă - canal  - zona Bobâlna 
Extindere reţea canal - str. C. Baba 

 
Verificare şi soluţionare sesizări şi reclamaţii înregistrate la biroul hidrotehnic, în cursul 

anului 2007: 
 
- verificare şi rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni înregistrate la Biroul 

Hidrotehnic. S-au rezolvat un număr de 467 sesizări scrise 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. un număr 
de peste 450 sesizări telefonice referitoare îndeosebi la probleme inundaţii şi funcţionare fântâni 
publice etc. cât şi un număr de peste 120 sesizări prin poşta electronică 

- verificare pe teren şi rezolvare situaţii de urgenţă semnalate de către Comandamentul de 
Urgenţă cu privire la zonele afectate de inundaţii din Municipiul Timişoara în perioada februarie - 
mai 2007  

 
Urmărire execuţie din punct de vedere calitativ a lucrărilor de reparaţii capitale ale 

reţelelor de apă şi canal executate de S.C. AQUATIM S.A.: 
 
- participare, conform prevederilor legale, în comisiile de recepţie la lucrările de apă - 

canal finanţate din surse proprii ale S.C. Aquatim S.A., împreună cu specialiştii din cadrul regiei. 
 
Verificare mod de exploatare şi întreţinere a canalelor şi a receptorilor pluviali de către 

S.C. AQUATIM S.A., conform graficelor lunare: 
 
- verificare prin sondaj de către inspectorii Biroului Hidrotehnic a respectării graficelor 

lunare de curăţire canalizare şi guri de scurgere. 
 
Verificare lucrări de reabilitare a canalelor pluviale deschise pentru preluarea apelor 

pluviale în exces: 
 

- verificare şi recepţionare lucrări de întreţineri curente şi reabilitare canale pluviale 
deschise, îndeosebi în cartierele mărginaşe ale municipiului, cu scopul evacuării apelor pluviale în 
exces şi evitare a producerii de inundaţii, astfel:   

- decolmatare şi reprofilare canale de desecare principale ce fac legătura cu canalele 
administrate de A.N.I.F - Timiş în cartierele: Ghiroda (zona Pădurea Verde şi zona Aeroport), Plopi 
(zona C. Moşniţei), Ciarda Roşie (zona Cocea - Legumiculturii), Mehala (zona Al. Viilor - O. 
Balea), Polonă (zona blocuri), Fratelia (zona Apicultorilor) etc. 
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- decolmatare canale secundare pe str: Gr. Antipa, Banul Severinului, Nepos, Zănoaga, 
Mickievici, Radu de la Afumaţi, Herculane, Euripide, Corneliu Baba, Spătar Milescu 

- verificarea executării decolmatării şanţurilor pluviale de către cetăţenii somaţi să respecte 
Hotărârile Consiliului Local. 
 

Verificare lucrări de execuţie a fântânilor forate pe raza Municipiului Timişoara: 
 
- s-au recepţionat şi pus în funcţiune un număr de 10 fântâni publice forate cu apă potabilă, 

pe următoarele amplasamente în municipiul Timişoara: str. Polonă, str. Bariţiu, str. I. Barac, str. 
Mureş, str. Gh. Lazăr,  str. Renaşterii, str. Holdelor, Aleea Ghirodei, str. Aluniş şi Calea Chişodei. 

- s-au recepţionat şi pus în funcţiune un număr de 10 fântâni publice forate cu apă 
industrială, pe următoarele amplasamente în municipiul Timişoara: Parc Central, Parc Botanic, Parc 
Dacia, Parc Soarelui, Parc Catedrală, P-ţa Libertăţii, Parc Poporului, Parc Olimpia, Parc Sudului, 
Parc Lotusului având ca scop atât alimentarea cu apă a fântânilor ornamentale, cât şi alimentarea cu 
apă printr-o reţea de hidranţi pentru udarea zonelor verzi.   

 
Urmărire lucrări de întreţinere şi reparaţii la fântânile publice forate şi ornamentale de pe 

raza Municipiului Timişoara: 
 
- s-au executat în regim de permanenţă lucrări de întreţineri curente la toate fântânile 

forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara;  
- s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile forate din municipiul Timişoara - 80 

fântâni publice forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara (înlocuiri de pompe, presostate, 
robineţi etc.); 

- s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile ornamentale din municipiul 
Timişoara; 

 
Efectuare periodică de analize de apă potabilă la fântânile publice forate aflate în 

patrimoniul Primăriei Timişoara: 
 
- au fost prelevate probe de apă trimestrial de la toate fântânile forate aflate în patrimoniul 

Primăriei Timişoara - 80 buc.;  
- efectuarea analizelor chimice şi bacteriologice la aceste fântâni s-a efectuat de către 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş.  
 
Colaborare cu S.C. AQUATIM S.A.: 
 
- S-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri iniţiate de 

S.C. AQUATIM S.A. şi aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, astfel: 
 
HOTĂRÂREA NR. 38 din data: 13.02.2007 privind aprobarea reorganizarii Regiei 

Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea 
Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării 
operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

HOTĂRÂREA NR. 126 din data: 24.04.2007 privind aprobarea Contractului de 
Concesiune privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de Concedent 
şi  S.C. Aquatim S.A., în calitate de Concesionar; 

HOTĂRÂREA NR. 127 din data: 24.04.2007 privind aprobarea Contractului de 
modificare şi reafirmare cu privire la prima modificare şi reafirmare a Contractului de împrumut şi 
Contractul de împrumut încheiat de Regia Autonoma Apă şi Canal AQUATIM cu Banca Europeană 
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pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare modificat şi reafirmat pentru finanţarea Măsurii ISPA - 
Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul 
Timişoara, România din data de 10 decembrie 2003; 

HOTĂRÂREA NR. 128 din data: 24.04.2007 privind aprobarea Contractului de asistenţă 
la proiectul negociat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

HOTĂRÂREA NR. 450  din data: 18.12.2007 privind  ajustarea tarifelor pentru prestarea 
serviciului de furnizare a apei potabile şi canalizare; 

HOTĂRÂREA NR. 462 din data: 18.12.2007 privind împuternicirea domnului primar 
Gheorghe Ciuhandu în vederea semnării Acordului de Implementare pentru Măsura ISPA 
2000/RO/16/P/PE/004; 
 

- S-au analizat şi soluţionat în mod favorabil sesizările primite de la cetăţeni cu referire la 
activitatea specifică S.C. AQUATIM S.A.; 

- La solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada precipitaţiilor abundente, 
când s-au produs în cartierele mărginaşe inundaţii ale gospodăriilor, S.C. AQUATIM S.A. a 
intervenit mecanizat în sprijinul cetăţenilor;  

- Colaborare strânsă  în domeniul investiţiilor în domeniul apă-canal finanţate prin bugetul 
local, S.C. AQUATIM S.A. asigurând la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara asistenţă 
tehnică de specialitate; 

- Sprijinul S.C. AQUATIM S.A. la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara privind 
decolmatarea receptorilor pluviali  prin includerea  acestor lucrări  în programul lunar de curăţare a 
receptorilor pluviali; 

 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 

 
Obiectivele de investiţii din domeniul apă-canal propuse spre realizare în anul 2008: 
 
- Se vor recepţiona şi pune în funcţiune următoarele obiective de investiţii: 
Sistem major canal - zona de locuinţe - str. Polonă 
Sistem major canal - zona Aleea Ghirodei 
Extindere reţea canal - str. Rarău 
Extindere reţea apă - canal - str. Mureş 160/7 
Extindere reţea apă - canal- str. Claude Debussy. 
Extinderi reţele apă - canal - zona Ronaţ-Vest 
Extindere reţea apă - canal - str. Muncii 
Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 
Extindere reţea apă - str. Anina 
Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa 
Extindere reţea apă - canal - str. Corina Irineu 
Extinderi reţele apă - canal -zona Muzicescu - Urseni 
Extinderi reţele apă - canal - zona Mehala - Basarabia 
Extinderi reţele apă - canal - zona Plopi - Timireazev 
Extinderi reţele apă - canal - zona Trubadur - Eroilor 
Extinderi reţele apă - canal - zona  Dâmboviţa - Lacului 
Extindere  reţea apă -  str. Louis Ţurcanu 
Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg 
Extindere reţea canal - str. Stephenson 
Extindere reţea canal - str.Cometei (parţial) 
Extindere reţea apă - canal - str. M. Sadoveanu 
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Extindere reţea apă - canal - str. M. Neamţu 
Extindere reţea canal - str. Mircea cel Bătrân (parţial) 
Extindere reţea apă - str. Obreja  
Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan 
Extindere reţea canal - str.Ruderia 
Extindere reţea apă - canal - str. C. Prezan 120 
Extindere reţea apă - canal - Calea Martirilor 
Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie 
Sistem major canal Cartier Plopi 
Sistem major de canalizare -  Ghiroda - etapa-II 
Sistem major canal - cartier Kuntz 

 
- va fi demarată investiţia constând în reabilitarea canalizării de pe Calea Moşniţei şi B-dul 

Industriilor, cu finanţare integrală din bugetul local, astfel: 
Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Moşniţei 
 
- va fi demarată investiţia constând în introducerea utilităţilor de apă, canal, gaz, drum, 

trotuare, iluminat public în zona Armoniei nr. 4-6, pentru terenurile atribuite în folosinţă gratuită 
tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, cu finanţare integrală din bugetul local, astfel: 

Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6 -Municipiul Timişoara 
 
- vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă - canal cu finanţare integrală din bugetul 

local, astfel: 
Sistem major canal - cartier zona Urseni-Uzina de apă 1 
Sistem major canal - cartier Plopi-etapa II 
Sistem major canal - cartier Kuntz- etapa a II-a 
Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie -etapa II 
Sistem major canal - zona Aleea Ghirodei - etapa a II-a 
Extindere reţea canal - str .Bobâlna - zona Pădurea Verde 
 
- vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă - canal cu contribuţia cetăţenilor, astfel: 
Extinderi reţele canal - zona Plopi - Canal Bega 
Extinderi reţele apă - canal - zona Plopi Sud - str. II-V 
Extindere reţea apă - str. Cetatea Albă   
Extindere reţea canal - str. Moise Doboşan (zona M. cel Bătrân)  
Extindere reţea canal - zona Colonia Radio - Plopi  
Extindere reţea apă - canal - zona Magnoliei - Ciarda Roşie  

 
- vor fi demarate investiţii noi privind execuţia de fântâni publice forate, pe următoarele 

amplasamente, astfel: 
• cartier Ciarda Roşie - strada Humuleşti; 
• cartier Ronaţ - strada Livezilor; 
• cartier Freidorf - strada Podgoriei; 
• cartier Fabric - strada Kogălniceanu; 
• cartier Şagului - strada C.Şagului; 
• cartier Lipovei - strada Leandrului; 
• cartier Dâmboviţa - strada Iorgovanului; 
• cartier Buziaşului - zona cantina Electrotimiş; 
• cartier Fabric - Piaţa Traian; 
• cartier Cetate - strada Alba Iulia; 
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 -  vor fi demarate investiţii noi privind fântâni publice ornamentale, astfel: 
Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 
 
- vor fi demarate lucrări de reabilitare (reparaţii capitale) la obiectivele:   

Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 
Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 

 
Se vor întocmi documentaţii tehnice (SF, PT, DE) pentru extinderi de reţele apă-canal, 

execuţie de foraje cu apă industrială, ce vor fi promovate spre aprobare în Consiliul Local, urmând 
ca lucrările să se demareze în  anul 2009,  astfel: 

 
Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter 
Extinderi reţele apă - canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului  
Extinderi reţele apă - canal - Ciarda Roşie - zona Jupiter 
Extinderi reţele apă - canal - Plopi - zona Jokai Mor 
Extindere reţea apă - canal - str. Ana Lugojeana                                          
Extindere reţea apă - canal - str. Ernest Neumann  
Extinderi reţele apă - cartier Kuntz                                        
Extinderi reţele canal - Mehala - zona Al.Viilor                                        
Extinderi reţele apă - canal - Ronaţ - zona Comoarei          
Extinderi reţele canal -  Ronaţ - zona Pavilioane                                   
Extinderi reţele canal -  Freidorf - zona Slavici-Nord                                        
Extinderi reţele canal – Freidorf - zona Slavici-Sud                                       
Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi. 

 
 

III. SERVICIUL SALUBRIZARE 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 

 
Serviciul Salubrizare are în componenţă Biroul Gestiune Deşeuri. 
Serviciul Salubrizare are prevăzut în structura sa un 1 Şef serviciu şi 9 funcţionari publici 

de execuţie.  
În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 3 consilieri şi 3 referenţi de 

specialitate. 
Şef serviciu – dl. Adrian Puşcaş. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Principalele activităţi ale Serviciului Salubrizare sunt: 
 

a) verificarea şi recepţia zilnică a lucrărilor de salubrizare stradală, respectiv măturatul 
manual, măturatul mecanic, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 

b) verificarea şi recepţia zilnică a lucrărilor de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în timpul iernii; 

c) controlul activităţii de precolectare a deşeurilor municipale; 
d) controlul activităţii de colectarea şi transportul deşeurilor municipale; 
e) controlul implementării de către operatorul de servicii publice de salubrizare, a 

sistemului de colectare duală în cartierele municipiului, întocmind rapoarte, note de constatare 
şi/sau  informare în acest sens; 
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f) soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări venite din partea 
cetăţenilor, a unor instituţii şi societăţi comerciale; 

g) verificarea, controlul şi sancţionarea unor fapte ce constituie contravenţii la actele 
normative specifice Serviciului Salubrizare; 

h) asigură punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale 
în domeniu şi modul de îndeplinire de către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice a 
obligaţiilor ce le revin; 

i) colaborează şi organizează acţiuni cu organele de poliţie, Jandarmeria, Poliţia 
comunitară, Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţia Mediului şi alte organe de specialitate 
locale, soluţionarea problemelor specifice; 

j) aplicarea actelor normative din domeniul salubrizării şi gestionării deşeurilor; 
k) activităţi ecologice. 
 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 

 
Activităţi curente: 

 
S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 

efectuate de operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A, astfel: 
 

- măturat manual căi publice în suprafaţă de 91.804.603 mp; 
- măturat mecanic căi publice în suprafaţă de 206.716.772 mp; 
- întreţinerea căilor publice în suprafaţă de 145.300.882 mp; 
- spălat căi publice (care s-a efectuat în perioada iulie – octombrie), în suprafaţă de 

665.052 mp, evoluţia acestuia în fiecare lună putându-se vedea în graficul următor: 
 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

iul. aug. sept. oct.

 
- stropitul căilor publice (care s-a efectuat în perioada iunie – octombrie), în suprafaţă de 

81.966.654 mp, evoluţia acestuia în fiecare lună putându-se vedea în graficul următor: 
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- au fost amplasate un număr de 601 coşuri stradale pe străzile din zona centrală, în staţiile 

mijloacelor de transport în comun; 
 

Inspectorii Serviciului Salubrizare au controlat, conform graficelor de colectare, modul în 
care s-a efectuat activitatea serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim 
special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici 
şi instituţii publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A.  

Astfel, de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea de 489.435 mc 
deşeuri, iar de la agenţi economici cantitatea de 310.786 mc deşeuri, evoluţia acestora, în fiecare 
lună, este prezentată în graficele următoare: 
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Agenţi economici: 
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În luna februarie 2007, operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A. a înfiinţat 

serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase şi nepericuloase şi din 
construcţii, reparaţii şi reabilitări la clădiri. S-a urmărit efectuarea în bune condiţii şi la termenele 
stabilite a serviciilor efectuate de către acesta.  
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Serviciul presupune punerea la dispoziţia populaţiei şi a agenţilor economici/instituţiilor 
publice containere de 4, 7 şi 22 mc pentru colectarea deşeurilor voluminoase şi nepericuloase şi din 
construcţii.  

De la data înfiinţării şi până la sfârşitul anului, a fost colectată cantitatea de 27.512,5 mc 
de deşeuri. Evoluţia cantităţilor de deşeuri colectate lunar este prevăzută în graficul următor: 
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 De asemenea, tot în luna februarie 2007 operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM 
S.A. a început implementarea sistemului de colectare duală a deşeurilor menajere de la toţi 
utilizatorii de pe raza municipiului Timişoara, sistem care presupune colectarea separată a 
deşeurilor reciclabile de cele nereciclabile. Până la sfârşitul anului 2007, sistemul a fost 
implementat în 3 sectoare din cele 12 în care a fost împărţit municipiul Timişoara.  
 Inspectorii Serviciului Salubrizare au urmărit efectuarea în bune condiţii şi la termenele 
stabilite a activităţii respective.  

Astfel, ca urmare a implementării acestui sistem de colectare au fost colectate următoarele 
cantităţi de materiale reciclabile, evoluţia acestora, în fiecare lună, putând fi urmărită în graficele de 
mai jos: 
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PET – uri 39,92 tone/an 
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 - 25,91 tone metale; 
 Ca urmare a colectării separate a acestor materiale reciclabile, au fost valorificate 
următoarele cantităţi: 
 - 530,69 tone hârtie/carton; 
 - 24,06 tone PET-uri; 
 - 25,29 tone metale.   
 

Activităţi ecologice 
 

Inspectorii Serviciului Salubrizare au urmărit respectarea programului iniţiat de Primăria 
Municipiului Timişoara pentru campaniile de Curăţenie Generală de Primăvară şi Toamnă privind 
colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a deşeurilor vegetale rezultate 
din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi din curăţirea zonelor verzi din jurul 
blocurilor de locuinţe. 

În cadrul campaniei „Curăţenia Generală de Primăvară” a fost colectată cantitatea de 
1.215,84 tone deşeuri, iar în cadrul campaniei „ Curăţenia Generală de Toamnă” a fost colectată 
cantitatea de1.723,76 tone deşeuri. 

S-au verificat şi recepţionat lucrările de salubrizare şi igienizare a unor străzi, zone de 
locuinţe, a malurilor canalului Bega, a unor terenuri aparţinând domeniului public, situate la 
periferia municipiului şi a altor terenuri virane de pe raza municipiului Timişoara, efectuate cu 
deţinuţii Penitenciarului Timişoara. 
  

Sesizări şi reclamaţii 
 

- au fost soluţionate sesizările şi interpelările consilierilor locali; 
- au fost soluţionate sesizările consiliilor de cartier; 
- s-a eliberat un număr de 11 avize la solicitarea unor agenţi economici, în vederea 

obţinerii autorizaţiei de colectare a deşeurilor reciclabile de la persoane fizice;  
- s-au soluţionat un număr de  440 sesizări şi reclamaţii, din care 24 primite prin Call 

Center de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului şi  65 sesizări 
venite prin e-mail; 

- s-a emis un număr de 1020 somaţii şi  900 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 si s-au aplicat amenzi 
contravenţionale în valoare de 55.188 lei.  
 

Alte activităţi: 
 

S-a asigurat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat următoarele manifestări: 
Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ziua Timişoarei, Ruga Bănăţeană. 
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 S-au organizat acţiuni de depistare a persoanelor fizice şi juridice care nu respectă modul 
de gestionare a deşeurilor în zonelor Circumvalaţiunii şi Torontalului. 
 S-au făcut demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au depozitat 
ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi, au fost sancţionaţi conform HCL 
542/2006 pentru neîntreţinerea şi neîmprejmuirea terenurilor respective. 

 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2008 
 

1. Urmărirea realizării de către operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. 
RETIM S.A., conform contractului de concesiune încheiat cu Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara, a unei staţii de sortare a deşeurilor reciclabile colectate de la utilizatorii de pe raza 
municipiului Timişoara, în vederea îndeplinirii cotelor de colectare stabilite de legislaţia în vigoare, 
pe tipuri de deşeuri reciclabile. 

2. Continuarea implementării etapizate a sistemului de colectare duală a deşeurilor 
municipale, respectiv colectarea separată a deşeurilor biodegradabile şi colectarea separată a 
deşeurilor reciclabile la toţi utilizatorii serviciului, pe cele 12 sectoare, cu termen de implementare 
de 3 luni pentru un sector. 

3. Mediatizarea şi extinderea serviciului de colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor voluminoase şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată şi a 
deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, 
locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la utilizatorii persoane fizice şi juridice 
de pe raza municipiului Timişoara. 

4. Extinderea activităţii de salubrizare stradală pe căile publice modernizate, reparate, 
situate în cartierele periferice ale municipiului; 

5. Extinderea activităţii de măturat mecanic pe căile publice unde această activitate se 
poate desfăşura în condiţii de calitate; 

6. Promovarea şi mediatizarea unor programe pentru conştientizarea agenţilor 
economici şi a populaţiei în ceea ce priveşte activitatea de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile 
şi de educare în domeniul gestiunii deşeurilor. 

 
 
BIROUL GESTIUNE DEŞEURI 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI  

 
 Biroul Gestiune Deşeuri s-a constituit începând cu 01.08.2007, el are în structura sa 1 şef 
birou şi 5 funcţionari publici de execuţie.  

În cursul anului 2007 această structură a fost ocupată de 4 consilieri. 
 Şef birou - d-na Marinela Topor. 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 

- elaborarea de proiecte de hotărâri referitoare la gestionarea deşeurilor pe teritoriul 
municipiului pe care le supune aprobării Consiliului local; 

- propunerea de programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale 
corelate cu cele centrale şi judeţene, în domeniul gestiunii deşeurilor; 

- efectuarea activităţilor de inspecţie şi control privind generarea, precolectarea, 
colectarea, transportul, sortarea, tratarea, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor 
de către agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţeni; 
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- urmărirea punerii în aplicare a managementului deşeurilor şi strategiei de gestiune a 
deşeurilor în municipiul Timişoara; 

- propunerea măsurilor de rezolvare a problemelor legate de gestiunea deşeurilor pe 
teritoriul municipiului; 

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv 
în format electronic, în domeniul gestiunii deşeurilor; 

- verificarea şi acordarea de  avize  societăţilor  care au ca obiect de activitate 
preluarea de materii şi materiale reciclabile; 

- controlul generării, colectării, stocării, transportului şi tratării deşeurilor menajere şi 
de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora; 

- controlul eliminării deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea 
planului local de gestiune a acestora; 

- controlul facilităţilor şi instalaţiilor pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor 
menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase; 

- organizarea şi coordonarea de campanii de colectare a deşeurilor din echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) în datele de 06 octombrie 2007 şi 03 noiembrie 2007. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 

 
Potrivit competenţelor legale specifice domeniului de activitate, Biroul Gestiune Deşeuri a 

desfăşurat, în anul 2007, următoarele activităţi: 
 

a) a elaborat proiecte de hotărâri pentru atribuirea de terenuri pentru realizarea unei 
platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara; 

b) a întocmit documentaţia tehnică necesară iniţierii procedurii de achiziţie publică 
pentru studiul „Managementul deşeurilor în municipiul Timişoara şi strategia de gestionare a 
deşeurilor în municipiul Timişoara”; 

c) a elaborat metodologia de lucru pentru emiterea avizelor pentru planul de eliminare a 
deşeurilor; 

d) a coordonat campaniile de colectare a deşeurilor din echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) în zilele de 06 octombrie 2007 şi 03 noiembrie 2007; 

e) a controlat modul de implementare şi funcţionare a sistemelor de gestiune a 
deşeurilor; 

f) a verificat, în teren, modul de eliminare a deşeurilor de către populaţie, agenţi 
economici şi instituţii publice; 

g) a urmărit depistarea depozitărilor ilegale a deşeurilor pe domeniul public; 
h) a controlat modul de respectare a gestiunii deşeurilor de producţie la următorii agenţi 

economici mari: S.C. Azur S.A., S.C. TRW Automotive S.R.L., S.C. Spumotim S.A., S.C. Acellum 
S.R.L. Societatea Cooperativă Progresul, S.C. Ambalajul Metalic S.A., S.C. Gecomod S.R.L., S.C. 
Triada S.R.L.. 
 

La începutul anului 2007, operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A. a înfiinţat 
4 centre de colectare a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi a deşeurilor din 
construcţii şi demolări de până la 1 mc/lună.  

Cantitatea totală de deşeuri din echipamente electrice şi electronice de la populaţie 
colectată în anul 2007 este de 59,58 tone, din care 17,42 tone deşeuri în cadrul campaniei de 
colectare a DEEE – urilor de la populaţie din data de 06 octombrie 2007 şi 11,38 tone deşeuri în 
cadrul campaniei de colectare a DEEE – urilor de la populaţie organizată în data de 03 noiembrie 
2007. Aceste campanii au fost organizate şi coordonate de către personalul Biroului Gestiune 
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Deşeuri şi s-au derulat prin intermediul operatorului de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A., 
care a pus la dispoziţie utilajele şi dotările necesare colectării, transportului şi depozitării deşeurilor.  
 De la înfiinţarea celor 4 puncte de colectare la începutul anului 2007 şi până la prima 
campanie de colectare a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, în data de 06 octombrie 
2007, s-a colectat cantitatea de 12,74 tone de deşeuri. 
   
 Evoluţia cantităţilor de deşeuri din echipamente electrice şi electronice colectate şi stocate 
este prezentată în graficul următor: 
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4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

1. Organizarea şi coordonarea semestrială, a colectării şi predării, în vederea reciclării, 
a DEEE-urilor (deşeuri din echipamente electrice si electronice) de la populaţie, agenţi economici şi 
instituţii publice atât prin acţiuni semestriale, cât şi prin punctele de colectare organizate de 
operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM S.A., în vederea îndeplinirii de către 
municipiul Timişoara a cotelor de colectare şi reciclare a acestor tipuri de deşeuri stabilite prin 
legislaţia în vigoare; 

2. Urmărirea punerii în aplicare şi respectării Planurilor de eliminare a deşeurilor 
rezultate din lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, 
avizate de către personalul Biroului Gestiune Deşeuri; 

3. Controlul generării, precolectării, colectării, transportului, sortării, tratării, 
neutralizării, valorificării şi eliminării finale a deşeurilor din producţie, periculoase, menajere, din 
constucţii şi demolări, de către agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţeni; 

4. Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor şi a protecţiei mediului; 
5. Urmărirea punerii în aplicare a managementului deşeurilor şi a strategiei de gestiune 

a deşeurilor în municipiul Timişoara; 
6. Colaborarea şi organizarea de acţiuni cu Poliţia Comunitară, Garda de Mediu, 

Agenţia Regională de Protecţie a Mediului şi alte organe de specialitate locale pentru soluţionarea 
problemelor specifice; 

7. Soluţionarea sesizărilor primite din partea cetăţenilor, agenţilor economici şi a 
instituţiilor publice, referitoare la gospodărirea municipiului şi gestiunii deşeurilor. 
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