
 
DIRECŢIA EDILITARĂ 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 

 
 

Direcţia Edilitară funcţionează în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului 
Timişoara, domnul Sorin Grindeanu. Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director 
Marius Oneţiu, 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. Serviciul Salubrizare 
 - 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 
1 Şef birou, 5 funcţionari publici de execuţie şi 2 personal contractual.  

În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de 5 consilieri.  
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 asigură extinderea, modernizarea şi eficientizarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a  infrastructurii tehnico-edilitară aferente acestora. 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
  

 Comunicarea către Direcţia Dezvoltare a unei situaţii privind asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară din care face parte Municipiul Timişoara, pentru care Direcţia Edilitară a întreprins 
demersurile necesare în vederea creării lor. 

 În vederea întocmirii raportului anual privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a 
Municipiului Timişoara s-au transmis către Direcţia Dezvoltare date statistice, privind: reţele de apă 

   FP 26 – 07, ver. 01 1



– canal (alimentare cu apă şi canalizare), reţele energetice (alimentare cu energie electrică, 
alimentare cu energie termică şi alimentare cu gaze naturale), salubrizare şi servicii de gospodărire 
comunală. 

 Transmiterea către Direcţia Regională de Statistică Timiş a datelor referitoare la alimentarea cu 
apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice în anul 2008. 

 Completarea chestionarului transmis de către Institutul Naţional de Statistică, în vederea creării 
unei baze de date publice cu informaţii despre gradul de absorbţie al fondurilor europene în 
România. 

 Elaborarea unei situaţii, referitoare la cadrul legislativ şi instituţional de implementare a 
serviciilor publice, în vederea transmiterii către Asociaţia Municipiilor din România, privind modul 
de organizare şi subordonare  a următoarelor servicii publice în municipiul Timişoara:    
   -    Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 

- Serviciul de iluminat public; 
- Serviciul de salubrizare; 
- Serviciul de termoficare; 
- Serviciul de administrare a parcurilor şi zonelor verzi; 
- Serviciul de transport public; 
- Serviciul de poliţie comunitară; 
- Serviciul de administrare a reţelei de drumuri; 
- Serviciul de taxe şi impozite locale. 

 Având în vedere întâlnirea anuală între conducerea Primăriei Timişoara şi reprezentanţii 
consiliilor consultative de cartier din oraş pentru dezbaterea propunerilor de lucrări majore în 
cartiere pentru anul 2010 a fost întocmită o situaţie referitoare la problemele ridicate de către 
consiliile consultative de cartier, privind propunerile de investiţii pe anul 2010. 

 Întocmirea raportului către Instituţia Prefectului privind stadiul de realizare al Programului de 
dezvoltare economică şi socială a Municipiului Timişoara aferent anului 2008, cuprinzând 
principalele acţiuni realizate în următoarele domenii: 

a). Domeniu industrial, cercetare şi inovare: 
- Modernizarea infrastructurii şi a tehnologiilor, referitor la retehnologizarea,  

modernizarea şi dezvoltarea reţelelor termice primare de transport din Municipiul Timişoara, 
precum şi modernizarea a două centrale termice: CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea de unităţi 
de cogenerare cu motor termic; 

b). Amenajarea teritoriului: 
- Dezvoltarea sectorului de lucrări publice şi locuinţe, cuprinzând extinderile şi  

reabilitarea reţelelor apă-canal, extinderea iluminatului public, reabilitarea termică a clădirilor, 
implementarea sistemului de colectare duală a deşeurilor municipale, respectiv colectarea separată a 
deşeurilor biodegradabile şi colectarea separată a deşeurilor reciclabile, controlul gestiunii deşeurilor 
din producţie, periculoase, menajere, din construcţii şi demolări;  

c). Protecţia mediului înconjurător: 
- Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale, privind promovarea 

proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor Menajere în Judeţul Timiş” în vederea 
finanţării din Fondurile de Coeziune ale U.E – conform H.C.L.M.T. nr. 457/20.12.2005 şi 
elaborarea planului local de gestiune a deşeurilor. 

 Întocmirea şi transmiterea către Instituţia Prefectului a rapoartelor trimestriale/semestriale 
privind stadiul de realizare al Programului de dezvoltare economică şi socială a Municipiului 
Timişoara aferent anului 2009, cuprinzând principalele acţiuni realizate în următoarele domenii: 
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a). Domeniu industrial, cercetare şi inovare: 
- Modernizarea infrastructurii şi a tehnologiilor, referitor la retehnologizarea,  

modernizarea şi dezvoltarea reţelelor termice primare de transport şi secundare de distribuţie din 
Municipiul Timişoara, modernizarea a două centrale termice: CT Buziaş şi CT Dunărea prin 
instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic, extindere CET Timişoara Centru cu unităţi 
moderne de cogenerare, precum şi retehnologizarea CAF tip PVTM-50 Gcal/h din CET Timişoara 
Centru; 

b). Protecţia mediului înconjurător: 
- Calitatea vieţii şi mediului: managementul deşeurilor şi salubrizarea localităţilor, 

cuprinzând implementarea planului local de gestiune a deşeurilor în municipiul Timişoara, acţiuni 
de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici privind modul de gestiune al deşeurilor, precum 
şi realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor Menajere în Judeţul Timiş” în 
vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale U.E – conform H.C.L.M.T. nr. 457/20.12.2005; 

- Accesul la surse sigure de alimentare cu apă potabilă, cuprinzând extinderile şi  
reabilitarea reţelelor apă-canal; 

- Calitatea aerului, radioactivitatea şi zgomotul, ameliorarea mediului urban: realizarea 
staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile colectate de la utilizatorii din municipiul Timişoara, 
finalizarea implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor municipale, activităţi ecologice, 
precum şi controlul gestiunii deşeurilor din producţie, periculoase, menajere, din construcţii şi 
demolări. 

 Actualizarea lunară a bazei de date a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin completarea 
şi modificarea  parametrilor fiecărui serviciu de utilitate publică, precum şi a legislaţiei aferente. 

 În baza Programului de investiţii aferent anului 2009 biroul a întocmit Graficul de urmărire a 
lucrărilor, cuprinzând stadiile fizice ale lucrărilor specifice următoarelor categorii de servicii 
comunitare de utilităţi publice: 

- alimentare cu apă;  
- canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
- producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în        
   sistem centralizat; 
- iluminat public. 

În vederea evaluării serviciilor Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice actualizează permanent stadiile fizice ale acestora şi redactează lunar informarea privind 
respectarea graficului de lucrări. 

 Întocmirea Raportului privind gradul de satisfacţie al cetăţenilor referitor la serviciile comunitare 
de utilităţi publice, ca urmare a campaniei de sondare a opinie publice derulate de către Biroul 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de utilităţi Publice în luna decembrie 2008. Atât raportul, cât 
şi sugestiile cetăţenilor privind îmbunătăţirea serviciilor comunitare publice de alimentare cu apă şi 
canalizare, iluminat public, alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi salubrizarea 
localităţii au fost comunicate compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei pentru luarea 
măsurilor oportune. 

 Întocmirea propunerii Programului de Investiţii al Direcţiei Edilitare pentru anul 2010 şi 
elaborarea referatelor de rectificare a bugetului aferent anului 2009; 

 Elaborarea propunerii Programului de Achiziţii Publice al Direcţiei Edilitare pentru anul 2010; 
 S-au întocmit referate şi proiecte de hotărâri locale, ce ulterior au devenit hotărâri ale consiliului 

local:  
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- Hotărârea nr. 33 din data 27.01.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de 
Administraţie al S.C.  Colterm S.A.;  

- Hotărârea nr. 36 din data 27.01.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de 
Administraţie al S.C.  Aquatim S.A.; 

- Hotărârea nr. 38 din data 27.01.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de 
Administraţie al S.C.  Retim RWE Ecologic Service S.A.;  

- Hotărârea nr. 91 din data 24.02.2009 privind componenţa Consiliului de Administraţie al 
S.C.  Aquatim S.A.; 

- Hotărârea nr. 94 din data 24.02.2009 privind componenţa Consiliului de Administraţie al 
S.C. Colterm S.A.; 

- Hotărârea nr. 206 din data 26.05.2009 pentru  modificarea şi completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
pe teritoriul Municipiului Timişoara. 

 Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a colaborat cu celelalte 
compartimente de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare în vederea soluţionării problemelor 
specifice domeniului de activitate al direcţiei. 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 

Ca obiective majore pe anul 2010 Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice îşi propune: 
 

- Elaborarea graficului de urmărire a lucrărilor, aferent anului 2010, cuprinzând stadiile 
fizice ale lucrărilor specifice diferitelor categorii de servicii comunitare de utilităţi publice; 

- Actualizarea permanentă a bazei de date privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
- Derularea unei campanii de sondare a opiniei publice referitoare la satisfacţia cetăţenilor 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
- Pregătirea 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  
 

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 1 Şef serviciu şi 7 funcţionari publici de 
execuţie.  

În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de 6 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.  
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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, finanţate din bugetul local; 

- Colaborarea cu E. ON Gaz Distribuţie S.A. Timişoara pentru execuţia reţelelor şi 
branşamentelor de gaze naturale; 

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

- Colaborare cu Biroul Reabilitare Termică Clădiri, 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; 
- Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul termoficării 
împreună cu reprezentanţii S.C. Colterm S.A. şi constructorii; 
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- 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 2009 
  
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 2009 (apartamente, case sau agenţi economici).  

- Colaborarea cu E. ON Gaz Distribuţie S.A. Timişoara pentru execuţia reţelelor şi 
branşamentelor de gaze naturale, corelate cu lucrările de modernizare care se realizează pe străzile 
din municipiul Timişoara; 

- 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; 

- Colaborarea cu Biroul Reabilitare Termică Clădiri 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 59 sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă, respectiv un număr 
de 17 sesizări prin poşta electronică şi 8 primite prin serviciul call center;  
- S-au soluţionat împreună cu compartimentul Asociaţii de proprietari 17 sesizări şi reclamaţii 
privind repartizarea costurilor de energie termica in condominii;  
- S-au înaintat 36 situaţii, informări, rapoarte şi analize cerute de Prefectură, Consiliu Judeţean 
M.I.R.A., ANRSC şi alte autorităţi locale şi centrale, referitoare la S.C. Colterm S.A., subvenţii 
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pentru energia termică, contorizare, programe de investiţii şi reparaţii, remonturi, stocuri de 
combustibili etc.;  
- S-au transmis, primit, analizat şi prelucrat 16 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 legislaţiei specifice 
alimentării cu energie termică în sistem centralizat:  HG 1588/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari, HG 933/2004, modificat 
de HG 607/2007, privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de 
alimentarea cu energie termică, Ordinul 233/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la 
sistemele publice centralizate de alimentarea cu energie termică, Legea nr.325/2006 a 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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari; Ordinul nr. 483/2008- Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C privind aprobarea 
Contractului cadru de furnizare a energiei termice; HCL nr.239/2009 Regulamentul serviciului 
public de alimentare cu energie termica în Municipiul Timişoara; 
- S-au înregistrat şi monitorizat 150 de întreruperi în furnizarea agentului termic pe reţele termice 
secundare, 350 întreruperi în furnizarea apei calde menajere şi 31 opriri a apei reci de hidrofor; 
- S-au urmărit remedierea şi refacerea zonelor afectate pentru 24 avarii în reţeaua termică de pe raza 
oraşului; 
- S-au verificat prin sondaj şi ca urmare a reclamaţiilor parametrii agentului termic, conform 
diagramelor medii de reglaj, în 8 puncte termice şi 3 centrale termice; 
- S-a urmărit efectuarea remontului în PT-uri/CT-uri pentru a preîntâmpina eventualele neajunsuri în 
furnizarea agentului termic în sezonul rece 2009 – 2010; 
 
Au fost documentate, întocmite referatele şi susţinute în comisiile de specialitate ale consiliului local 
proiectele de hotărâre ce au devenit ulterior hotărâri: 

- HCL nr. 29/27.01.2009 -  privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2009; 

- HCL nr. 157/28.04.2009 - privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2009 al S.C. COLTERM  S.A.; 

- HCL nr. 197//26.05.2009 - privind aprobarea Criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale 
S.C.  Colterm S.A. Timişoara pe anul 2009; 

- HCL nr. 201/26.05.2009 - privind aprobarea  Master Plan (MP) pentru Instalaţii Mari de 
Ardere (LCP-uri) şi sistem de Termoficare (ST) în Municipiul Timişoara; 

- HCL nr. 210/26.05.2009 -  privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune 
nr.  216 /30.05.2006 pentru delegarea  gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi 
electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice; 

- HCL nr. 211/26.05.2009 -  privind diminuarea capitalului social al S.C.  Colterm S.A.  
Timişoara;  

- HCL nr. 239/30.06.2009 -  privind Regulamentul serviciului public de alimentare cu  
energie termică al Municipiului Timişoara; 

- HCL nr. 272/28.07.2009 - privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi 
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat; 

- HCL nr. 274/28.07.2009 - privind diminuarea capitalului social al S.C.  Colterm S.A. 
Timişoara; 
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- HCL nr. 282/28.07.2009 - privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Timişoara; 

- HCL nr. 347/29.09.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de 
protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu 
căldură urbană"; 

- HCL nr. 437/24.11.2009 - privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru 
realizarea proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul 
Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi 
pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană".  
 

A fost verificat necesarul de subvenţii pentru diferenţa între preţul de producţie şi preţul de 
facturare la populaţie şi necesarul de subvenţii pentru compensarea preţului la combustibil pentru 
energia termică furnizată populaţiei în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009, în valoare de 
91.191.011 lei din care subvenţii pentru diferenţe de preţ 41.164.080 lei iar subvenţii pentru 
compensarea combustibilului în valoare de 50.026.931 lei 
 

S-au analizat şi s-au transmis Serviciului de Investiţii, lista lucrărilor de investiţii la sistemul 
de termoficare în vederea cuprinderii în bugetul local şi apoi în rectificările bugetului local, ce au 
fost ulterior aprobate prin următoarele hotărâri ale consiliului local privind aprobarea / rectificarea 
bugetului local al Municipiului Timişoara: HCL nr. 99/24.03.2009, HCL nr. 156/28.04.2009, HCL 
nr. 195/26.05.2009, HCL nr. 235/30.06.2009, HCL nr. 271/28.07.2009, HCL nr. 331/29.09.2009, 
HCL nr. 366/27.10.2009, HCL nr. 439/15.12.2009. 
 

S-au întocmit dosarele de achiziţie publică pentru documentaţia SF+PT+DE reabilitare şi 
modernizare reţele termice secundare şi edilitare, pentru 10 zone din  Municipiul Timişoara. 
 

S-au verificat şi urmărit lucrările de modernizare şi dezvoltare a sistemului centralizat de 
producere si distribuţie a energiei termice finanţate din bugetul local în valoare de 6.019.000 lei, din 
care enumerăm: 

- Reabilitarea şi modernizarea reţelei termice secundare şi primare în lungime de 1922 m pe 
următoarele străzi: str. Electronicii, str. Vegetaţiei, str. Ioan Curea, Aleea Studenţilor, str. 
Circumvalaţiunii, str. I.I. de la Brad, str. Ştefan Cel Mare, str. Dej, str. Liege, str. Ghe. Lazăr, str. 
Salcâmilor, str. Văliug, str. Ioan Barac; 

- Centrala Electrică de Termoficare cu funcţionare pe lignit Timişoara. Prelevare, evacuare şi 
transport zgură şi cenuşă sub formă de şlam dens la cazanele nr. 1,2,3; 

- Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare apă din CT cu funcţionare pe lignit 
Timişoara; 

- Retehnologizare CAF tip PTVM1 de 50 Gcal/h din Centrala Electrică de Termoficare 
Centru-Timişoara; 

- Retehnologizarea centralei termice de  cartier CT Buziaş prin instalarea unor unităţi de 
cogenerare cu motoare termice; 

- Retehnologizarea centralei termice de  cartier  CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de 
cogenerare cu motoare termice; 

- Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolia-Apateu. 
 

   FP 26 – 07, ver. 01 8



Prin Dispoziţia primarului nr. 362/2009 şi 1045/2009 a fost constituită Unitatea de 
Management a Proiectului pentru reabilitare a sistemului centralizat de încălzire din Municipiul 
Timişoara în vederea conformării la normele de mediu. Lucrarea de reabilitare a sistemului 
centralizat va fi finanţată din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu în proporţie de 50%, din bugetul de stat în proporţie de 45% şi 5% din bugetul local. În acest 
sens au fost analizate şi supuse aprobării consiliului local: Master Planul pentru Instalaţii Mari de 
Ardere şi Sistem de Termoficare în Municipiul Timişoara (aprobat prin HCL 201/26.05.2009), 
trecerea în domeniul public al municipiului a instalaţiilor şi echipamentelor ce urmează a fi 
retehnologizate din cadrul CET Sud şi CET Centru (HCL 211/26.05.2009 şi HCL 274/28.07.2009), 
modificarea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică încheiat 
cu S.C. Colterm S.A. prin act adiţional (HCL 210/26.05.2009), studiul de fezabilitate şi analiza cost-
beneficiu pentru lucrarea „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul 
Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi 
pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” (HCL 347/29.09.2009) şi punerea la 
dispoziţia exclusivă a acestui proiect a terenurilor pe care se execută lucrările de retehnologizare 
(HCL 437/24.11.2009). 

 
S-a colaborat cu inspectorii din cadrul Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia 

Comunicare, Direcţia Economică, Direcţia Mediu Urban, Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia de 
Asistenţă Socială Comunitară, Serviciul Salubrizare, Birou Hidrotehnic, Birou Planificare, Avizare şi 
Corelare Lucre, Birou Monitorizarea Serviciilor 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 2010 
 
În domeniul gazelor naturale:  
 

- Colaborarea cu E. ON Gaz Distribuţie SA Timişoara pentru execuţia unor lucrări noi de 
“Întregiri reţele gaze naturale” în diferite zone, corelate cu lucrările privind modernizarea unor străzi 
şi pentru echilibrarea presiunii şi debitului între reţelele existente; 

- 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 şi sesizări  în domeniul gazelor 
naturale; 

- 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 pe străzile din municipiul Timişoara, pe care se execută lucrări 
de modernizare; 

    - Colaborarea cu Biroul Reabilitare Termică Clădiri  în cadrul programului naţional privind 
reabilitarea termică a clădirilor; 
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  - Colaborarea cu Compartimentul Asociaţii de Proprietari privind probleme tehnice şi 
prevederi legislative în vigoare din domeniul gazelor naturale; 
 
În domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat:  
 

- Modernizarea reţelelor termice secundare şi primare – lucrare finanţată integral din bugetul 
local cu termen de finalizare în anul 2016 

- Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – lucrare care va fi finanţată astfel: 50% de către Uniunea 
Europeană prin POS Mediu axa 3, 45% de către Bugetul de Stat şi 5% de către Bugetul Local 

- Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii şi autorităţile centrale (MAI, ANRSC) privind modul de 
repartizare a consumului de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum în condominii; 
 
Abrevieri folosite:  
PT- punct termic,  
CT- centrală termică,  
RTS- reţea termică secundară,  
RTP –reţea termică primară, 
CET – centrală electro-termică. 

 
BIROUL PLANIFICARE AVIZARE ŞI CORELARE LUCRĂRI PUBLICE 

 
1. COMPONENŢA BIROULUI 

 
Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice are prevăzut în structura sa 1 Şef de 

birou, 11 funcţionari publici de execuţie şi 1 personal contractual. 
În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de 10 funcţionari publici de execuţie şi 1 

personal contractual  
Şef birou: vacant. 

 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

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 2009 
 
- Preluarea şi centralizarea propunerilor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul 

Direcţiei Edilitare privind  lucrările de investiţii.  
- Urmărirea respectării termenelor, pentru fazele de execuţie a lucrărilor de utilitate publică din 

cadrul direcţiei în conformitate cu graficele de eşalonare ; 
- Corelarea obiectivelor de investiţii urmărindu-se ca lucrările de execuţie sa fie realizate într-o 

ordine firească fără suprapuneri şi reveniri ulterioare. Corelarea se referă la obiectivele de 
investiţii din cadrul direcţiei, din cadrul unităţilor subordonate consiliului local şi terţilor; 
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- Situaţia lucrărilor de investiţii urmărite şi corelate pe parcursul anului 2009 are următoarea 
structură: 

 
 Domeniul alimentării cu energie termică  

• Reţele termice primare - 4 lucrări 
• Reţele termice secundare  - 20 lucrări  

 Domeniul alimentarii cu apă şi canalizare  
o Total lucrări – 56 

 Domeniul iluminat public 
o Total lucrări – 36 

Situaţia de mai sus se referă la lucrări în derulare, lucrări demarate în 2009 şi lucrări        
finalizate în 2009. 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
  

Precizăm că procedura de proces Promovarea, planificarea şi corelarea lucrărilor de utilităţi 
publice, cod PP -  70 a fost suspendată pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.10.2009, 
conform referatului cu nr. SC2009-22386/22.09.2009.  

Personalul Biroului Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice a primit sarcini de a 
participa la activităţile Biroului Reabilitare Termică Clădiri, având în vedere că pe anul 2009 
Primăria Municipiului Timişoara a introdus în „Programul local multianual privind creşterea 
performanţei energetice la blocurile de locuinţe” un număr de 72 blocuri de locuinţe, urmând în 
proiectare 82 de blocuri.  

 
BIROUL ILUMINAT PUBLIC 

 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
 
  Biroul de Iluminat Public are în componenţă un şef birou şi 6 consilieri. 
  Şef Birou Iluminat Public: ing. Dănuţ Pobega. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 
 Administrarea Serviciului de Iluminat Public din municipiul Timişoara.  

  
 3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE 2009 
 
        - În vederea implementării sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 
9001:2001 au fost puse în aplicare următoarele proceduri de proces: 
            PP-37-Coordonare servicii iluminat public. 
            PP-40-Coordonare branşare obiective publice la reţeaua de distribuţie cu energie electrică.  
        - Verificarea pe teren şi răspunsuri la reclamaţii, sesizări şi adrese (în număr de 1282 din care 
113 scrise, restul fiind primite telefonic, prin serviciul call center şi pe portalul instituţiei); 
        - Lucrările de extindere a  reţelei de iluminat public realizate şi recepţionate în 2009: 
            “Extindere iluminat public str. Bogdăneşrilor nr. 32”; 
             “Extindere iluminat public str. Ştefan Nădăşan“;  
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             “Extindere iluminat public str. Pan Halipa“;  
             “Extindere iluminat public str. Călan, str. Carei – careu de blocuri“;  
             “Extindere iluminat public str. Dej, str. Cugir, str. Orşova – careu de blocuri“; 
             “Extindere iluminat public Parc Zurich“; 
             “Extindere iluminat public str. Turnu Roşu“;  
             “Extindere iluminat public Calea Aradului nr. 30“;  
             “Extindere iluminat public Aleea Viilor“; 
             “Extindere iluminat public str. Libelulei, Intrarea Zânelor, Complex Sportiv Bega“; 
             “Extindere iluminat public str. Rober Koch “; 
             “Extindere iluminat public str. Cincinar Pavelescu“; 
             “Extindere iluminat public pietonel şi arhitectural Podul Tinereţii“; 
             “Extindere iluminat public str. Mihail Sadoveanu“; 
             “Extindere iluminat public str. Preot Alenxadru Bălaş “; 
             “Extindere iluminat public str. Martir Elena Nicoară (Cântului)“; 
             “Extindere iluminat public str. Claude Debussy“; 
             “Extindere iluminat public str. Eduard Pamfil“; 
             “Extindere iluminat public str. Anton Golpenţia, str. Legumiculturii (parţial)“; 
  “Extindere iluminat public str. Alma Cornea Ionescu“; 

 “Extindere iluminat public str. Mureş nr. 121“; 
   “Extindere iluminat public str. Lacului nr. 6/1“; 
  “Extindere iluminat public str. Chiriac nr. 3“; 
  “Extindere iluminat public str. Deaconu Coresi“; 
  “Extindere iluminat public str. Snagov“; 
  “Extindere iluminat public str. Jose Silva“. 

- S-au iluminat arhitectural următoarele obiective:  
  - Statuia „Sfânta Maria” din Piaţa Maria; 

  - Podul Decebal; 
  - Podul Tinereţii. 
        - 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 891 lămpi şi aparataje aferente acestora acolo 
unde s-a impus.  
       - Urmărirea lucrărilor de întreţinere realizate de către S.C. AEM S.A. şi S.C. ELBA S.A.;  
       - Recepţia lunară a lucrărilor de întreţinere a sistemului de iluminat public; 
       - Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor de lucrări de întreţinere;  
       - Urmărirea lucrărilor de modernizare iluminat public, lucrări realizate de către S.C. AEM S.A. 
şi S.C. ELBA S.A.;  
       - În cadrul activităţii de modernizare au fost montate 291 corpuri de iluminat în partea de SUD  
a municipiului faţă de canalul Bega şi 499 corpuri de iluminat în partea de NORD a municipiului 
faţă de canalul Bega. Lucrări de modernizare s-au executat pe următorele străzi: 
 - zona de blocuri str. Banatul; 
 - str. Albăstrelelor; 
 - str. Gheorghe Pomuţ;  
 - Calea Martirilor; 
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 - str. Ştefan Octavian Iosif; 
 - str. Alexandru Averescu; 
 - zona Sala Olimpia; 
 - blv. Dâmboviţa; 
 - str. Hărniciei; 
 - str. Mureş 
 - piaţa Traian; 
 - str. Sever Bocu; 
 - str. Palanca.  
      - Au fost verificate proiectele luminotehnice aferente fiecărei străzi modernizate; 
      - Recepţia lunară a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public; 
      - Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor lucrărilor la obiectivele modernizate;   
      -  Debranşarea, demontarea şi depozitarea parţială  a instalaţiilor de iluminat artistic montate cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 2008-2009; 
      - S-a realizat pavoazarea cu ocazia sărbătorilor de iarna 2009-2010; 
     - Reînnoirea unor contracte de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public cu S.C. 
ENEL Energie S.A.; 
     - Încheierea cu S.C. ENEL Energie S.A. a contractelor de furnizare a energiei electrice pentru 
diferite obiective din patrimoniul Primăriei; 
    -  Obţinerea de avize din partea S.C. ENEL Energie S.A.; 
    - Verificarea din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică referitoare la 
iluminatul public; 
      - 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 în lucru un număr de 10 
dosare şi înaintate sesizări către organele competente în vederea recuperării prejudiciilor.  
         - Au fost promovate în Consiliul Local 4 proiecte de hotărâre privind realizarea unor lucrări de 
extindere a reţelei de iluminat public şi lucrări de iluminat arhitectural a unor obiective.  
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 

- Debranşare, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic montate cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 2009-2010; 

- Finalizare şi recepţionarea lucrărilor de extindere a iluminatului public în următoarele 
locaţii: 

     - str. Henriette Delavrancea Gibony;   
     - Aleea Rozelor, str. Bobâlna, Ghiroda str. 1 şi str. 3;   
     - str. Tibiscum B1, B2, B3; str. Lugojului nr. 1-5 B1, A1; str. Samuil Micu; str. Lorena nr. 
        2, bl. B,C,D,E,A2,A3;  

                 - str. Mircea cel Bătrân – careu de blocuri  nr. 24-30, 5-16, 54-48; 
                 - zona Câmpului, străzilr: Liviu Tempea Vasile Creţu, Ion Cristoreanu, Mariana     
                   Drăghicescu, Aurelia Fătu Răduţu (tronson Ion Luca Banăţeanu – Liviu Tempea);   

- Finalizare şi recepţionarea lucrărilor de iluminat arhitectural a următoarelor locaţii: 
                  - Biserica Ortodoxă de pe str. Dej – Parohia Calea Aradului; 
                  - Biserica Romano-Catolică din Piaţa N. Bălcescu. 

- Promovarea de noi proiecte de hotărâri privind executarea de lucrări de extindere a reţelei 
de iluminat public şi lucrări de iluminat arhitectural pentru următorele locaţii:  
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   - str. N. Titulescu nr. 21;  
   - Parc P-ţa Sfântul Nicolae; 
   - Zona de blocuri UMT; 
   - str. Gheorghe Ivănescu nr. 53, 57 sc. 1-7;  
   - Calea Aradului nr 17 în zona bisericii Agape, aleea de legătură Calea Aradului cu    
      Calea Torontalului în spate la Interhome, Zona Poligrafie Aleea Ionel Perlea şi  
      aleile de acces; 
   - Zona Parc Cugir, Str. Felix nr.13 în spatele blocului, Str. Cugir nr.18 în spatele  
     blocului, Orşova 21-23-27-25 în spatele blocurilor;  
   - zona de blocuri Bucovina bl. B27-B28, Martirii de la Fântâna Albă, Hotinului    
     nr.11;  
   - Calea Sever Bocu nr. 31 în spate, Aleea Lirei parţial, Str. Leandrului parţial; 

    - Biserica de pe str. Sfinţii Apostoli petru şi Pavel; 
    - Biserica şi scuarul din Piaţa Avram Iancu; 
    - zona delimitată de străzile: Dorobanţilor, Simion Bărnuţiu, Renaşterii, Lalelelor; 

    - zona delimitată de străzile: D. Stoica (tronson: Stoica de Haţeg-teren viran), Sabin       
       Mănăilă, Aleea între str. Venus şi str. Electronicii (blocurile C12 şi C13), Neajlov; 

    - Biserica Milenium din Piaţa Romanilor; 
    - str. Eduard Quinet; 
   - blv. 16 Decembrie 1989 nr. 47; 
   - str. Orion, Aleea Icar, str. Vasile Balmuş  (parţial), str. Mareşal Constatin Prezan  
     (parţial); 
   - blv. Dâmboviţa nr. 88 - 94 şi parcarea dintre blocuri; 
   - str. Aristide Briand, str. Tosca, str. Feridrich Georg Hendel şi str. Joseph Haydn.  
- 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; 

- Finalizarea negocierilor şi încheierea Contractului Cadru de dare în folosinţă a sistemului 
de iluminat public (reţele, stâlpi, cutii de distribuţie, puncte de aprindere, etc.) cu SC ENEL Energie 
SA. 

- Realizarea pavoazării pentru sărbătorile de iarna 2010-2011. 
 

COMPARTIMENTUL  ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
 
1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 
Compartimentul Asociaţii de Proprietari s-a înfiinţat în anul 2001, în cadrul Serviciului 

Energetic din Direcţia Edilitară şi are prevăzut în structura sa 7 funcţionari publici de execuţie. 
În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de 5 consilieri.  

 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

 
Potrivit prevederilor art. 52, alin. 2, din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari,  Consiliile locale organizează în cadrul aparatului propriu un 
compartiment specializat pentru sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari, în vederea  
scopurilor şi sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, conform legislaţiei în vigoare. 
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3.    SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 

Pe parcursul anului 2009 Compartimentul Asociaţii de Proprietari 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.  

           În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

- s-a înregistrat un număr de 337 sesizări, care au fost soluţionate integral; 
- au fost soluţionate integral sesizările primite prin intermediul serviciului Call - Center (16 

sesizări), email-urilor (43 sesizări) şi Monitorul Primăriei; 
- au fost efectuate deplasări pe teren în vederea verificării sesizărilor primite de la cetăţeni;  
- au fost înregistrate în evidenţa compartimentului “Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi de 

pasiv” (391 de situaţii), depuse de către asociaţiile de proprietari care au optat pentru conducerea 
contabilităţii în partidă simplă; 

- au fost solicitate declaraţii informative pentru completarea bazei de date privind asociaţiile de 
proprietari/locatari din municipiul Timişoara, primindu-se un număr de 6 declaraţii.  

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile, persoane fizice atestate, 
şi a situaţiei încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de  actualizare a  bazei de 
date a compartimentului; 

- au fost soluţionate divergenţele apărute în cadrul asociaţiilor de proprietari, prin participarea 
directă la şedinţele acestora, impunându-se respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, 
consilierii din cadrul compartimentului au participat la 38 şedinţe organizate de membrii 
asociaţiilor de proprietari,  problemele fiind de natură:  

• organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de conducere ale 
asociaţiei de proprietari (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; 

• de informare - a asociaţiilor de proprietari cu privire la respectarea legalităţii în ceea ce priveşte 
angajarea administratorului; 

- au distribuite formulare tipizate pentru întocmirea „Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi de 
pasiv” precum şi formulare tipizate pentru constituirea dosarului de transformare a asociaţiilor 
de locatari în asociaţii de proprietari (cerere - tip de înaintare către judecătorie, statutul 
asociaţiilor şi acordul de asociere). 

           De asemenea, în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 390/30.09.2008 privind aprobarea 
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de mobile 
în Municipiul Timişoara, în data de 05.05.2009 s-a desfăşurat examenul pentru atestarea 
administratorilor de imobile. Dintr-un număr de 35 de persoane care au depus dosare de participare 
la examen au fost admise un număr de 30 de persoane cărora li s-au  eliberat certificate de atestare a 
calităţii de administrator. 
 
4.   OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 
- întocmirea proiectului de hotărâre  privind constatarea şi sancţionarea  contravenţiilor în cadrul 

asociaţiilor de proprietari de pe teritoriul municipiului Timişoara; 
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- organizarea de instructaje şi întâlniri cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari; 
- completarea bazei de date privind numărul asociaţiilor care funcţionează  în  municipiul 

Timişoara; 
-  îndrumarea şi sprijinirea proprietarilor în vederea constituirii în asociaţii de proprietari şi a 

transformării 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 participanţii declaraţi admişi la examenele susţinute pe parcursul anilor 2003 -  2004 şi 
2009 

- exercitarea controlului financiar-contabil asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, din oficiu 
ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari; 

- 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 acestora, conform prevederilor legale. 
 

BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
 

Biroul Reabilitare Termică Clădiri are prevăzut  în structura sa 1 funcţie de şef de birou şi 8 
funcţii publice de execuţie. 

În cursul anului 2009, această structură a fost ocupată astfel: 
-   2 consilieri din cadrul Biroului Reabilitare Termică Clădiri; 
- 5 consilieri de la Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice şi Biroul 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice care au primit sarcini de a participa la 
activităţile Biroului Reabilitare Termică Clădiri.   

  Şef  birou: Pletea Lăcrămioara 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 

- Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990 din municipiul Timişoara. 

- Întocmirea fişelor tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat, gruparea pe tipuri de 
blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei, pe regimuri de înălţime, în funcţie de 
perioadele de proiectare şi actualizarea periodică a bazei de date. 

- Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea Programului local 
multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe. 

- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale şi 
a indicatorilor tehnico-economici, corespunzători lucrărilor de intervenţie. 

- Întocmirea documentaţiei necesare atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru 
proiectarea, execuţia şi asistenţa tehnică a lucrărilor de intervenţie. 

- Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie la obiectivele de investiţii, 
conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în 
durata de execuţie stabilită.  
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- Întocmirea situaţiilor de plată lunare şi a deconturile justificative, pe baza situaţiilor de 
lucrări executate, verificate şi avizate. 

- Organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a celor finale. 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 

- S-au soluţionat 76 de sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă, respectiv 17 sesizări 
prin poşta electronică şi serviciul call-center. 

- S-au înaintat un număr de 28 de situaţii, solicitări, informări, rapoarte şi analize către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliul Judeţean Timiş şi alte autorităţi locale şi 
centrale, referitoare la Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe. 

- S-au oferit informaţii, atât telefonic, cât şi direct, cetăţenilor cu privire la modul de aplicare 
a O.U.G. nr.18/2009 şi a Ordinului nr. 163/540/23/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

- S-au identificat şi inventariat un număr de 570 de blocuri de locuinţe, construite după 
proiecte elaborate în perioada 1950-1990 şi s-au întocmit  570 de fişe tehnice. 

- S-au înregistrat un număr de 265 de solicitări privind includerea în program de la asociaţiile 
de proprietari. 

 - S-au întocmit şi susţinut în comisiile de specialitate referatele şi proiectele de hotărâri, 
care, ulterior, au devenit hotărâri ale Consiliului Local Timişoara: 

1. HCL nr.28/ 27.01.2009  privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de 
prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică; 

2. HCL nr.105 / 24.03.2009  privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru anul 2009. 

3. HCL nr. 218/ 26.05.2009   privind modificarea Comisiei pentru Eficienţă Energetică.  
4. HCL nr. 226/ 26.05.2009  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 

de loturi, având în componenţă un total de 75 de  blocuri de locuinţe, cuprinse în  Programul 
local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe  din 
Municipiul Timişoara pentru anul 2009. 

5. HCL nr. 269/ 30.06.2009  privind aprobarea Programului local multianual pentru creşterea 
performanţei energetice la 82 de blocuri de locuinţe din Municipiul Timişoara şi a 
indicatorilor tehnico-economici, corespunzători lucrărilor de intervenţie, pentru perioada 
2009-2010. 
 
- S-a întocmit documentaţia necesară pentru procedurile de achiziţii publice de proiectare, de 

execuţie a lucrărilor de intervenţie şi de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier 
pentru 72 de imobile incluse în Programul local multianual 2009. 

- S-au încheiat un număr de 55 de contracte de execuţie cu 20 de firme de construcţii.    
- 55 de blocuri de locuinţe au intrat în faza de execuţie a lucrărilor de intervenţie. 
- Stadiul fizic al lucrărilor de intervenţie este următorul: 
 - la un număr de 15 blocuri de locuinţe s-au finalizat lucrările, având încheiate 

procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
 - la 5 blocuri de locuinţe s-au finalizat lucrările de execuţie, dar recepţia a fost 

amânată din cauza condiţiilor meteorologice; 
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 - la 22 de imobile, stadiul fizic al lucrărilor este de peste 70%, în timp ce 13 blocuri 
de locuinţe se situează sub acest procent. 

- S-a urmărit şi verificat executarea lucrărilor de intervenţie la cele 55 de blocuri de locuinţe, 
conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în 
durata de execuţie stabilită.  

- S-au întocmit situaţiile de plată lunare şi deconturile justificative către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

- S-au organizat un număr de 15 recepţii la terminarea lucrărilor. 
- S-a întocmit documentaţia necesară reluării procedurilor de achiziţie publică pentru 

execuţia lucrărilor de intervenţie la cele 17 blocuri de locuinţe rămase. 
 

 4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 

-  Finalizarea lucrărilor de execuţie începute. 
- Întocmirea documentaţiei necesară demarării procedurilor de achiziţie publică pentru 

serviciile de proiectare la 82 de imobile incluse în Programul local multianual 2009-2010.   
- Centralizarea solicitărilor înregistrate de la asociaţiile de proprietari. 
- Întocmirea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice 2010-

2011. 
- Întocmirea proiectelor de hotărâri cu privire la creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe. 
- Identificarea, inventarierea şi întocmirea fişelor tehnice a imobilelor construite după 

proiecte elaborate în perioada 1950-1990. 
- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni cu privire la creşterea 

performanţei energetice a clădirilor. 
- Întocmirea situaţiilor solicitate de către diferitele instituţii publice ale statului. 
- Întocmirea situaţiilor de plată şi a deconturilor justificative pentru obiectivele de investiţii. 

 
BIROUL HIDROTEHNIC 

 
1. COMPONENŢA BIROULUI  
 

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

În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de 5 consilieri. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 
Activitatea  Biroului Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Edilitare este următoarea: 
 

- 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); 
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- 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.); 

- 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 reprezentanţii 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 2009 
 
În cursul anului 2009, în cadrul Biroului Hidrotehnic s-au efectuat următoarele activităţi: 
 
3.1. PROMOVARE SPRE APROBARE ÎN CONSILIUL LOCAL A PROIECTELOR DE 
HOTARÂRI 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 (6 proiecte), care au fost 
aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, astfel: 

 
 HOTARÂREA NR. 220  din data: 26.05.2009  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Extinderi reţele canal – Cartier Ciarda Roşie zona Calea Buziaşului" 
 HOTARÂREA NR. 219  din data: 26.05.2009  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Extindere retele canal – Ciarda Roşie – zona Urseni" 
 HOTARÂREA NR. 223  din data: 26.05.2009  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Extindere retele apă – cartier Ciarda Roşie" 
 HOTARÂREA NR. 222  din data: 26.05.2009   privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Extindere retele apă – cartier Plopi" 
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 HOTARÂREA NR. 221  din data: 26.05.2009  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Extinderi retele apă - canal –Ghiroda –str. Radu Tudoran" 
 HOTARÂREA NR. 139 din data: 24.03.2009  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
"Canalizare menajeră Calea Şagului etapa I" 
  
 S-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri iniţiate de S.C 

AQUATIM S.A, care au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, astfel: 
 

HOTARÂREA NR. 273 din data: 28.07.2009 privind ajustarea tarifelor pentru prestarea 
serviciului de furnizare a apei potabile si canalizare. 

HOTARÂREA NR. 276 din data: 28.07.2009  privind aprobarea Studiului de oprtunitate 
privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă si canalizare catre operatorul regional SC 
AQUATIM SA si a indicatorilor de performanta ai serviciilor furnizare; 

HOTARÂREA NR. 277 din data: 28.07.2009 privind  aprobarea delegarii gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Timisoara, prin atribuire directa 
operatorului regional SC AQUATIM SA Timisoara. 

 HOTARÂREA NR. 278 din data: 28.07.2009 privind aprobarea Actului Aditional la Actul 
Constitutiv al operatorului regional SC AQUATIM SA Timisoara. 

HOTARÂREA NR. 279 din data: 28.07.2009 privind aprobarea Actului Aditional la Actul 
Constitutiv si al Actului Aditional la Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal 
Timis. 

HOTARÂREA NR. 280 din data: 28.07.2009 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Canal Timis sa exercite in numele si pe seama Municipiului Timisoara anumite 
atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice. 

HOTARÂREA NR. 307 din data: 28.07.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
privind “Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis. 
 
3.2. PREGĂTIRE DOCUMENTAŢII TEHNICE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN 
DOMENIUL APĂ-CANAL, CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL, AFERENT ANULUI 
2009 
 

- s-au înaintat către Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile tehnice necesare organizării 
unui număr de 12 achiziţii publice pentru adjudecarea constructorului următoarelor obiective de 
investiţii din domeniul apă-canal, astfel : 

 
     Extinderi reţele apă - zona Rudolf  Walter 
                  (zona Rudolf Walter- Col. Radio, str.Bistrei) 
    Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului  
                (str. Chevereşului, Strada Noua) 
    Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie – zona Jupiter 
                 (str. Stoica de Hateg ,  Jupiter) 
    Extindere reţea apă-canal - str. Ana Lugojeana (zona Lidia-Mureş) 
    Extindere reţea apă-canal - str. Ernest Neumann (zona Torontal) 

            Extinderi reţele apă – cartier Kuntz 
                  (str: Subuleasa; Energiei; Zefirului; Poiana Mărului; Muntele Mic; Baia; Sovata;         
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                    Sălaj; Tg.Mureş; Sucului) 
            Extinderi reţele apă-canal – Ronaţ – zona Comoarei 

            (str: Comoarei, Banu Udrea, Sacului, Pastorilor, Liman, Mărginenilor, Liliacului  -  
             toate integral) 
Extinderi reţele apă-canal-zona Blaşcovici 

 (str. Taborului,Umbrei, Semicerc, Amzei) 
Extinderi reţele apă-canal- Plopi – zona Repin 

  (str. Repin, Plopului, Parcului-Rotundă) 
 Extinderi reţele canal- Plopi – zona Parâng 

   (str. Parâng , Mediaş ) 
 Extinderi reţele apă-canal- Plopi- zona Martir Ioan Tănase 
               (str. Martir Ioan Tănase, Jules Verne) 
Extinderi reţele apă-canal- Mehala – zona Mesteacănul 

                      (str. Mesteacanul,  Mircea cel Batrân (parţial),Vrancei (parţial)) 
 

- s-au înaintat către Serviciul Achiziţii Publice documentaţiile tehnice necesare organizării unei 
achiziţii publice pentru adjudecarea serviciului de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de 
şantier pentru pachetul de investiţii «EXTINDERI REŢELE APĂ CANAL ÎN MUNICIPIUL 
TIMIŞOARA ETAPA I»,  pe toată durata executării următoarelor lucrări: 

- Extinderi reţele apă-canal Ronaţ zona Comoarei 
- Extinderi reţele apă - zona Rudolf  Walter   
- Extindere reţea apă-canal - str. Ernest Neumann (zona Torontal)  
- Extinderi reţele apă-canal-zona Blaşcovici  
- Extinderi reţele apă – cartier Ghiroda 
- Extinderi reţele apă-canal- Mehala – zona Mesteacănului 
- Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului  
- Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie – zona Jupiter 
- Extindere reţea apă-canal - str. Ana Lugojeana (zona Lidia-Mureş 
- Extinderi reţele apă – cartier Kuntz 
- Extinderi reţele canal-Ciarda Roşie- zona Matei Millo  
- Extinderi reţele canal-Fratelia - zona Cercului  
- Extinderi reţele apă-canal- Plopi – zona Repin  
- Extinderi reţele canal- Plopi – zona Parâng 
- Extinderi reţele apă-canal- Plopi- zona Martir Ioan Tănase  

 
3.3. URMĂRIRE  ŞI VERIFICARE LUCRĂRI DE INVESTIŢII DIN DOMENIUL APĂ-CANAL 
CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL 
 
- s-au parcurs toate etapele necesare derularea 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 terminare lucrări. Astfel : 

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

- Sistem major canal-cartier Kuntz-punere în funcţiune 
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-s-a executat reţea de canal  pe strazile : Aviatorilor L=154m, Satu Mare L=372m,  
Refulare L=370m Dn=140PE 

- Viabilizare canal bd. Industriilor-Cl. Moşniţei 
-s-a executat reţea de canal  în lungime de 883m, 

- Sistem major canal zona de locuinţe-str. Polona 
-s-a executat reţea de canal  L=1674m  

- Sistem major canal-cartier Cirda Rosie-etapa II 
-s-a executat reţea de canal  pe strazile Podligny L=688m, Cl. Buziasului L=720m, 
Str. Cheveres L=22m, N.D.Cocea-Legumiculturii L=501m, M.Millo L=583m  

- Sistem majorcanal-cartier Kuntz-etapa  II 
-s-a executat reţea de canal în lungime L=3624 m 

- Sistem major canal zona Urseni-Uzina de apa nr.1 
           -s-a executat reţea de canal  L=2792m. 
- Extindere retea canal-str. Bobalna-zona Padurea Verde 

-s-a executat reţea de canal  L=475m,  
- Extineri retele canal-Mehala-zona Aleea Viilor 

-s-a executat reţea de canal  pe strazile Al.Viilor L=850m, Banaţeanu L=380m, 
Crisan L=200m, Gr. Alexandrescu L=700m ,L=240m, C.Pavelescu L=587m. 

- Sistem major cartier Plopi-etapa II 
-s-a executat reţea de canal în lungime de L=2507m pe strazile Albastrelelor 
L=784m, Canal Bega L=696m, Bistrei L=103m, Timireazev L=308m, Moşniţei 
L=519m, Magheru L=316m  

 
-  au fost finalizate investiţii din domeniul apă-canal cu finanţare prin parteneriat public-privat, 
astfel: 

- Extinderi reţele canal zona Plopi-Canal Bega 
-s-a executat reţea de canal  L=2147m pe strazile Canal Bega L=907m, Magheru 
L=433m, J.Verne L=807m 

- Extinderi reţele apă – canal –Plopi-zona Jokai Mor 
-s-a executat reţea de apă  în lungime L=611m   
-s-a executat reţea de canal  în lungime de L=985m    
-s-au executat 75 buc. Bran. Apa si 95buc. Racord canal 

 -Extindere reţea canal –zona Colonia Radio- Plopi 
-s-a executat reţea de canal în lungime de L=1047m pe strazile R. Walter L=457m, 
Col. Radio L=180m   

       -Extindere reţele apă-canal Ciarda Roşie-zona Jupiter 
-s-a executat reţea de canal în lungime de L=155m 
-s-a executat reţea de apă  în lungime L=542m   

- Extindere reţea apă-canal-str. Ernest Neumann(z.Torontal) 
-s-a executat reţea de canal în lungime de L=80m   
-s-a executat reţea de apă  în lungime L=166m   

- Extindere retea apa-canal-str. Ana Lugojana(Lidia- Mures) 
-s-a executat retea de canal în lungime de L=160m   
 -s-a executat reţea de apă  în lungime de L=162m   

- Viabilizare terenuri cu utilităţi zona Armoniei nr. 4-6 
-s-a executat reţea de apă  în lungime de L=659m  
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-s-a executat reţea de canal în lungime de L=751m,  
- Extinderi retele apă-zona Rudolf Walter 

-s-a executat reţea de apă  în lungime de L=920m  
 
- au demarat lucrările aferente următoarelor obiective de investiţii, astfel: 

 Extinderi reţele apă - zona Rudolf  Walter 
                  (zona Rudolf Walter- Col. Radio, str. Bistrei ) 
    Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului  
                (str. Chevereşului, Strada Noua) 
    Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie – zona Jupiter 
                 (str. Stoica de Hateg ,  Jupiter) 
    Extindere reţea apă-canal - str. Ana Lugojeana (zona Lidia-Mureş) 
    Extindere reţea apă-canal - str. Ernest Neumann (zona Torontal) 

            Extinderi reţele apă – cartier Kuntz 
                  (str: Subuleasa ; Energiei; Zefirului; Poiana Mărului, Muntele Mic; Baia; Sovata;  
                   Sălaj; Tg.Mureş; Sucului) 

            Extinderi reţele apă-canal – Ronaţ – zona Comoarei 
            (str: Comoarei, Banu Udrea, Sacului, Pastorilor, Liman, Mărginenilor, Liliacului  -           
             toate integral) 
Extinderi reţele apă-canal-zona Blaşcovici 

 (str. Taborului,Umbrei, Semicerc, Amzei) 
Extinderi reţele apă-canal- Plopi – zona Repin 

  (str. Repin, Plopului, Parcului-Rotundă) 
 Extinderi reţele canal- Plopi – zona Parâng 

   (str. Parâng , Mediaş ) 
 Extinderi reţele apă-canal- Plopi- zona Martir Ioan Tănase 
               (str. Martir Ioan Tănase, Jules Verne) 
Extinderi reţele apă-canal- Mehala – zona Mesteacănul 

                      (str. Mesteacănul,  Mircea cel Batrân (parţial),Vrancei (parţial)) 
 
3.4. EFECTUARE RECEPŢII 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: 
 

- Sistem major canal-cartier Kuntz-punere în funcţiune 
- Viabilizare canal bd. Industriilor-Cl. Moşniţei 
- Sistem major canal zona de locuinţe-str.Polona 
- Sistem major canal-cartier Cirda Roşie-etapa II 
- Sistem major canal-cartier Kuntz-etapa  II 
- Sistem major canal zona Urseni-Uzina de apă nr.1 
- Extindere reţea canal-str. Bobâlna-zona Padurea Verde 
- Extineri reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor 
- Sistem major cartier Plopi-etapa II 
- Extinderi reţele canal zona Plopi-Canal Bega 
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- Extinderi reţele apă – canal –Plopi-zona Jokai Mor 
 -Extindere reţea canal –zona Colonia Radio- Plopi 
- Extindere reţele apă-canal Ciarda Roşie-zona Jupiter 
- Extindere reţea apă-canal-str. Ernest Neumann(z.Torontal) 
- Extindere reţea apă-canal-str. Ana Lugojana(Lidia- Mureş) 
- Viabilizare terenuri cu utilităţi zona Armoniei nr. 4-6 
- Extinderi reţele apa-zona Rudolf Walter 
 

3.5. EFECTUARE RECEPŢII FINALE PENTRU INVESTIŢIILE DIN DOMENIUL APĂ-
CANAL 
 
- s-au efectuat recepţii finale pentru investiţii din domeniul apă-canal, recepţionate la terminarea 
lucrărilor în cursul anului 2008, astfel: 
  

Extindere reţea canal- str. Rarău  
Extindere reţea apă-canal- str. Mureş 160/7 
Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 
Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 
Extindere reţea apă- str. Anina 
Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 
Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 
Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 
Sistem major canal Cartier Plopi 

            Extindere reţea apă-canal- str. Claude Debussy. 
Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu-suplimentar 
Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 
Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 
Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 
Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 
Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 
Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 
Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 
Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 
Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 
Extinderi reţele apă-canal – zona  Dambovita-Lacului 
Extindere reţea apă- str. Cetatea Albă   
Extindere reţea canal -str. Moise Doboşan (zona M. Bătrân)  
Extindere reţea apă-canal- zona Magnoliei – Ciarda Roşie  

 
3.6. VERIFICARE ŞI SOLUŢIONARE SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII ÎNREGISTRATE LA 
BIROUL HIDROTEHNIC, ÎN CURSUL ANULUI 2009 
 
          - verificare şi rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni înregistrate la Biroul 
Hidrotehnic. 

S-au rezolvat, un număr de 673 sesizări scrise referitoare la: probleme în relaţia cu operatorul 
S.C. AQUATIM S.A, evacuare ape pluviale, înregistrări consum apometre, funcţionare fântâni 
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publice, solicitări forări noi fântâni, solicitări extinderi reţele apă şi canal, probleme instalaţii 
interioare, un număr de peste 380 sesizări telefonice referitoare, îndeosebi la probleme inundaţii şi 
funcţionare fântâni publice etc., cât şi un număr de peste 141 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 2009 şi decembrie 2009. 
 
3.7. 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. 
 
-  verificare din punct de vedere calitativ şi al respectării de către constructor a termenelor de 
execuţie şi a prevederilor legale la lucrările de investiţii din domeniul alimentării cu apă şi 
canalizării de pe raza municipiului Timişoara, executate de S.C. AQUATIM S.A  cu finanţare din 
surse proprii sau executate prin programul ISPA. Dintre investiţiile mai importante, amintim: 
  

- Lucrări de reabilitare reţele apă în lungime de 26,95 km pe străzile: Nottara (0,55km); spl. 
Nicolae Titulescu (1,68km); Stejarul (0,33km); Moise Doboşan (2 km); Grigore 
Alexandrescu şi Dragoş Vodă (1,68 km); Constantin Gârjoabă şi Constantin Brăiloiu 
(0,47km); Spitalul Nou (0,49 km); Cehov, Apicultorilor, Gavril Musicescu, Calea Martirilor 
1989 (1,63km); Eneas (3,2 km); b-dul Iuliu Maniu (0,5km); Progresul şi Gavril Musicescu 
(0,5km); zona Zurich, Samuil Micu (str.Avram Imbroane, Geneva, Samuil Micu, Alsacia) 
(0,97km); Manole (0,46km); zona Mihai Viteazul (str. Ion Curea) (0,21km); Zănoaga şi 
Trifoiului (0,48km); zona Ronaţ (Theodor Aman (0,72km); C.A. Rosetti (0,54km); Radu de 
la Afumaţi (0,26km); Gheorghe Ureche (0,28km); Homorod ( 0,35km); Anvers (0,36km); 
Donici (0,34km); Clalea Bogdăneştilor între Barierei-Dunărea (0,43km); zona Fabric, Iosif 
Vulcan (str.Gheorghe Asachi) (0,32km); zona Fratelia-Dr.Ioan Mureşan (str. Dr. Ioan 
Mureşan (1,01km); Intrarea Vântului (0,07km); Salcâmilor (0,5km);.Martir Ioan Stanciu 
(0,26); Cosminului (0,3km); Mareşal Averescu (1,1km); Mătăsarilor (0,13km); Palmierilor 
(3,2km); Alpiniştilor (0,29km); Orăştie(0,4km); Aleea Verde; Lorena (0,4km); Zurich 
(0,37km); Berzei (0,56km); Parâng (0,9km); Bârsei (0,13km); Calea Aradului-Calea 
Torontalului (2,11km); 

- Lucrări de reabilitare a branşamentelor în Timişoara în număr de 1372 bucăţi şi lungime de 
32,3 km  din care 151 bucăţi şi lungime de 19,6 km realizate în regie proprie, iar restul cu 
terţi; 2 racorduri la reţeaua de canalizare în lungime de 66m; 

- Lucrări de reabilitare a branşamentelor în Jimbolia în număr de 20 bucăţi şi lungime de 6,74 
km; 

- Lucrări de reabilitare a reţelei de canalizare: 1,5 km în P-ţa Romanilor şi 8 racorduri de 
canalizare în lungime de 1,1 km. 

-     Modernizarea gospodăriei de sulfat de aluminiu şi aluminat de sodiu Staţie de tratare Bega; 
- Reabilitare conductă aducţiune apă brută D 1000mm Staţie tratare Urseni (Calea Urseni km 

1+530); 
- Reabilitare sistem de monitorizare parametri de exploatare reţea apă; 
- Lucrări de reparaţii şi întreţinere la Staţia de epurare. 
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-  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. 
 
3.8. VERIFICARE  MOD  DE EXPLOATARE ŞI  ÎNTREŢINERE A CANALELOR  ŞI A 
RECEPTORILOR PLUVIALI DE CĂTRE S.C AQUATIM S.A, CONFORM GRAFICELOR 
LUNARE  
 
- verificarea respectării graficelor lunare de curăţire, canalizare şi guri de scurgere, şi a modului de 
realizare a lucrărilor  
 
3.9. 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, Plopi, Ciarda Roşie, Freidorf, Mehala . 
 - decolmatare canale secundare în: Mehala-Ronaţ,  Ciarda Roşie, Ghiroda, Lidia-Mureş.  
            - verificarea executării decolmatării şanţurilor pluviale de către cetăţenii somaţi să respecte 
Hotărârile Consiliului Local. 
 
3.10. VERIFICARE LUCRĂRI DE EXECUŢIE A FÂNTÂNIlLOR PUBLICE FORATE PE RAZA 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
 
- în primul trimestru al acestui an au fost puse în funcţiune 10 noi fântâni publice forate pe 
următoarele amplasamente : 

- cartier Ciarda Roşie (la intersecţia străzilor N.D. Cocea cu str. Martir C-tin Radu; cartier  
Buziaşului -Cantina Electrotimiş; cartier Cetate -str. Alba Iulia (lângă actuala fântână); Piaţa Traian - 
în faţa bisericii; str. Kogălniceanu cu strada Telegrafului; cartier Lipovei (strada Leandrului cu strada 
Amiciţiei); cartier Mehala (la intersecţia străzii Livezilor cu strada Mircea cel Bătrân); cartier Calea 
Şagului (la intersecţia străzilor Calea Şagului (Bloc nr. 31) cu B-dul L. Rebreanu; cartier Freidorf (la 
intersecţia străzilor Podgoriei cu str. I. Slavici ); cartier Dâmboviţa (strada Intrarea Iorgovanului ). 
  
3.11. 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 publice 
forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara ;  
   - s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile forate din municipiul Timişoara -90 
fântâni publice forate ( înlocuiri de pompe ,presostate, robineţi etc.) ; 
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3.12. 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 - 90 buc  

- efectuarea analizelor chimice şi bacteriologice la aceste fântâni s-a efectuat de către  
Direcţia de Sănătate Publică Timiş.  
 
3.13. COLABORARE CU S.C. AQUATIM S.A 
 

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

-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 2010 
 

-  vor fi finalizate şi recepţionate, în semestrul I al anului 2010, următoarele obiective de 
investiţii demarate în anul 2009 şi aflate în diverse stadii de execuţie, astfel: 

 
Sistem major canal - zona Aleea Ghirodei 
 (strada Aleea Ghirodei -integral) 
Sistem major canal  - zona Aleea Ghirodei – etapa  II 

(străzile Palmierilor, Prieteniei, Cimbrului, Furnicii, Mătrăgunei, Cărăbuşului, 
Luncii, Mătrăgunei, Cărăbuşului, Luncii, Lăptarilor, Spartacus, Cocostărcului, 
Caprei, Lemnari) 

    Extinderi reţele apă-canal - Ciarda Roşie - zona Chevereşului  
                ( str. Chevereşului, Strada Noua) 

            (realizarea canalizării pe toate străzile situate la nord de str. I.Slavici       
             (str.Nottara,Răscoala din 1907,Bagdasar,Contemporanul,Romaniţei,Podgoriei).             

            Extinderi reţele apă – cartier Kuntz 
                  (str: Subuleasa; Energiei; Zefirului; Poiana Mărului, Muntele Mic; Baia; Sovata;    
                   Sălaj; Tg.Mureş; Sucului) 

            Extinderi reţele apă-canal – Ronaţ – zona Comoarei 
            (str: Comoarei, Banu Udrea, Sacului, Pastorilor, Liman, Mărginenilor, Liliacului  -  
            toate integral) 
Extinderi reţele apă-canal-zona Blaşcovici 

 (str. Taborului,Umbrei, Semicerc, Amzei) 
Extinderi reţele apă-canal- Plopi – zona Repin 
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  (str. Repin, Plopului, Parcului-Rotundă) 
 Extinderi reţele canal- Plopi – zona Parâng 

   (str. Parâng, Mediaş) 
 Extinderi reţele apă-canal- Plopi- zona Martir Ioan Tănase 
               (str. Martir Ioan Tănase, Jules Verne) 
Extinderi reţele apă-canal- Mehala – zona Mesteacănul 

                      ( str. Mesteacanul,  Mircea cel Batrân (parţial),Vrancei (parţial) ) 
 
       -  vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă-canal cu finanţare integrală din bugetul local, 
astfel: 

     
Extinderi reţele canal-Ciarda Roşie- zona Matei Millo 

                      (str. Anina, Euripide , Emil Racoviţă, Recoltei, Milescu Spătaru) 
      Extinderi reţele canal-Fratelia - zona Cercului 
                      (str. Cercului(parţial) , Musicescu (parţial), Steaua) 

Extinderi reţele apă – cartier Ghiroda 
                (Aleea Ghirodei (parţial), str. Pelican (parţial), str. Cărăbuşului 
                 (parţial), str. Furnicii, str. Spartachiadei,  str. Lemnari ,str. 
                  Caprei, str. Cocostârcului,, str. Fuiorului) 
Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi. 
Extinderi reţele apă    -  cartier Plopi         

(str.: Magheru(parţial),  Martir Nicolae Lacătuş (parţial), Gârleanu, Delineşti, 
Albăstrelelor, Luduş, Canal Bega (parţial), Centura Plopi Sud. 

Canalizare menajera Calea Sagului etapa I 
Extindere reţea apă-canal- cartier Ghiroda - str. Radu Tudoran 
          (strada Radu Tudoran) 

      Extinderi reţele canal -  cartier Ciarda Roşie – zona Calea Buziaşului 
         (str. : Calea Buziaşului (parţial), str. Olarilor (parţial), str. C. Liuba(integral), str. Ioan 

                      Simu (parţial), str. Th. Pallady (integral). 
Extinderi reţele canal -  cartier Ciarda Roşie -  zona Urseni 
          (str. : Calea Urseni (parţial), str. Dimitrie Dinicu (integral), str. Nicolae Stoica de  
           Haţeg (integral), str. Neajlov (integral), str. Lută  Ioviţă (integral). 
Extinderi reţele apă    -  cartier Ciarda Roşie 
           (str.: Calea Buziaşului (parţial), Grigore Antipa (parţial), Palady Theodor (parţial),     
            Neajlov (parţial), Dinicu Dimitrie(parţial), Iuliu Podlibny (parţial), Calea Urseni   
             (prelungire), Legumiculturii (parţial). 
 

        -  va fi demarată o investiţie nouă privind realizarea unei fântâni publice ornamentale în Piaţa 
Huniade din municipiul Timişoara. 

 
       - vor fi demarate procedurile legale privind execuţia de 10 noi fântâni publice forate, pe 
următoarele amplasamente, astfel: 

• cartier Soarelui -strada Iosif Bulbuca, nr. 24; 
• cartier Urseni -strada Musicescu – lânga biserică; 
• cartier Şagului -strada Leonard –intersecţie cu str. Verdi ; 
• cartier Fratelia - strada Liviu Rebreanu – la Şcoala generala nr. 9; 
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• cartier Fratelia - strada Emil Zola – intersecţie cu str. Victor Hugo; 
• cartier Bucovina (zona Mehedinţi ); 
• cartier Ronaţ (C. Bogdăneştilor 181- blocuri CFR); 
• cartier Ronaţ (str. Schwicker – Călimăneşti); 
• cartier Plopi (zona Căprioarei); 
• cartier Elisabetin (Parc Bihor); 

 
- vor fi promovate şi susţinute în Comisiile Consiliului Local proiectele de hotărâri pentru 

aprobarea studiilor de fezabilitate privind  noi  lucrări de investiţii apă-canal, astfel: 
- Sistem major canal -  cartier Ciarda Roşie – etapa III 

     (zona delimitată de : C.Urseni de la intersecţia cu str. Pavel Stoica spre Rudicica – canal de 
     desecare CCP 263  care cuprinde : C.Urseni (prelungire), str. Dimitrie Dinicu (parţial), str. 
     Nicolae Stoica de Hateg (parţial),  str. Neajlov (parţial),  str. J.J. Ehrler, si  zona delimitată de:  
      str. Magnoliei – str. Orhideelor- str.Sânzienelor- str. Rozmarinului care cuprinde: 
      str. Orhideelor, str. Rozmarinului, str. Sânzienelor, str. Dafinului (parţial), str. Crăiţelor, 
      str. Azalelor, str. Anemonelor, str. Violetelor, str. Margaretelor, str. Rozmarinului). 

- Intregiri reţele apă-canal Municipiul Timişoara etapa I 
(Str. Canal Bega (de la intersecţia cu str. Grădinarilor - str. Colonia Slavici), str. Colonia 

Slavici (integral), str. Grădinarilor (parţial-tronson lipsă), str. Bistrei(parţial –  între str.Tata 
Oancea şi str. Calea Moşniţei), str. Octavian Paler, str. Anton Galopenţia (parţial), str. Sabin 
Manuilă, str. Joseph Strauss, str. Legumiculturii (tronsonul lipsa), str. Magnoliei, str. 
Orhideelor, str. Sânzâienelor, str. Dafinului, str. Craiţelor, str. Azaleelor, str. Anemonelor, 
str. Violetelor, str. Margaretelor, str. Rozmarinului, str. V.Voiculescu (parţial), str. Ioan Stoia 
Udrea, str. Georges Bizet, str. George Hoendel, str. Verde (parţial), str. Ionel Teodoreanu, 
str. Caraş, str. Herta, str. Ciocanului, str. Secerii). 

- Reabilitare conducta apă şi bransamente zona Fabric 
 (Perimetru delimitat de străzile Ţibleşului, str. Vasile Cârlova, str. Câmpului, str. Frederic 
Chopin, str. Baba Dochia, str. Epurelui, str. Ştefan cel Mare, str. Iosif Vulcan, str. Ioan 
Inocenţiu Micu Klein, str. Tigrului,  str. Cronicarul Neculce, str. Lunei, str. Nouă, str. 
Soarelui, str. Ghorghe Asachi,  str. P. Cermena, str. Şcolii, str. C. Iosif, str. Comăneşti, str. 
Ioan Bontilă, str. Ioan Lotreanu,  str. Ioan Bontilă ( Str. Buşteni), str. Alexandru Indreiş, str. 
Cezar Boliac, str. Iosif Nicoară, str. Ştefan Octavian Iosif). 

- Reabilitare conducta apă str. Uzinei 
 (str. Uzinei, str. Mătăsarilor). 

 
III. SERVICIUL SALUBRIZARE 

 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Serviciul Salubrizare are prevăzut în structura sa 1 Şef serviciu şi 9 funcţionari publici de 
execuţie.  

În cursul anului 2008 această structură a fost ocupată de 5 consilieri şi 2 referenţi. 
Şef  serviciu – dl. Adrian Puşcaş. 
Serviciul Salubrizare are în componenţă Biroul Gestiune Deşeuri. 
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
 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 colectare şi transport a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, de 

la populaţie, agenţi economici şi instituţii publice; 
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; 

f) soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi diverselor solicitări adresate de către cetăţeni, a unor 
instituţii publice şi societăţi comerciale; 

g) verificarea şi sancţionarea, după caz, a 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, în soluţionarea problemelor specifice; 

j) aplicarea actelor normative din domeniul salubrizării şi gestionării deşeurilor; 
k) organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor ecologice; 
l) asigurarea implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii 

în domeniul de activitate; 
m) asigură respectarea cerinţelor documentaţiei Sistemului de management al calităţii în 

domeniul de activitate. 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 
3.1.  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 71.519.659 mp/an; 
 - măturat mecanic căi publice în suprafaţă de 279.658.802 mp/an; 
 - întreţinerea căilor publice în suprafaţă de 219.864.569 mp/an; 

- spălat manual rigole (care s-a efectuat în perioada aprilie – octombrie), în suprafaţă de 
1.922.445 mp; 

 - stropit mecanic căi publice (perioada iunie – septembrie), în suprafaţă de 79.838.602 mp; 
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 - în graficul de mai jos este prezentată evoluţia suprafeţelor salubrizate în anul 2009 
comparativ cu anul 2008; aşa cum rezultă din grafic, în anul 2009 s-a constatat o creştere a 
suprafeţelor salubrizate, astfel: 
- 7,74%  la măturatul mecanic; 
- 23,4%  la întreţinerea căilor publice; 
- 85,67% la stropitul căilor publice. 
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- au fost amplasate un număr de 203 coşuri stradale pe străzile municipiului şi în staţiile mijloacelor 
de transport în comun şi au fost înlocuite 64 recipiente distruse prin incendiere sau vandalizare. 

 
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 87.814 tone deşeuri, 

iar de la agenţi economici cantitatea de 41.498 tone deşeuri, evoluţia acestora, în fiecare lună, este 
prezentată în graficele următoare: 
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Agenţi economici şi instituţii publice: 
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În cursul anului 2009, prin serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 

voluminoase şi nepericuloase şi din construcţii, reparaţii şi reabilitări la clădiri, a fost colectată 
cantitatea de 32.893,84 tone de deşeuri. Evoluţia cantităţilor de deşeuri colectate lunar este 
prevăzută în graficul următor: 
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 În cursul anului 2009, operatorul de servicii de salubrizare S.C. RETIM S.A. a finalizat 
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.  
 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 a fost colectată o cantitate 
totală de 7.393,28 tone materiale reciclabile, după cum se poate observa în reprezentarea grafică ce 
urmează, din care: 

- 52,67 % hârtie/carton, respectiv 3.893,74 tone/an; 
- 40,24% PET-uri, respectiv 2.975,59 tone/an; 
- 4,89% PE-uri şi alte tipuri de plastic, respectiv 361,61 tone/an; 
- 1,33% sticlă, respectiv 98,3 tone/an; 
- 0,87% lemn, respectiv 64,04 tone/an. 
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 Ca urmare a colectării separate a acestor materiale reciclabile, au fost valorificate 
următoarele cantităţi: 
 - 3.926,17 tone hârtie/carton; 
 - 3.094,14 tone PET-uri; 
 - 364,21 tone PE – uri şi alte tipuri de plastic; 
 - 103,53 tone sticlă; 
 - 65,74 tone  lemn. 
  În cursul anului 2009, un număr de 547 societăţi au solicitat şi le-a fost aprobată sistarea 
serviciului de salubrizare. 
  
 3.2. 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”, desfăşurată în perioada 16.03. – 
29.03.2009 a fost colectată cantitatea de 2.344,44  tone deşeuri de la populaţie, din care 27,02 tone 
D.E.E.E – uri (deşeuri din echipamente electrice şi electronice), iar în cadrul campaniei „Curăţenia 
Generală de Toamnă”, desfăşurată în perioada 12.10. – 25.10.2009, a fost colectată cantitatea de 
2869,88 tone reziduuri, din care 9,86 tone D.E.E.E – uri (deşeuri din echipamente electrice şi 
electronice). 
 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, în locaţiile: C. Şagului spre depozitul de deşeuri Parţa – Şag, C. 
Buziaşului, Bv. L. Rebreanu, Canal Bega, str. Armoniei, Variantă Avicola, str. Tapia, str. 
Demetriade, zona I. Vidu, zona Ronaţ – Pavilioane, zona de blocuri Bârzava, rambleul de cale ferată 
Brediceanu – Ghe. Lazăr, str. Gloriei, str. Cerna, zona Stadion, zona Polonă, benzinărie C. Aradului, 
Ghiroda – la cimitir, zona Siemens, Ciarda Roşie, Muzeul Satului, str. C. Daniel, str. Sulina, str. 
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Aluniş, str. Pavlov, Bv. I. Maniu, Bv. Industriilor, str. Ardealul, str. Bacalbaşa, str. G. Alexandrescu, 
cartierul Plopi, C. Moşniţei, C. Torontalului – spitalul Municipal, poduri: Michelangelo, Decebal, 
Traian şi Sarmisegetuza, zona Braytim, str. A. Mocioni, spl. I. Lânii, str. Ştrandului, zona de blocuri 
Văliug, str. Ceferiştilor, aleea C.F.R., zona de blocuri Steaua, pod C. Şagului, str. Nicoreşti, zona 
Stadion – Spumotim, I.I. de la Brad – baza R.A.T.T. C. Urseni, str. Electronicii, str. Torac, zona 
Stadion – Heaven, str. Miloia, str. Dimineţii, str. Cercului, str. Zefirului, C. Lipovei, zona Pădurea 
Verde, str. Păstorilor, spl. N. Titulescu – prelungire, str. Mătăsarilor, str. Holdelor, str. O. Cotruş, str. 
Energiei, str. V. Vasilescu, str. Negruzzi, zona Tipografilor, str. Textiliştilor, spl. T. Vladimirescu, 
str. Cântului. În urma acestor activităţi s-a colectat cantitatea de 3.600 tone deşeuri. 
 
 3.3. Sesizări şi reclamaţii 
 
- s-a emis un număr de 6.050 de somaţii către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice în 
vederea încheierii de contracte de salubrizare sau pentru preluarea recipientelor de colectare; 
- au fost soluţionate sesizările şi interpelările consilierilor locali; 
- au fost soluţionate sesizările consiliilor de cartier; 
- s-a soluţionat un număr de 784 sesizări şi reclamaţii, primite prin Call Center, portal sau 
înregistrate prin Centru de Consiliere Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu 
activităţile specifice serviciului. 

Au fost efectuate controale specifice domeniului de activitate şi s-au aplicat 90 de sancţiuni 
contravenţionale cu amenzi în valoare totală de 203.000 lei. Dintre acestea, au fost încasate 56 de 
amenzi, până la data întocmirii prezentului raport. 
 

Alte activităţi: 
 
              S-a asigurat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat următoarele manifestări: 
Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ziua Timişoarei, Ruga Bănăţeană, 1 Mai, Zilele Europei, 
precum şi pentru toate manifestaţiile care s-au desfăşurat în zona Centrală, zona Pădurea Verde, 
Piaţa Unirii, Stadionul Dan Păltinişan.         
 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 
371/2007, modificată şi completată prin HCL 206/2009 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara şi a OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective. 

  
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 

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. Verificarea respectării 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; 
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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 aflate în curs de modernizare, 
conform programului Direcţiei de Drumuri şi Transporturi; 

5. Continuarea proiectului privind valorificarea energetică a deşeurilor prin conceperea unei 
instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în CET Sud Timişoara. 

 
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 2009 această structură a fost ocupată de 4 consilieri. 
 Şef birou - d-na Marinela Topor. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI  
 
             Principalele activităţi ale Biroului Gestiune Deşeuri sunt: 
 

- 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; 

- implementarea Planului Local 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; 
- 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; 
- 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; 

- organizarea şi coordonarea de campanii de colectare a deşeurilor din echipamente electrice si 
electronice ( DEEE); 
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3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 

 Potrivit competenţelor legale specifice domeniului de activitate, Biroul Gestiune Deşeuri a 
desfăşurat, în anul 2009, următoarele activităţi: 

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

- a urmărit implementarea „Planului Local de Gestiune a Deşeurilor pentru Municipiul 
Timişoara”; 

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

- a controlat modul de respectare a gestiunii deşeurilor  la un număr de 109 de societăţi cu 
obiectul principal de activitate construcţii sau service – uri auto şi la un număr de 73 de 
cabinete medicale private şi policlinici medicale, conform prevederilor OUG nr. 78/2008 
privind regimul deşeurilor şi a prevederilor HCL 371/2007 modificată şi completată prin 
HCL 206/2009 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriului municipiului 
Timişoara, în urma cărora s-au aplicat 20 amenzi contravenţionale în valoare totală de 
67.500 lei. Dintre acestea, au fost încasate 6 amenzi, până la data întocmirii prezentului 
raport; 

- s-au tipărit şi distribuit pliante privind modul de gestiune a anumitor tipuri de deşeuri pentru 
conştientizarea populaţiei şi agenţilor economici; pliantele au fost distribuite prin intermediul 
inspectorilor serviciului, prin serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni şi prin consiliile de 
cartier; 

- a asigurat implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii 
în propria activitate; 

- a asigurat respectarea cerinţelor documentaţiei Sistemului de management al calităţii în 
propria activitate; 

- a coordonat şi organizat campaniile de colectare a deşeurilor din echipamente electrice si 
electronice ( DEEE) în zilele de 7 februarie 2009, 6 iunie 2009, 5 septembrie 2009 şi  5 
decembrie 2009, astfel: 

 Cantitatea totală de deşeuri din echipamente electrice şi electronice de la populaţie 
colectată în anul 2009 este de 116,92 tone, din care 8,1 tone deşeuri în cadrul campaniei de colectare 
a DEEE – urilor de la populaţie din data de 7 februarie, 3,7 tone în cadrul campaniei de colectare a 
DEEE – urilor de la populaţie din data de 6 iunie, 3,68 tone în cadrul campaniei de colectare a 
DEEE – urilor de la populaţie din data 5 septembrie şi 4,28 tone deşeuri în cadrul campaniei de 
colectare a DEEE – urilor de la populaţie organizată în data de 5 decembrie. 
  
 Prin cele 4 centre de colectare ale operatorului de servicii publice de salubrizare S.C. 
RETIM S.A a fost colectată o cantitate de  69,56 tone DEEE – uri. 
  
 Evoluţia cantităţilor de deşeuri din  echipamente electrice şi electronice colectate şi stocate 
este prezentată în graficul următor:           
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 - a eliberat un număr de 1167 avize în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru 
lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi 
demolări a clădirilor civile, publice sau industriale şi a fost verificat modul în care a fost respectat 
planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de  66 de beneficiari, care au obţinut aviz în 
cursul anului 2008.  
                                                                                                                                               
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2010 
 
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 noi de investiţii publice de interes local şi pentru 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 construcţii şi 
demolări, de către agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţeni; 

4. Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor şi a protecţiei mediului; 
5. Urmărirea implementării Planului Local 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 gestionarea deşeurilor pe teritoriul municipiului; 

8. Avizarea Planurilor de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construcţii, reabilitări şi 
demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie; 

9. Urmărirea respectării prevederilor Planurilor de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de 
construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale; 

10. 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. 
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