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DIRECTIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ŞI 

CULTURALE 

 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 
 

Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a fost înfiinţată prin Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 5/15.01.2013 (modificată prin H.C.L. nr. 126/26.02.2013). 

Conform organigramei, această direcţie este structurată după cum urmează: 

1.Director executiv numit  pe perioadă determinată este d-nul Ioan Mihai Costa; 

2.Serviciul administrare şi întreţinere patrimoniu, instituţii şcolare, medicale sportive şi 

culturale: 2 posturi de conducere (1 vacant) şi 18 posturi de execuţie;  

            -     Biroul Baze Sportive: 1 post de conducere şi 15 posturi de execuţie; 

                  Responsabil birou: Ion Craşovan 

-     Compartiment Şcoli: 1 post de execuţie; 

-     Compartiment Spitale: 1 post de execuţie; 

-     Compartiment Instituţii Culturale: 1 post de execuţie; 

3. Biroul Tehnic: 1 post de conducere şi 10 posturi de execuţie( reduse la 9 posturi de  

    executie)   

 Responsabil birou: Gabriela Viziteu 

I. Biroul Baze Sportive 

I.1.Obiectul de activitate al Biroului Baze Sportive, prin compartimentele bazelor sportive, 

constă în gestionarea cu maximă eficientă a administrării bazelor sportive aflate în administrarea 

sau proprietatea Municipiului Timişoara, asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării 

activităţilor sportive, culturale, educative şi de agrement care au loc în cadrul acestor baze 

sportive, administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public, precum şi coordonarea activităţii privind parteneriatele locale 

referitoare la proiectele comunitare din domeniul sportiv. 

În mod concret, activitatea personalului Serviciului Administrare Patrimoniu - Baze 

Sportive a vizat obiectivele Sala „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi 

bazin de înot), cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului Timişoara pe 

domeniul public (în parcuri şi în curţile unor şcoli) şi coordonarea activităţii privind parteneriatele 

locale din domeniul sportiv.     
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I.2. Activitatea de organizare şi reglementare  beneficiază de următoarele reglementări: 

1.  S-a aplicat Regulamentul de utilizare a bazelor sportive, aprobat prin H.C.L.M.T.      

nr.10/27.01.2009;  

2. S-au respectat prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 

1810/30.07.2009, privind interzicerea închirierii Sălii Olimpia către persoanele fizice, juridice, 

precum şi grupurilor sportive care nu au Certificat de identitate sportivă; 

3. S-a elaborat procedura operaţională PO 63.  

4. În baza Referatului cu nr. 31869/23.12.2009, aprobat de către Primarul Municipiului 

Timişoara, s-a asigurat accesul gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul 

Complexului Sportiv „Bega”, pe perioada de functionare, în conformitate cu prevederile  Hotărârii 

de Guvern nr. 283/13.03.2003 (anexa nr. 5); 

5. S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 54/30.01.2013, privind modificarea tarifelor de folosire a 

Sălii Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

6. Pentru desfăşurarea acţiunilor sportive prevăzute în programul naţional al competiţiilor 

interne şi internaţionale, coordonate de Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş, s-au pus la 

dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul Sportiv Bega, în baza 

Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006; 

7. În baza Hotărârilor de Consiliu Local privind aderarea Municipiului Timişoara în 

asociaţii sportive şi asocieri cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline 

individuale, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul 

Sportiv Bega, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi competiţii; 

8. S-a reactualizat sistemul de monitorizare a celor 23 de terenuri de sport construite de 

Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public in conformitate cu PO 63. 

 

 I.3. Activitatea de gospodărire a patrimoniului a avut ca principale acţiuni:  

1.Realizarea atribuţiilor privind asigurarea desfăşurării optime a activităţilor sportive s-a 

făcut cu angajaţii proprii, iar serviciul de curăţenie a fost externalizat la S.C. Administrarea 

Domeniului Public S.A.( Societatea Drumuri Municipale). 

  2. S-au întocmit referate pentru achiziţionarea unor materiale, obiecte de inventar şi dotări 

specifice pentru buna desfăşurare a activităţilor la Sala ,,Olimpia’’ şi Complexul  Sportiv ,,Bega’’; 

3. S-au executat lucrări cu personalul propriu pentru igienizări, zugrăveli, reparaţii de             

urgenţă pentru tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, spaţiile interioare; 

4. Au fost inventariate deteriorările, nefuncţionalităţile şi avariile la clădiri şi instalaţii,  

s-au întocmit şi s-au propus lucrări de reparaţii necesare remedierii, recondiţionării şi              

reabilitării mijloacelor fixe din dotare; 
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5. S-a realizat sistemul privind controlul accesului la bazinul de înot, sistemul de alarmă şi 

antiefracţie, precum şi sistemul de supraveghere video din cadrul Complexului Sportiv Bega; 

6. Biroul Baze sportive a  colaborat cu Biroul Tehnic pentru finalizarea procedurii de 

achiziţie publica privind realizarea in anul 2014 a lucrarilor de reabilitare construcţii la Sala 

Polivalentă Olimpia- instalatia de climatizare si instalatia electrica; 

7. S-au realizat cu personalul propriu şi împreună cu Direcţia de Mediu, lucrări de 

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi din perimetrul şi zonele adiacente Sălii ,,Olimpia’’ şi 

Complexului Sportiv ,,Bega’’, precum şi întreţinerea parcului de fitness din zona Sălii ,,Olimpia’’, 

si a terenurilor de sport amenajate in parcuri; 

8. Au fost efectuate deratizări şi dezinsecţii conform normelor sanitare în vigoare, precum 

şi verificări ISCIR ; 

9. S-au monitorizat cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public şi s-au întocmit referate la Serviciul Tehnic pentru a se remedia 

deteriorările înregistrate; 

10. S-a urmarit si s-a realizat încasarea contravalorii utilităţilor folosite de chiriaşi, 

respectiv a tarifelor de închiriere a bazelor sportive administrate ; 

11.S-au întocmit referate către Biroul Tehnic pentru execuţia de lucrări de reparaţii curente 

si interventii la Sala Polivalentă Olimpia şi  Complexul Sportiv Bega. 

 

   I.4. Relaţiile cu beneficiarii, programarea desfăşurării activităţilor sportive şi  asigurarea 

asistenţei de specialitate 

  Temeiul legal al relaţiilor cu beneficiarii care folosesc Sala Olimpia şi Complexul Sportiv        

“Bega” sunt: HG nr.1817/2006, HCLMT nr.38/2010, HCLMT nr.451/2007, HG nr.283/2003,  

Dispoziţia Primarului nr.1810/2009, precum şi Contractele de asociere încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Timişoara şi structuri sportive locale ( cluburi sportive, asociaţii judeţene pe 

ramuri sportive). 

Biroul Baze Sportive, prin compartimentele bazelor sportive, conform obiectului de 

activitate, a gestionat activităţile sportive derulate la cele două obiective principale: Sala 

Polivalentă ,,Olimpia’’ şi Complexul Sportiv ,,Bega’’ (sala de gimnastică şi bazinul de înot ). 

- Bazele sportive au fost puse la dispoziţie cu titlu gratuit pentru structurile sportive asociate  

cu Municipiul Timişoara, iar pentru alţi beneficiari s-au încheiat convenţii de prestări servicii în 

baza tarifelor de închiriere aprobate.  

- S-au întocmit programele săptămânale de utilizare a obiectivelor sportive, în baza 

solicitărilor primite de la solicitanţi, având prioritate programele sportive. 
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- În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 la Sala Polivalenta ,,Olimpia’’ s-au desfăşurat 

activităţile de pregătire sportivă şi refacere, respectiv meciurile următoarelor echipe divizionare si 

de tineret / juniori : Asociaţia Baschet Club Timişoara, Baschet Club Timba, Baschet Club Danzio 

(baschet seniori şi tineret, masculin si feminin),Clubul de Handbal Universitatea-Politehnica 

(handbal masculin), C.S.Universitatea si C.S.Timişoara (handbal feminin), C.S.Şcolar Bega 

(baschet juniori feminin si masculin), L.P.S. Banatul (handbal juniori masculin şi feminin).  

Aceste activităţi s-au derulat însumănd in medie 10 luni active, cuprinzând perioada de 

pregătire şi cea competiţională, media lunară fiind de 310 ore, iar gradul maxim de încărcare 

săptămânal/zilnic, în perioada competiţională de vârf a fost de 74 ore/respectiv 14 ore. Privind 

pregătirea sportivă, la Sala Polivalentă Olimpia au fost programate săptămânal, un număr mediu 

de 64 de ore pentru antrenamentele sportivilor, dintr-un total de 70 de ore disponibile, rezultând 

un grad de ocupare al sălii de 91,43 %. 

       - În competiţiile sportive naţionale şi internaţionale care s-au desfăşurat la Sala Polivalentă 

,,Olimpia’’ au avut loc: 98 meciuri de baschet, 48 meciuri de handbal, 115 jocuri de fotbal în sală , 

după cum urmează : 

- la baschet: 54  de meciuri din campionatul diviziei A  şi în Cupa României ; 

                      4  meciuri din campionatele diviziei B şi tineret; 

                    40 meciuri naţionale şi internaţionale de seniori/senioare; 

- la handbal: 41 de  meciuri din campionatul diviziei A si liga a 2-a; 

 6 meciuri internaţionale de seniori; 1 meci nationala feminină a Romaniei 

- la fotbal în sală: 115  meciuri în Cupa de iarnă -A.J.Fotbal, Campionat Universitar,  

 turnee de juniori şi copii; 

- Faţă de meciurile din competiţiile oficiale,  în Sala Polivalentă ’’Olimpia’’ s-au desfăşurat 

28 de competiţii  sportive, din care 12 acţiuni de nivel internaţional, la disciplinele : baschet, box ,  

kickbox, dans sportiv, fotbal de sală, handbal, karate, respectiv activităţi din programele 

„Săptămâna Olimpica’’ şi „Special Olimpics”. 

- La Complexul Sportiv ,,Bega” şi-au desfăşurat activitatea, lunar, pentru gimnastică şi înot,  

un număr de peste 1500 de persoane: sportivi, studenţi, practicanţi din rândul populaţiei de toate 

categoriile de vârsta. Aceştia reprezintă următoarele cluburi sportive, organizaţii şi instituţii, 

respectiv programe sportive: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de 

Vest Timişoara; Clubul Sportiv Municipal Timişoara; C.S. RCM Universitatea de Vest 

Timişoara ; Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ; Clubul de înot MASTERS Timişoara; 

Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă-pregătire scafandri; Programul ’’Mişcare pentru 

Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie; Programul ’’Veteranii Masters’’ - înot pentru persoane 

vârstnice. 

-  La bazinul de inot din Cadrul Complexului Sportiv Bega au avut acces gratuit cetăţenii 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

5

copii si adulţi din municipiu, cu un program de 22 ore săptămânal, în  cadrul celor două programe 

adresate populaţiei oraşului Timişoara, fiind emise  1.472 legitimaţii. 

- În conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate competiţională, la 

bazinul de înot au fost programate săptămânal un număr de 388 ore/culoar pentru pregătirea 

sportivilor, dintr-un total de 498 ore/culoar disponibile, gradul de ocupare al bazinului în cadrul 

orarului de funcţionare fiind de 77,9%. 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire sportivă 

şi competiţii ale secţiilor de gimnastică artistică feminin şi masculin ale Clubului Sportiv Şcolar 

nr.1 Timişoara şi ore didactice  Universitatea de Vest Timişoara, însumând un total de peste 1800 

ore.  

     -  Pe lângă desfăşurarea programului de pregătire, la Complexul Sportiv ,,Bega’’ s-au 

desfăşurat un număr de 8 competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional, dintre care 

menţionăm următoarele: 

- la gimnastică: - Cupa DKMT – gimnastică: organizată de CSS nr. 1;                           

- la înot: -Cupa Banatul; Cupa Timişoara; Cupa „Sprint: organizate de CS Scolar nr. 1; 

              - Family Olimpics organizată de Asociaţia Even ; 

              - Cupa „ Familia”; Masters Maraton;Cupa Masters:organizate de C.S.InotMasters;                       

- Personalul Biroului Baze Sportive a asigurat permanent asistenţa necesară pentru buna 

desfăşurare a acţiunilor ce au avut loc la cele două obiective sportive administrate (întreţinere 

curăţenie în tribună şi vestiare, asistenţă tehnică pentru tabela de marcaj şi instalaţia de sonorizare, 

tratarea apei din bazinul de înot, montare panouri de baschet, pavoazări pentru competiţii, 

supraveghere instalaţii,etc.).  

- Accesul spectatorilor la meciurile echipelor divizionare şi alte competiţii sportive care s-au 

desfăşurat în incinta obiectivelor sportive administrate de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, 

Sportive şi Culturale a fost gratuit. 

  

I.5. Gestionarea parteneriatelor locale referitoare la proiectele comunitare din domeniul sportiv 

În anul bugetar 2013, Municipiul Timişoara a sprijinit activitatea sportivă a cluburilor 

sportive locale punând la dispoziţie infrastructura bazelor sportive proprii cu logistica şi 

echipamente, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi a competiţiilor, şi totodată, a finanţat prin 

contribuţii financiare de la bugetul local, calendarele competiţionale si programele sportive ale 

structurilor sportive locale, prin parteneriate de asociere. 

S-au elaborat un număr de 22  proiecte H.C.L.M.T., care au fost aprobate , în baza cărora 

s-au derulat 4 parteneriate privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru 

asociat în cadrul unor asociaţii sportive la care a aderat şi un număr de 32 contracte de asociere cu 
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structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline sportive individuale, respectiv 2 

proiecte proprii. 

 Bugetul total alocat pentru finantarea activităţii sportive a fost în sumă totală de 

16.925.000 lei, din care: 14.200.000 lei -cotizaţii anuale pentru finanţarea parteneriatelor în care 

Municipiul Timişoara este membru asociat(ACS Poli; BC Timisoara; RCM U.Vest; Clubul de 

Handbal U-Politehnica); 2.060.000 lei-contribuţii financiare pentru finanţarea contractelor de 

asociere cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline sportive individuale, 

respectiv 665.000 lei pentru finanţarea programelor proprii. Asocierile încheiate cu structurile  

sportive (asociaţii, cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), au 

avut temei legal Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

Biroul Baze sportive a avut atribuţii privind: evaluarea solicitărilor de finanţare depuse de 

structuri si înaintarea către comisia de evaluare din partea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara; întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor de hotărâre; întocmirea contractelor 

de asociere; gestionarea execuţiei contractelor: controlul documentelor justificative prin 

reprezentanţii membri ai comisiei de analiză şi control; întocmirea ordonanţărilor de plată; 

evaluarea periodică a clauzelor prevăzute în contract. 

 Structurile sportive asociate au beneficiat de gratuitate în utilizarea bazelor sportive 

administrate de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, pentru pregătirea 

sportivă şi desfăşurarea competiţiilor sportive. 

 Obiective majore pe anul 2014 

1. Îmbunataţirea modului de administrare a bazelor sportive, pentru asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare desfăşurării activităţilor sportive, culturale, educative şi de agrement care se 

desfăşoară în cadrul bazelor sportive aflate în administrarea sau proprietatea Municipiului 

Timişoara; 

2. Asigurarea continuităţii în derularea parteneriatelor cu ACS Poli Timişoara, Rugby Club 

Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal 

Politehnica Timişoara, parteneriate în care municipiului Timişoara are calitate de membru asociat; 

3. Asigurarea continuitaţii în finanţarea, prin contracte de asociere, a calendarelor competiţionale şi 

programelor sportive ale celor mai importante structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi 

discipline sportive individuale, la nivel de copii, juniori, tineret şi seniori. 
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II. Compartiment Şcoli 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie. 

II.1.Activitatea Compartimentului Şcoli constă în: 

      - Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat precum şi desemnarea 

reprezentanţilor Municipiului Timişoara, ca membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ;  

     - Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara prin închirierea spaţiilor 

disponibile temporar din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

     -Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea 

utilizării spaţiilor din imobile;  

- Reîntregirea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar prin achiziţionare/schimb de imobile; 

- Optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

- Crearea şi gestionarea bazei de date cu reţeaua de imobile a  învăţământului şi a contractelor 

aferente acestora,  aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. 

II.2. Sinteza activităţii pe anul 2013 

a)Pentru organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, au fost promovate 4 

proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr. 72/26.02.2013, 

HCLMT 184/29.03.2013, HCLMT 307/30.05.2013 şi HCLMT 639/16.12.2013, privind aprobarea 

organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din 

Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015.  

b)Pentru desemnarea membrilor în consillile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi privat, au fost promovate trei proiecte de hotărâri care au fost aprobate în 

consiliul local, şi anume: HCLMT 89/26.02.2013 şi HCLMT 485/24.09.2013, HCLMT 

606/10.12.2013. 

c) Au fost modificate titulaturile a trei unităţi de învăţământ prin HCLMT nr. 363/18.06.2013 şi 

HCLMT nr. 563/21.11.2013; 

d) Pentru optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat, a fost elaborată prin hotărâre de consiliu local, o metodologie de 

închirere a acestora  în HCLMT nr. 65/26.02.2013 modificată prin HCLMT nr. 299/30.05.2013 şi 

HCLMT nr. 605/10.12.2013;  

e) A fost înfiinţată o comisie de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele  

instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara 

prin HCLMT nr. 186/29.03.2013; 
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f)S-au făcut demersuri pentru creşterea veniturilor la bugetul local, prin scoaterea la licitaţie a 

spaţiilor temporar disponibile de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza caietelor 

de sarcini înaintate de către unităţile de invăţământ, prin HCLMT nr. 300/30.05.2013,  modificată 

prin HCLMT nr. 415/30.07.2013. În urma scoaterii la licitaţie a spaţiilor temporar disponibile, au 

fost încheiate 5 contracte de închiriere cu societăţi comerciale; 

g) Au fost incheiate 7 acte aditionale la contracte de inchiriere anterioare, incheiate de scoli pentru 

spaţii temporar disponibile, prin care Municipiul Timisoara a preluat aceste contracte; 

h) S-au făcut demersuri şi s-a finalizat evacuarea din 4 spaţii ocupate în şcoli a firmelor care nu 

mai deţineau contracte de închiriere: la Scoala Generala nr.19, Scoala Generala nr.30, Liceul 

Tehnologic Transporturi Auto;    

i) Au fost atribuite direct, spaţii pentru sedii de instituţii publice: prin HCLMT nr. 325/18.06.2013 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; HCLMT nr. 

335/18.06.2013 către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş - Secţia 2 Poliţie; HCLMT nr. 

336/18.06.2013, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia 5 Poliţie Timişoara; 

HCLMT nr. 408/30.07.2013, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş- Secţia 1 Poliţie; 

j)În vederea reducerii cheltuielilor la bugetul local, respectiv cheltuiala cu chiria, a fost mutată 

activitatea Liceului de Arte Plastice Timişoara în incinta Colegiului Tehnic de Vest , aprobată prin 

HCLMT nr. 417/30.07.2013 şi modificată prin HCLMT 492/24.09.2013.  

k)Pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere, conservare, funcţionare ale unităţilor de învăţământ 

şi optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat,  au fost promovate şi aprobate 7 hotărâri: HCLMT  nr. 215/23.04.2013, 

HCLMT nr. 323/18.06.2013, HCLMT nr. 324/18.06.2013, HCLMT nr. 327/18.06.2013, HCLMT 

nr. 333/18.06.2013, HCLMT nr. 486/24.09.2013, HCLMT nr. 500/22.10.2013; 

l)Reîntregirea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 

s-a realizat cu schimbul de imobile concretizat în HCLMT nr. 206/04.04.2013, privind  schimbul 

de imobile între Municipiul Timişoara şi Ordinul Călugăriţelor de la "Notre Dame" prin Episcopia 

Romano - Catolică de Timişoara şi HCLMT nr. 176/29.03.2013 privind preluarea în domeniul 

public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al  Municipiului Timişoara 

a construcţiilor  aferente   Grădiniţei CFR; 

m)Pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţământ preuniversitar de stat, au fost 

promovate şi aprobate: HCLMT 313/30.05.2013- privind aprobarea încheierii unui contract de 

închiriere pentru  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 care are în structura sa Grădiniţa cu 

Program Prelungit "Poştă" şi Compania Naţională Poşta Română SA; HCLMT nr. 

372/05.07.2013-privind prelungirea contractului de închiriere pentru  Liceul Teoretic "N. Lenau"; 

HCLMT nr. 414/30.07.2013-privind  închirierea   imobilului în care  se desfăşoară activitatea 

Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6; HCLMT nr. 465/03.09.2013- privind  
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atribuirea în folosinţă gratuită a etajului 4 din caminul Colegiului Tehnic de Vest către Colegiul 

Naţional Bănăţean; HCLMT nr. 635/16.12.2013- privind  închirierea  imobilului pentru Grădiniţa 

cu program prelungit nr. 14. 

II.3. Obiective majore pe anul 2014 

-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul scolar 2014-2015; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, ca membri în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ;  

-Optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, modificarea şi completarea metodologiei de închiriere a spaţiilor 

disponibile; 

- Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin valorificarea spaţiilor 

disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- Reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al Municipiului Timişoara prin optimizarea utilizarii 

spaţiilor din imobile;  

- Crearea unei baze de date cu imobilele în care funcţionează şcolile (caracteristici tehnice 

imobile, regim de înălţime, supafeţe construcţii, suprafeţe teren aferent, activitatea şcolară 

desfăşurată-număr de clase studiu, număr de săli de clasă, gradul de ocupare pentru imobile şcoală 

şi cămine- internate, contracte, etc.) şi întocmirea  unor dosare cu documente pe fiecare obiectiv. 

 

  III. Compartiment Spitale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie. 

III.1 Obiectul de activitate al compartimentului constă în gestionarea spaţiilor în care se 

desfăşoară activitatea  medicală a spitalelor a căror ansamblu de atribuţii şi competenţe, exercitate 

de Ministerul Sănătăţii, au fost transferate către autoritatea administraţiei publice locale, în baza 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, respectiv stabileşte raporturile dintre proprietar  

şi administrator privind utilizarea imobilelor cu destinaţie medicală şi asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate, precum şi reducerea unor  

cheltuieli de administrare şi întreţinere. 

- Spitalele care fac obiectul de activitate al compartimentului sunt:  

              -  Spitalul Clinic Municipal de Urgenţe Timişoara; 

        -  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 

        - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara  

 

III.2. Sinteza activitatii pe anul 2013 

  Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în perioada 03.01.2013-31.12. 

2013 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop următoarele: 
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1. Reducerea cheltuielilor cu plata chiriei şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a  

fluxului medical specific, prin mutarea activităţii Clinicii de Oncologie Medicală din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, din imobilul retrocedat din  Bv. Mihai Viteazu 

nr. 26 în imobilul aparţind reţelei şcolare situat în str.Victor Babeş nr.22. 

 Demersurile în acest sens au început încă din anul 2012 prin identificarea imobilul din 

reţeaua şcolară situat în Timişoara, str. Victor Babeş, nr. 22, şi au fost demarate următoarele 

proceduri administrative: 

 - A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 179/02.11.2012 prin care s-a aprobat  

schimbarea destinaţiei imobilului din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru sănătate şi 

transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în 

administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara pe o perioadă de 49 de ani. 

- Au fost făcute demersuri pentru obţinerea Avizului conform nr. 9308/05.06.2013 al  

Ministrului Educaţiei Naţionale, privind schimbarea destinaţiei imobilului în spaţiu pentru 

sănătate pe operioadă de 10 ani, conform prevederilor art. 112, alin. 6, din Legea educaţiei 

naţionale  nr.1/2011.    

          -  A fost adoptată  Hotărârea Consiliului Local nr. Timişoara  nr. 339/18.06.2013 prin care a 

fost aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 179/02.11.2012 în sensul  că   

imobilul de pe str. Victor Babeş nr. 22, a fost dat din administrarea Consiliului Local al   

Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, pe o 

perioadă de 10 ani, potrivit Avizului conform nr. 9308/05.06.2013  al Ministrului Educaţiei. 

   - A fost încheiat protocolul cu nr. SC2013-23199/14.08.2013 de dare din administrarea   

Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de   

Urgenţă Timişoara a imobilul - clădire cu D + P + 3E, situat în curtea imobilului din Timişoara 

str. Victor Babeş, nr. 22,  înscris în CF nr. 418786 Timişoara  provenit CF vechi nr. 10, cu nr. cad. 

418786-C2, nr. top 9724. 

În consecinţă, prin mutarea Clinici de Oncologie Medicală au fost reduse cheltuielile cu 

plata chiriei şi au fost asigurate condiţile de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice, la 

standarde ridicate. 

2.1. Reducerea cheltuielilor cu plata chiriei şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate, prin mutarea activităţii Ambulatoriului de 

specialitate (Policlinica  nr.3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă din imobilul  

retrocedat din Str. Sf Rozalia (fost Mugurilor) nr. 1 în imobilul aparţinând reţelei şcolare din str. 

Daliei nr.17. 

2.2. Optimizarea şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la 

standarde ridicate a Clinicii de Dermato Venerologie şi a laboratorului din cadrul Spitalului Clinic  
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Municipal de Urgenţă Timişoara care funcţionează în spaţiul din imobilul situat în Str. Mărăşeşti 

nr. 5, prin mutarea în imobilul aparţinând reţelei şcolare din str. Daliei nr.17. 

 În vederea realizări obiectivelor de la pct. 2.1 şi 2.2 a fost  identificat imobilul  din reţeaua 

şcolară  situat în Timişoara, str. Daliei nr. 17. 

             - A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 216/23.04.2013 prin care s-a aprobat 

transferarea activităţii medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului şi a 

Ambulatoriului de specialitate (Policlinica 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

Timişoara, în căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion  I.C. Brătianu”,  situat în Timişoara, str. 

Daliei, nr. 17, schimbarea destinaţiei imobilului şi transmiterea din administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

Timişoara pe o perioadă de 10 de ani.                                                                                                                  

             -Au fost făcute demersuri pentru obţinerea Avizului conform nr. 10848/21.11.2013 al  

Ministrului Educaţiei Naţionale, de schimbarea destinaţiei imobilului în spaţiu pentru sănătate pe 

o perioadă de 10 ani, conform prevederilor art. 112, alin. 6, din Legea educaţiei naţionale  

nr.1/2011.  

            - Au fost făcute demersurile de către Biroul Tehnic din cadrul direcţiei şi a fost obţinută 

autorizaţia de construire pentru efectuarea lucrărilor la imobil, în vederea asigurării condiţiilor de 

desfăşurare  a fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate. 

          - Actualmente se află în derulare procedura de achiziţie pentru executarea lucrărilor, prima  

etapă electronică a avut deschiderea  în 08.01.2014.  

           - Întrucât  lucrările la imobilul din str. Daliei, nr. 17 nu sunt finalizate a fost necesar  

adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 494/24.09.2013 prin care s-a aprobat închirierea 

imobilului, str. Sf. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care care funcţionează Ambulatoriul  de 

specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, pe o 

perioadă de 1 an începând cu data de 01.10.2013 cu o chirie de 3500 euro/lună,  pentru o suprafaţă 

construită desfăşurată de 880,92 mp, chirie negociată de Comisia de negociere cu terţii.   

Contractul de închiriere între unitatea sanitară şi proprietar, poate înceta unilateral dacă lucrările la 

imobilul din str. Daliei, nr.17,  vor fi finalizate.  

        3. Au fost promovate 5 proiecte de hotărârii care au fost adoptate prin hotărâri ale Consiliul 

Local, promovate la solicitarea instituţiilor medicale sau la iniţiativa executivului după cum 

urmează: 

        - Hotărârea Consiliului Local nr. 186/29.03.2013 modificată  cu Hotărârea Consiliului Local   

nr. 510/22.10.2013 prin care s-a  aprobat constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar 

disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale, aflate în 

proprietatea Municipiului Timişoara. 
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 298/30.05.2013 prin care s-a dat acordul Spitalului Clinic 

Municipal de Urgenţă Timişoara, Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” 

Timişoara şi Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofiziologie Dr. Victor Babeş 

Timişoara, în calitate de administratori pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile din 

incita spitalelor şi s-a aprobat reţinerea de către cele trei spitale a procentului de 50 % cotă-parte 

din încasările rezultate în urma închirierii, iar celălalt procent de 50% va fi virat la bugetul local, 

precum şi tarifele minime de  închiriere a spaţiilor;  

- Hotărârea Consiliului Local nr.326/18.06.2013 prin care s-a aprobat atribuirea în 

folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 

Babeş” Timişoara, în calitate de administrator, a spaţiului (pod) situat deasupra corpului de clădire  

în regim P+1E din str. Ghe. Adam nr.13,  în care funcţionează  Dispensarul TBC,  către 

Universitatea de  Medicină şi Farmacie  Timişoara, pentru desfăşurarea cursurilor studenţilor. 

- Hotărârea Consiliului Local nr.530/22.10.2013, prin care s-a aprobat transferul sumei de 

500.000 lei  cuprinsă  în bugetul local  pe anul 2013 la cap 66.02.Sănătate, către Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului 

privind cheltuieli de întreţinere  şi gospodărire. 

            -  Hotărârea Consiliului Local nr. 283/13.07.2010 prin care s-a aprobat modificarea  

componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, constituit prin  Hotărârea  Consiliului Local  nr. 

283/13.07.2010. 

            4. S-a  creat o bază de date cu imobilele care au fost retrocedate în care se desfăşoară 

activitatea spitalelor.  

            5. S-au generat un număr de 25 de adrese către instituţii publice pentru colectarea datelor  

în vederea completări machetei transmisă de de către Ministerul Sănătăţii, cu scopul realizării  

Strategiei de sănătate publică  din România . 

           

             III.3. Obiective majore pe anul 2014 

- Achiziţionarea sau închirierea pe termen lung în condiţi avantajoase a imobilului  situat în 

str. Revoluţiei nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie (ASCAR) din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă  

- Crearea unei baze de date cu imobilele în care funcţionează spitale ( caracteristici tehnice, 

regim de înălţime, suprafeţe construcţii , suprafeţe teren aferent , activitatea medicală 

desfăşurată, valoarea lucrărilor efectuate anual, situatia contractelor, etc.) şi întocmirea  

unor dosare cu documente pe fiecare imobil. 
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IV.  Compartiment Institutii Culturale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie.  

IV.1.Obiectul de activitate al compartimentului, constă în: 

- gestionarea  spaţiilor  în care  îşi desfăşoară activitatea Instituţiile Culturale, aflate în domeniul 

public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

- coordonarea activităţii privind parteneriatele locale referitoare la finantarea proiectelor 

comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

IV.2. Sinteza  activităţii pe anul 2013 

- S-au soluţionat cererile unor instituţii de cult care desfăşoară activităţi non profit  în folosul  

comunităţii, promovându-se hotărâri de consiliul local, prin care s-au alocat bani din bugetul 

local, pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la lăcaşurile de cult, în valoare de 1.308.540 lei şi 

anume: - HCL 344/18.06.2013 privind finanţarea de la bugetul local pentru achiziţionarea unui 

sistem de sonorizare la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; 

            - HCL 343/18.06.2011 si HCL 584/21.11.2013 privind finanţarea de la bugetul local a 

lucrărilor de amenajare a Centrului Pastoral din str. Plavoşin nr.5; 

           - HCL 345/18.06.2013 privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de construcţie a 

lăcaşului de cult din Campusul Universităţii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr.119; 

          - HCL 425/30.07.2013 privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de edificare a 

Bisericii Ucrainene; 

           - HCL 484/24.09.2013 privind finanţarea de la bugetul local a unor lucrări la Biserica 

Studenţilor; 

           - HCL 518/22.10.2013 privind finanţarea lucrărilor de reparaţii la Biserica Millennium 

Episcopia Romano-Catolică;   

          - HCL 585/20.11.2013 privind finanţarea lucrărilor de edificare a Bisericii „Naşterea 

Safntului Ioan Botezătorul”; 

          - HCL 610/10.12.2013 privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a imobilului din str. Moise 

Nicoară 17 pentru  extinderea activităţii Şcolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”; 

          - HCL 624/10.12.2013 privind finanţarea de la bugetul local a unor  lucrări de reparaţii la 

Catedrala Mitropolitana din Timişoara; 

          - HCL 426/30.07.2013 privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de 

coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste 

din Banat; 

- S-a completat şi reactualizat cu date la zi baza de date privind imobilele în care au funcţionat 

cinematografele; 
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- În baza prevederilor legale aparute s-au facut demersuri şi s-a transmis documentaţia către 

RADEF Bucureşti, în vederea emiterii Protocolului de predare-primire a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timişoara. 

IV.3. Obiective majore pe anul 2014: 

-  soluţionarea cererilor de finanţare depuse de către instituţiile culturale in limita bugetului 

alocat; 

       - finalizarea preluării  prin Protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timisoara. 

 

          V. Biroul Tehnic: 1 post de conducere şi 10 posturi de execuţie. 

       V.1.Obiectul de activitate : Lucrări de reparaţii capitale, curente şi în regim de urgenţă 

precum şi investiţii la obiective publice, respectiv unităţi de învăţământ, medicale, fond locativ , 

culturale si baze sportive aflate în domeniul public, privat sau în administrarea  Municipiului 

Timişoara. 

A. Activitatea de învăţământ 

a.1.La începutul anului 2013, prin bugetul de funcţionare al direcţiei, s-au estimat lucrări în suma 

de 11.722,20 mii lei.Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au urmărit execuţia şi decontarea de 

lucrări cuprinse in contracte, în valoare de 6.757,95 mii  lei. 

a.2. S-au soluţionat în regim de urgenţă lucrări la un număr de 73 unităţi de învăţământ, respectiv 

lucrări de reparaţii instalaţii termice şi sanitare, reparaţii tâmplărie, confecţii metalice, reparaţii 

învelitori în valoare de 1.361,70 mii lei; 

a.3. Principalele obiective de invatamint la care s-au executat lucrări de reparaţii curente şi în 

regim de urgenţă sunt urmatoarele;  

1) unităţi de învăţământ preşcolar :  

- reparaţii acoperiş Grădiniţa Program Prelungit Nr.27, în valoare de 204.150,12 lei: 

- reparaţii construcţii şi instalaţii la Gradiniţa Franz Lucas,  în valoare de 347.239,38 lei:  

- reparaţii terasa Grădiniţa Program Prelungit Nr.25, în valoare de 62.566,74 lei: 

- reparaţii constructii şi  instalaţii la Gradinita PP10, în valoare de 197.755,48 lei – lucrare cu 

finalizare în ianuarie 2014: 

- reparaţii tâmplărie şi igienizări Grădiniţa Program Prelungit Nr.23, în valoare de 

33.715,19 lei: 

- reparaţii construcţii şi  instalaţii mansardă la Gradiniţa PS 1  în valoare de 292.480,04 lei – 

lucrare cu finalizare 2014: 

- reparaţii  Grădiniţa Program Prelungit Nr.5, Grădiniţa Program Prelungit Nr.10,Grădiniţa 

cu program prelungit PP23. Grădiniţa Program Prelungit Franz Lukas ; 

2) unităţi de învăţământ primar :  
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- reparaţii hidroizolaţii şi igienizări la Şcoala generală nr. 27, în valoare de 79.980 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii la Şcoala generală nr. 30, în valoare de 262.880 lei; 

- reparaţii acoperiş la  Şcoala generală nr. 24, în valoare de 280.860 lei; 

-reparatii instalatii de canalizare la  Şcoala generală nr. 20, în valoare de 69087,65 lei; 

- reparaţii construcţii şi igienizări la  Şcoala generală nr. 11, în valoare de 78.087,75lei; 

- reparaţii instalaţii electrice la  Şcoala generală nr. 16, în valoare de 482.474,08 lei; 

3) unităţi de învăţământ secundar superior :  

- reparaţii instalaţii electrice şi igienizări holuri la Liceul G.Moisil, în valoare de   

158.198,80 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii Colegiul Tehnic de Vest, în valoare de 545.926,52 lei; 

- reparaţii instalaţii termice la Colegiul National I.Vidu, în valoare de 532.000 lei;  

- reparaţii acoperiş clădire internat  şi amenajare  cantină  la Liceul Sportiv Banatul, 

în valoare de 300.278,35 lei- contract cu finalizare în 01.01..2014; 

- reparaţii vestiare sala sport la Liceul Sportiv Banatul, în valoare de 78.001,53 lei; 

- reparaţii instalaţii la  Liceul H.Coanda, în valoare de 78.160,18 lei; 

- reparatii construcţii şi igienizări internat la Liceul H.Coanda, în valoare de 80.019,06 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii sală sport şi  grupuri sanitare din scoală, la Liceul   

Electrotimiş în valoare de 540.250 lei - contract în derulare în continuare pe 2014. 

- reparaţii în vederea amenajării sălilor de clasă din clădirea şcolii si din internat la Liceul  

de Arte Plastice-bdul Dragalina, în valoare de 457.684,96 lei; 

- intervenţii în regim de avarii la 73 de obiective, în valoare de 361.700,0 lei;  

- reparaţii hidroizolaţie şi grupuri sanitare şi interioare corp B la Colegiul I.Mincu, în  

valoare de 421.096,56 lei; 

- reparaţii construcţii şi grupuri sanitare sală sport şi corp A la Liceul J.L. Calderon, în  

valoare de 478.131,80 lei; 

- reparaţii grupuri sanitare  şi igienizări săli de clasă la Liceul C.D.Loga, în valoare de  

405.700 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii pentru Liceul Teoretic „Grigore Moisil”-corp Gh Doja în 

valoare de 2.800 mii lei este in procedură de achiziţie etapa a II-a electronică, cu deschidere oferte 

în decembrie 2013, cu valoarea de 2.800.000 lei – continuare în anul 2014;  

- reparaţii grupuri sanitare, săli de clasă şi holuri la Colegiul Tehnic I. C. Bratianu în 

valoare de 350.505,36 lei -contract finalizat în 10.01.2014 

S-au urmărit contracte de lucrări de reparaţii curente şi capitale cu societăţi antreprenoare 

de construcţii în conformitate cu OG.34/2006 privind achiziţiile publice, la un număr de 29 unităţi 

de învăţământ. 
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a.4. Pe programul de investiţii s-au executat următoarele lucrări; 

1) unităţi de învăţământ preşcolar :  

-  continuarea lucrări de extindere în regim P+1E: Grădiniţa PP.26, în valoare de 1.600.000 lei 

pentru anul 2013; lucrări în continuare pe anul 2014; 

2) unităţi de învăţământ secundar superior :  

- expertiza tehnica,PT si AC pentru reabilitare şi extindere corp situat pe Str. Gh.Doja nr.27-29, 

aparţinând Liceului G. Moisil, în valoare de 49.972 lei; 

- expertiza tehnica şi DALI pentru etajare/ sau extindere corp şcoala la Colegiul Tehnic Regele 

Ferdinand,  în valoare de 131.564 mii lei; 

- DALI si PT reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire şcoală P+2E, la Grup Şcolar 

E.Ungureanu, în valoare de 111.400  lei;  

- s-a executat Studiu Fezabilitate pentru construcţie spaţii de învatamânt şi utilităţi pentru Liceul 

N.Lenau pe str. Oituz în valoare de 83.958,64 lei; 

a.5. S-au înregistrat un număr de 110 adrese cu solicitări pe diverse teme, cu preponderenţă 

solicitări de reparaţii curente, investiţii, reparaţii în regim de urgenţă. 

a.6. S-a întocmit Planul Anual de Achiziţii şi Planul de Investiţii şi Reparaţii pentru anul 2014. 

Obiectivele principale propuse în programul de lucrări de reparaţii curente şi în regim de 

urgenţă  pe anul 2014, în functie de suma bugetară aprobată pe 2014  sunt : 

1. Învăţământ preşcolar:- Gradiniţa PP36, Gradiniţa PP 37, Gradiniţa PP 5, Gradiniţa PP 3, 

Gradiniţa PP 7, Gradiniţa PP 4, Gradiniţa PP 23, Gradiniţa PP 20, Gradiniţa PP 32, Gradiniţa PP 

26, Gradiniţa PP 53, Gradiniţa PP 27; 

2. Învăţământ primar: -Şcoala Gimnazială nr. 12, Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala 

Gimnazială nr. 15, Şcoala Gimnazială nr. 27, Şcoala Gimnazială nr. 19, Şcoala Gimnazială nr. 

21, Şcoala Gimnazială nr. 6, Şcoala Gimnazială nr. 29; 

3.  Învăţământ secundar superior:-  Grup Şcolar Industrial Electrotimiş, Liceul Teoretic  

„Vlad Ţepeş”, Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii, Colegiul Naţional „Ana Aslan”,  Liceul 

Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Teoretic „Nikolaus 

Lenau”internat şi  Colegiul Silvic „Casa Verde”, liceul J.L.Calderon,Grup Şcolar Industrie 

Alimentară, Colegiul I.Mincu,Colegiul Tehnic Electrotimiş, Liceul de Arte Plastice. Colegiul 

Tehnic Azur, Liceul Auto, Liceul F.S.Nitti, Colegiul Tehnic de Vest corp B str. Pop de Băseşti . 

- Lucrări în regim de avarii la obiective de învăţământ: minim 30 în program; 

 

B. Activitatea pentru unităţi medicale 
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b.1. La începutul anului 2013, prin bugetul de funcţionare al direcţiei, s-au estimat lucrări în sumă 

de 12.100 mii lei. Principalele obiective de sănătate la care s-au executat lucrări de reparaţii 

curente şi în regim de urgenţă sunt : 

- Lucrări de înlocuit tâmplăria la Lab.Patologic şi Secţia Chirurgie Oncologică (Sp.Clinic 

Municipal), în valoare de 73.175,93 lei; 

- Lucrări de înlocuit tâmplăria la Secţia Oncologie Medicală (Sp.Clinic Municipal), în 

valoare de 77.595,48 lei ; 

- Reparare grupuri sanitare Secţia Chimioterapie (Sp.Clinic Municipal), în valoare de 

492.271 lei ; 

- Reparare acoperiş Clinicile Noi, în valoare de 523.033,56 lei ; 

- Reparare grupuri sanitare şi saloane Secţia ORL (Sp.Clinic Municipal), în valoare de 

282.895,64 lei ; 

- În procedură de achiziţie etapa a II-a electronică sunt  ”Lucrări de reparaţii acoperiş şi 

faţadă Secţia Oftalmologie ”(Sp.Clinic Municipal), în valoare estimată de 1.821.992 lei ; 

- În procedură de achiziţie etapa a I-a este ”Lucrări de reparaţii interioare, exterioare şi 

schimbare destinaţie din spaţiu pentru cazare în spaţii pentru sănătate str. Daliei nr.17”, în valoare 

estimată de 13.788.314 lei ; 

- Spitalul Victor Babeş- reţea alimentare cu apă, în valoare de 204.270,10 lei ; 

- Lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii la Spitalul de Copii Louis Ţurcanu, în valoare 

de  96.471,42 lei. 

C. Activitate de reparaţii fond locativ, edilitare –baze sportive   

c.1.Având în vedere că solicitările de reparaţii curente la obiective de fond locativ ne sunt 

transmise de către Direcţia Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse, s-au executat lucrări de reparaţii la 

un număr de 24 obiective edilitare şi de fond locativ urmare a desfăşurării următoarelor activităţi: 

- verificarea pe teren a sesizărilor primite ; 

- verificarea statutului juridic al imobilelor la care se solicitau reparaţii construcţii şi 

instalaţii, în conformitate cu legea 114/1996 ; 

- colaborarea cu Asociaţiile de locatari/proprietari în vederea rezolvării solicitărilor de 

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

administrarea imobilelor mixte ; 

- colaborarea cu Asociaţiile de locatari/proprietari şi cu serviciile de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii finanţării de la 

bugetul de stat a expertizării imobilelor cu risc seismic ; 

- preluarea, verificarea pe teren şi întocmirea documentaţiei privind decontarea cotelor 

părţi aferente proprietarului Statul Roman/Primăria Timişoara, din lucrările de reparaţii la părţile 

comune a imobilelor proprietate mixtă; 
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- solicitarea şi colaborarea cu celelalte direcţii din cadrul Primăriei Timişoara, în vederea 

stabilirii, urmăririi şi decontării lucrărilor de reparaţii necesare la obiective cu caracter public 

(reparaţii la WC-uri publice, renovări şi reparaţii la obiective de interes public, etc.) ; 

-  angajarea, urmărirea şi verificarea pe teren a lucrărilor executate în urma contractării de 

lucrări de reparaţii şi investiţii la obiective edilitare, fond locativ; 

- preluarea, verificarea si propunerea spre acceptare a devizelor de lucrări înaintate de 

către antreprenorii contractaţi pentru lucrările executate în conformitate cu contractele încheiate 

între părţi; 

- corespondenţa. 

c.2. S-au executat lucrări executate de reparaţii la obiective edilitare şi fond locativ, în valoare de 

2.903,53 mii lei, dintre care mentionăm: 

1.Fond Locativ : 

- Restaurare/conservare monument SF.Nepomuk, în valoare de 76586 lei ; 

- S-au finalizat lucrările de repunere în circuitul locativ a apartamentului nr. 7 atribuit 

noilor chiriaşi din str. Aprodul Movila nr. 12, în valoare de 184.900 lei ; 

- Reparaţii instalaţii încălzire şi apă caldă de consum la imobilul din str. M.Viteazu nr.12, 

ap.7 în valoare de 5.816,81 lei ; 

- Reparatii constructii şi instalaţii la imobilul din str. Negruzzi nr.9 şi la spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Municipiului Timişoara, în valoare de 

62565,35 lei ; 

- Reparaţii pentru punerea în siguranţă a imobilelor din str. Dacilor 8 şi reparaţii acoperiş 

Dacilor 13, în valoare de 222563,82 lei ; 

- Reparaţii  instalaţii şi c-ţii Pestalozzi nr.6, ap.3, în valoare de 61578,88 lei ; 

- Lucrări de intervenţii în regim de urgenţă pentru punerea în siguranţă a imobilului str. 

Ştefan cel Mare nr.11, în valoare de 62052,74 lei ; 

- Reparaţii acoperiş la SAD str. CT.Petrescu nr.6 pentru punerea în siguranţă a imobilului, 

în valoare de 64925,38 lei ; 

- Reparaţii construcţii la imobilul str. Neculce nr.1, în valoare de 62000,12 lei ; 

- Reparaţii acoperiş imobil str. C.Brâncoveanu 46, în valoare de 133175,89 lei ; 

- S-a realizat împrejmuirea Stadionul de rugby din Ronaţ; 

- S-au efectuat reabilitări la acoperişurile blocurilor ANL; 

- S-au executat lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii în regim de avarie la imobilele: 

str. T.Ionescu nr.5, bv. Regele Carol nr.4, ap.14, bv. Eroilor de la Tisa nr.26, ap.18, str. Deliblata 

nr.3, ap.13, str. Gelu nr.6, ap.6, str. Văcărescu nr.28, ap.17, str. Polonă nr.2, str. I.Maniu nr.13, str. 

I.Văcărescu nr.28, ap.17, etc.; 
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Pe lângă aceste lucrări de reparaţii la imobilele aflate în administrarea Primăriei Timişoara, 

s-au mai decontat şi cote părţi din lucrările demarate de Asociaţiile de Locatari/Proprietari pentru 

chiriaşii PMT, din care amintim: P-ţa Victoriei nr.6 – restaurare poartă acces, reparaţii instalaţii 

electrice, proiectare dirigenţie şi reparaţii acoperiş parţial şi str. Episcop A.Pacha nr.1 – reparaţii 

acoperiş.  

2. Obiective baze sportive si  edilitare : 

- S-au executat lucrări de reparaţii în valoare de154.906,52 lei, la următoarele obiective : 

         - Reparaţii instalaţii Bazin Bega, în valoare de 76.856,89 lei ; 

         - Reparaţii exterioare Direcţia de Sport , în valoare de 78.049,63 lei ; 

c.3.Obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare 2013: 

- S-a demarat şi actualmente lucrarea este în faza de finalizare procedură achiziţie 

electronică, deschidere oferte în 09.01.2014 pentru Reabilitare  construcţii Sala C.Jude (fostă 

Olimpia) ; 

-Execuţie lucrări construcţii-instalaţii, echipamente tehnice la Sala Polivalentă 2500 locuri 

( Baza sportivă 2 -UPT) conform HCL 134/2013: stadiu actual-lucrări în execuţie; se va finanţa 

din bugetul local 2013 suma de 9.000.000 lei; termen finalizare 30.06.2014; 

- S-a achiziţionat sistemul pentru controlul accesului la bazinul de înot Complex Sportiv 

Bega în valoare de 73.973,95 lei ; 

- Execuţie locuinţe sociale modulare: finanţare multianuală din bugetul local; cotă 2013 în  

sumă de 1.400.000 lei  

- S-a demarat şi achiziţionat un contract de execuţie lucrări de Reparaţii Sala Lira-Casa de 

Cultură a Municipiului Timişoara în valoare de 349.747,15 lei ; 

-Cofinanţare bazin olimpic -50 m, str. I.Bulbuca cf. HCL 251/2012:- investiţie prin CNI ; 

cofinanţare 30 % Consiliul Local Timişoara aprobat prin HCL nr.; realizat studiu geotehnic; 

-Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic- pentru construcţia a 4 bazine de înot de 25 m în 

cartiere: stadiu actual- identificare terenuri; demarare proceduri de achiziţie documentaţie tehnică;    

-Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic pistă skateboard ; stadiu actual- elaborare 

documentaţie tehnică. 

D. Obiective majore pe anul 2014 

    1. Unităţi de învăţământ 

- realizare lucrări reparaţii construcţii şi instalaţii Liceul Grigore  Moisil- corp str.Gh Doja; 

- Proiect Tehnic –construire spaţii învăţământ şi utilităţi Liceul Teoretic N.Lenau –zona Oituz; 

- reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire şcoală P+2E, la Grup Şcolar E.Ungureanu; 

- lucrări reabilitare acoperiş, faţadă, curte interioară Liceul N. Lenau corp şcoală Gh Lazar- 

finanţare KFW; lucrări construcţii –instalaţii interioare corp şcoală-finanţare buget local; 
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- lucrări reabilitare acoperiş Colegiul National CD Loga - finanţare KFW; lucrări construcţii –

instalaţii interioare corp şcoală-finanţare buget local; 

- lucrări reabilitare acoperiş Liceul JL Calderon, corp şcoală str. Pestalozzi- finanţare KFW;  

- finalizare lucrări extindere gradiniţa şi dotări la Gradiniţa PP26, str. Teiului nr.3; 

-Proiect Tehnic - realizare corp suplimentar şcoala Grup Şcolar Regele Ferdinand I; 

-dotări laboratoare electrice mobile la Grup Şcolar Regele Ferdinand I- pentru scoală profesonială; 

-DALI şi PT eficientizare energetică gradiniţe şi şcoli- 3 unităţi; 

-expertiza, DALI şi PT- etajare parţială şi mansardare corpuri Şcoala Generală nr.30; 

-expertiza, SF şi PT-extindere scoală P+2E la Şcoala Generală nr.16; 

-Studiu Fezabilitate –construcţie corp nou P+3 E, Liceul Grigore  Moisil- P-ţa Bălcescu nr.3; 

   2. Unităţi Medicale 

- execuţie lucrări de reabilitare instalaţii şi construcţii clădire existentă şi extindere UPU Clinicile 

Noi, Spitalul Clinic Municipal, str. Gh.Dima 5; 

- execuţie lucrări extindere Corp B secţia prematuri şi laborator de explorări paraclinice Spitalul 

Louis Ţurcanu HCL 60 /2006; finanţare multianuală 2014-2015; 

- Spitalul de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie "Victor Babeş": Proiect Tehnic -Creşterea 

calităţii serviciilor medicale conform HCL 124/2012; Studiu Fezabilitate+DALI+Proiect Tehnic 

construcţie staţie de epurare; achiziţie şi montaj centrală abur;  

- Lucrări de reparaţii acoperiş şi faţadă Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic Municipal); 

- Lucrări de reparaţii interioare, exterioare şi schimbare destinaţie din spaţiu pentru cazare în spaţii 

pentru sănătate: Policlinica 3 si Clinica Dermatologie, imobil str. Daliei nr.17 ; 

 

   3.Baze Sportive 

- execuţie Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere  Sală C.Jude (fostă Olimpia) ; 

-execuţie lucrări construcţii-instalaţii, echipamente tehnice la Sala Polivalentă 2500 locuri 

( Baza sportivă 2 -UPT) conform  HCL 134/2013; 

-realizarea bazinului de înot olimpic- cofinanţare CNI; finanţare multianuală; 

-concurs de idei SF şi PT pentru stadion municipal 42.000 locuri; 

-concurs de idei SF şi PT pentru realizarea a 4 bazine de înot semiolimpice dedicate sportului de 

întreţinere; 

-concurs de idei SF şi PT pentru realizarea unei Săli polivalente de 15000 locuri-cofinanţare CNI. 

 

 


