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DIRECTIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ŞI 

CULTURALE 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 

 

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

H.C.L.M.T. nr.5/15.01.2013, modificată prin H.C.L.M.T.nr.126/26.02.2013. Pe parcursul 

anului 2014 componența direcției s-a modificat prin H.C.L.M.T. nr. 77/25.02.2014 și prin 

H.C.L.M.T. nr. 581/09.12.2014, având următoarea structură: 

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

2.Serviciul Administrare si Întreţinere Patrimoniu, Instituţii Școlare, Medicale, 

Sportive şi Culturale: un post de conducere-sef serviciu vacant; 

- Biroul Baze Sportive: un post de conducere vacant şi 18 posturi de execuţie; 

- Compartiment Şcoli: 4 posturi de execuţie, din care 1 post vacant; 

- Compartiment Spitale: un post de execuţie; 

- Compartiment Instituţii Culturale: un post de execuţie; 

3. Biroul Tehnic: un post de conducere vacant şi 9 posturi de execuţie. 

o Biroul Baze Sportive  

Obiectul de activitate al Biroului Baze Sportive, constă în gestionarea cu maximă 

eficientă a administrării bazelor sportive aflate în 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 realizarea actiunilor cuprinse in procedura operationala privind finanţarea de la 

bugetul local al municipiului Timişoara pentru proiecte de activitate sportivă, prin contribuții 

financiare alocate prin asociere unor structuri sportive și organizații, respectiv prin cotizațiile 

anuale atribuite asociațiilor sportive in care Municipiul Timisoara este membru. 

Sinteza activităţii pe anul 2014 

I. Activitatea de organizare şi reglementare 

A avut ca suport următoarele reglementări legale, care au stat la baza acțiunilor 

desfășurate: 

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

nr.10/27.01.2009;  
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2.S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 14/28.01.2014, privind modificarea tarifelor de folosire a 

Sălii Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

3.S-a revizuit procedura operaţională PO 63; 

4.În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 283/13.03.2003, s-a asigurat 

accesul gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv 

„Bega”, în cadrul programului național” Mișcare pentru sănătate”;  

5.În baza Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006, 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; 

6.S-a aprobat procedura operaţională PO 120, privind acordarea finanţării de la 

bugetul local al municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii;  

7.Prin H.C.L.M.T. nr. 73/25.02.2014, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul 

Timişoara şi Federaţia Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014; 

8.Prin H.C.L.M.T. nr. 141/25.03.2014, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul 

Timişoara şi Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea şi desfăşurarea 

programului sportiv internaţional Gala de Box ,,Capitala Boxului Timişoara”; 

9.Prin H.C.L.M.T. nr. 147/25.03.2014, s-a aprobat regulamentul privind regimul 

finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de 

activitate sportivă; 

10.Prin H.C.L.M.T. nr. 232/20.05.2014, s-au aprobat proiectele de activitate sportivă 

şi contribuţiile financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul 

Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014; 

11.Prin H.C.L.M.T.nr. 29/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 324/26.06.2014 şi H.C.L.M.T. 

nr. 615/09.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea 

Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 2014; 

12.Prin H.C.L.M.T. nr. 31/28.01.2014; H.C.L.M.T. nr. 614/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. 

nr. 634/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea 

Municipiului Timişoara pentru AS Club Sportiv A.C.S.Poli Timişoara pe anul 2014; 

13.Prin H.C.L.M.T.nr. 74/25.02.2014, H.C.L.M.T. nr. 616/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. 

nr. 635/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea 

Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara, 

pe  anul 2014; 
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14.Prin H.C.L.M.T.nr. 30/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 617/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. 

nr. 636/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea 

Municipiului Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest 

Timişoara, pe anul 2014; 

15.Prin H.C.L.M.T. nr. 368/18.07.2014 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local 

pentru manifestările sportive cu ocazia Zilei Timişoarei, ediţia 2014; 

16.Prin H.C.L.M.T. nr. 575/27.11.2014 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local a 

cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului 

Timişorean - ediţia 2014"; 

17.Prin H.C.L.M.T. nr. 38/25.02.2014,s-a aprobat scoaterea la licitaţie publică 

deschisă, în vederea închirierii, a unor spaţii disponibile situate în incinta Sălii Polivalente 

Olimpia;  

18.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; 

II. Activitatea de administrare și gospodărire a patrimoniului infrastructurii 

sportive 

A avut ca principale acţiuni: 

1.Realizarea atribuţiilor privind asigurarea logisticii pentru desfăşurarea optimă a 

activităţilor din bazele sportive s-a făcut cu angajaţii proprii, serviciul de curăţenie fiind 

externalizat la Societatea Drumuri Municipale. În mod concret, activitatea personalului 

Biroului Baze Sportive a vizat obiectivele Sala „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala 

de gimnastică şi bazin de înot), respectiv cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria 

Municipiului Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în incinta unor şcoli); 

  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 de intervenții urgente cu personalul propriu pentru igienizări, 

zugrăveli, reparaţii pentru tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice; 

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.Administrația bazei sportive a colaborat cu Biroul Tehnic in timpul desfășurarii 

lucrărilor cuprinse in obiectivul de investiții ”Reabilitare construcţii, instalaţii la Sala 

Polivalentă Olimpia”-centrală de tratarea aerului şi chiller, reabilitarea instalaţiei de ventilaţie;  

6. Administrația bazelor sportive a colaborat cu Biroul Tehnic pe durata execuției 

lucrărilor de reparaţii curente, construcții şi instalaţii, efectuate la Sala Polivalentă Olimpia şi  

Complexul Sportiv Bega; 

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

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi și a parcului fitness din perimetrul şi zonele adiacente 

Sălii ,,Olimpia’’,respectiv a Complexului Sportiv ,,Bega’’, precum şi a terenurilor de sport 

amenajate in parcuri; 

8.S-a urmărit graficul programat conform normelor sanitare în vigoare și s-au efectuat 

lucrări de deratizări si dezinsecţii la bazele sportive, prin Directia de Mediu; 

9.S-au efectuat, prin Biroul Tehnic, verificări ISCIR pentru echipamentele din dotarea 

bazelor sportive; 

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

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

deteriorările înregistrate; 

11.S-au completat lunar fişele de calcul pentru determinarea contravalorii utilităţilor 

folosite de către  ocupantul spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din incinta Sălii 

Polivalente Olimpia ; 

12.S-a urmarit si s-a realizat incasarea fara restante de la utilizatori a contravalorii 

tarifelor de inchiriere a bazelor sportive ; 

   III.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 

283/2003; Contractele de asociere încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi 

structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, încheiate în baza H.C.L.M.T nr. 

232/20.05.2014; H.C.L.M.T. nr. 29/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 324/26.06.2014 şi 

H.C.L.M.T. nr. 615/09.12.2014 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie 

anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 

2014; H.C.L.M.T. nr. 31/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 614/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

634/19.12.2014 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din 

partea Municipiului Timişoara pentru ACS Poli Timişoara pe anul 2014;  H.C.L.M.T. nr.  
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74/25.02.2014, H.C.L.M.T. nr. 616/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 635/19.12.2014 

prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara pe  anul 2014; 

H.C.L.M.T. nr. 30/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 617/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

636/19.12.2014 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din 

partea Municipiului Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de 

Vest Timişoara pe anul 2014; 

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 de 

25m).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 absolută programele sportive. 

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 la Sala Polivalenta ,,Olimpia’’ s-au desfăşurat 

activităţile prevăzute în programul național pentru competiții interne și internaționale, inclusiv 

programele de pregătire sportivă şi refacere, pentru echipele divizionare ale următoarelor 

structuri sportive : Asociaţia Sportiva Baschet Club Timişoara (baschet masculin-seniori şi 

tineret), Baschet Club Timba (baschet masculin-seniori si tineret), Baschet Club Danzio 

(baschet feminin-senioare),Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara 

(handbal masculin-seniori),C.S.Universitatea (handbal feminin-senioare), C.S. Timişoara 

(handbal feminin-senioare), C.S.Şcolar Bega (baschet juniori -feminin si masculin), L.P.S. 

Banatul (handbal juniori- masculin şi feminin),Asociația Județeană de Fotbal Timiș.  

Aceste activităţi s-au derulat însumând în medie 10 luni active, cuprinzând perioada 

de pregătire şi cea competiţională, media lunară pentru această perioadă fiind de 76 ore, iar 

gradul de ocupare al sălii de 108.5%(datorita programelor sportive derulate si in weekend). 

Referitor la întreaga activitate sportivă desfăşurată în Sala Polivalentă Olimpia în decursul 

anului, au fost programate săptămânal în medie un număr de 69 de ore pentru activităţile 

sportive, dintr-un total de 70 de ore disponibile (14ore/zi x5zile/săptămână), rezultând un grad 

de ocupare al sălii de 98.5%. 

Statistic, în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale de jocuri sportive, s-au 

desfăşurat la Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 87 meciuri de baschet, 43 meciuri de handbal, 24 

jocuri de fotbal în sală , după cum urmează : 
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- la baschet: 51  de meciuri din campionatul Ligii Naţionale de Baschet  şi în Cupa 

României, 4 meciuri din campionatele diviziei B şi tineret; meciurile Campionatului European 

de Baschet feminin Under 18 ani( 32 meciuri); 

- la handbal: 39 de  meciuri din campionatul diviziei A, liga a 2-a si  4 meciuri din 

campionatul de tineret/juniori;  

- la fotbal în sală: 24  meciuri în Cupa de iarnă -A.J.Fotbal;  

In parteneriat cu federatiile sportive nationale in Sala Polivalenta Olimpia s-au 

desfasurat 4 competitii nationale si internationale oficiale, la discipline sportive individuale: 

badminton( Campionatele Internationale ale Romaniei, Campionatele Nationale de seniori), 

dans sportiv(”Campionatele Internationale  Magnum”), scrimă- floretă feminină(„Cupa 

Mondiala junioare”). 

Faţă de competiţiile oficiale, s-au mai desfăşurat 8 competiţii  sportive de nivel 

internaţional, la disciplinele:baschet(”Cupa Timisoara”),box(”Capitala Boxului Timisoara”-

box profesionist,”Cupa Timisoara”,”Cupa Revoluției”), handbal(”Cupa Politehnica”), karate, 

kick-box. 

Gradul mare de ocupare al sălii a permis desfasurarea doar a unui spectacol de dans 

irlandez ,,Lord Of The Dance”. 

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

înot, un număr de peste 1500 de persoane: sportivi din sectiile cluburilor sportive, 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 

Sportiv Water Performance – kaiac-canoe; 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 

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

programe adresate populaţiei oraşului Timişoara, fiind emise  un număr de 811 de legitimaţii 

si carduri de acces. 

Menţionăm că, în conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate 

competiţională, la bazinul de înot sunt programate săptămânal aproximativ un număr de 392 

ore/culoar pentru pregătirea sportivilor, dintr-un total de 420 ore/culoar disponibile (14ore/zi 
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x 6culoarex5zile/săptămână), gradul de ocupare al bazinului în cadrul orarului de funcţionare 

fiind de 93,3%. 

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 Asociaţiei Grupul pentru Afirmare Socială, însumând un total 

de  1848 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; 

                          -Proiectül ”Vreau sa fiu campioana!”- pregatire grupe pentru gimnastica fete, 

parteneriat cu CSS nr. 1, Fundatia Casa Olimpica, FR Gimnastica;                       

- la înot:- Cupa „ Familia”, organizată de Clubul de înot Masters ;  

             - ’’Cupa Banatul”, ’’Cupa Timişoara”,’’Cupa Sprint’’si ’’Cupa DKMT”, organizate 

de Clubul Sportiv Şcolar nr. 1; 

Personalul tehnic din administratia bazelor 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 tabele 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. 

IV. Gestionarea parteneriatelor locale referitoare la proiectele comunitare din 

domeniul sportiv 

În anul 2014 Municipiul Timişoara a continuat sa sprijine activitatea sportivă a 

cluburilor sportive locale, finanţand de la bugetul local proiecte de activitate sportivă, prin 

contribuții financiare alocate prin asociere unor structuri sportive și organizații, respectiv prin 

cotizațiile anuale atribuite asociațiilor sportive in care Municipiul Timisoara este membru. 

Alocarea bugetului activitatii sportive, defalcat pe cotizaţii anuale, respectiv 

contribuţii financiare în cadrul asocierilor încheiate cu structurile  sportive (asociaţii, cluburi 

sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), a avut temei legal Legea 

nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  

locală, Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate activităţilor nonprofit de interes general, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
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locale, Hotararea de Guvern nr.1447/2007,completata cu Hotararea de Guvern nr.888/2013, 

privind aprobarea normelor activitatii sportive. Biroul Baze Sportive a elaborat un număr de 

17 proiecte de hotarari de consiliu local, care au fost aprobate. 

Biroul Baze Sportive a avut atribuţii privind finantarea proiectelor de sport:  

-elaborarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al 

Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă, care a fost aprobat prin 

HCLMT nr.147/2014; realizarea actiunilor cuprinse in procedura operationala PO120 privind 

acordarea finanţării de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru structuri sportive 

/asociaţii;  

- intocmirea, urmarirea si executia celor 37 contracte de asociere cu structuri sportive 

reprezentand jocuri sportive si discipline individuale, asociaţii sau fundaţii fără scop 

patrimonial, prin care s-au alocat contributii financiare de la bugetul local, pentru proiecte 

sportive cuprinse in programele nationale de utilitate publica’’Promovarea sportului de 

performanta’’ si ’’ Sportul pentru toti”;  

- a derulat 2 proiecte proprii, cu parteneri locali: Programul’’Ziua Timisoarei’’ si Programul 

’’Gala Sportului Timisorean’’. 

Biroul Baze Sportive a gestionat finantarea prin cotizatii anuale a activitatii sportive 

desfasurate de cele 4 asociatii sportive in care Municipiul Timişoara are calitate de membru 

asociat: ACS Poli Timişoara, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, 

Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal Politehnica Timişoara; 

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

19.724.350 lei, din care 15.649.000 lei pentru finanţarea parteneriatelor în care municipiul 

Timişoara este membru asociat, 2.146.000 lei pentru finanţarea contractelor de asociere cu 

structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 330.000 lei pentru finanţarea 

parteneriatelor proprii, respectiv 1.599.350 lei plăţi restante pe anul 2013. 

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. 

V.Obiective majore pe anul 2015 

 1.Asigurarea functionalitatii optime a Salii Polivalente Olimpia, bazinului de inot si 

salii de gimnastica din cadrul Complexului Sportiv ”Bega” Timisoara, avand in vedere gradul 

foarte ridicat de ocupare a bazelor sportive cu activitati sportive; 

 2.Gestionarea eficienta a parteneriatelor cu asociatiile sportive(ACS Poli Timişoara, 

Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de  
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Handbal Politehnica Timişoara), privind finantarea cotizatiilor anuale acordate de Municipiul 

Timişoara, in calitate de membru ; 

3.Gestionarea eficienta a Agendei sportive pe anul 2015, privind acordarea finantarii 

de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, asociaţii sau 

fundaţii fără scop patrimonial. 

o Compartimentul Şcoli 

În structura acestui compartiment sunt prevăzute patru posturi de execuţie. 

I. Activitatea Compartimentului Şcoli s-a desfășurat având ca scop îndeplinirea 

eficientă a principalelor atribuții, respectiv: 

1. Asigurarea unei interfețe active între Municipiul Timișoara cu Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș şi unităţile de învăţământ, pentru aprobarea organizarii reţelei de învăţământ 

preuniversitar de stat şi privat, pentru anul școlar 2014-2015; 

2. Gestionarea acțiunii de desemnare a membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara şi din partea Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  şi  privat, materializate prin hotărăre de 

consiliu local;  

3. Elaborarea și execuția acțiunilor din Planul de management privind optimizarea utilizării 

spațiilor pentru activitatea de învățământ, din imobilele școlilor și grădinițelor, având ca efect 

reducerea cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al 

Municipiului Timişoara; 

4. Eficientizarea utilizării patrimoniului învățământului preuniversitar, cât și atragerea de 

resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin optimizarea gestionării și prin 

închirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ; 

5. Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de 

imobile în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în 

proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora;  

7. Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se 

desfăşoară  în imobile retrocedate . 

II. Sinteza activităţii pe anul 2014 

a) Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, 

prin organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare , in baza Avizului Conform al Inspectoratului 

Școlar Județean Timiș a fost promovat un proiect de hotărâre( modificarea si completarea a 
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HCLMT nr.639/16.12.2013), aprobat în consiliul local, şi anume HCLMT nr.26/28.01.2014- 

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 din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din 

partea Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat  şi  privat, respectiv membrii în Comisia pentru evaluare şi 

asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar, au fost promovate trei 

proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT 

nr.475/10.10.2013 şi HCLMT nr. 476/10.10.2013, HCLMT  nr.571/27.11.2014; ??? 

c) Privind Planul de management privind optimizarea utilizării suprafeţelor unităţilor de 

învăţământ administrate, având ca efect reducerea cheltuielilor de funcţionare şi stabilirea 

unor indicatori de performanţă: 

-au fost promovate şi aprobate două hotărâri: HCLMT nr.491/10.10.2014-privind atribuirea în 

folosinţă gratuită către Grădiniţa  cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita 

cu program prelungit nr. 37, a unui spaţiu  din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic 

Agricol „Petru Botiş”, situat în Cal. Aradului 56; HCLMT nr. 533/31.10.2014 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa  cu program prelungit nr. 36 a spaţiului 

reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol ”Petru Botiş”, situata în Cal. Aradului 56; 

- s-a derulat, în colaborare cu Compania de Termoficare Colterm SA, un program de 

optimizare pentru eficientizarea rețelelor termice în unitatile scolare( Colegiul Tehnic Azur, 

Colegiul Tehnic Ferdinand I...), precum și remedierea operativă a avariilor produse la 

instalaţiile de încălzire şi apă;  

d) Pentru eficientizarea utilizării patrimoniului, cât și atragerea de resurse la bugetul local al 

Municipiului Timişoara, s-au desfășurat actiuni: 

- privind 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, 

materializate prin HCLMT nr.10/28.01.2014 si  HCLMT nr.423/12.09.2014. În urma scoaterii 

la licitaţie a spaţiilor temporar disponibile, au fost încheiate 10 contracte de închiriere cu 

societăţi comerciale; 

-pentru optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat, a fost aprobata metodologia de închirere a acestora, prin  

HCLMT nr. 387/01.08.2014; 

e) Imbunătăţirea evidenţei cu privire la imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat: s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile 
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(caracteristicile tehnice ala imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe 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 tehnice, carte funciara, pe fiecare obiectiv; 

f) Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care îşi 

desfăşoara activitatea în imobile retrocedate, au fost promovate trei proiecte de hotărâri care 

au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.355/18.07.2014- imobil în care îşi 

desfăşoara activitatea Grădinita  PP 19 şi Creşa nr.6; HCLMT nr.532//31.10.2014- imobil în 

care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest şi HCLMT 

nr.407/01.08.2014- imobil în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic 

„D.Obradovici”; 

g) Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar, s-au efectuat actiuni in cadrul procedurii de negociere pentru achiziţionarea  

imobilului in care funcționeaza Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic 

„D.Obradovici”; au fost inaintate catre Comisia de negociere cu tertii a primariei, 

documentatii si corespondenta necesare procedurii; 

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

promovate şi aprobate trei  proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi 

anume: HCLMT nr. 564/27.11.2014- privind aprobarea mutării temporare  a activităţilor 

şcolare ale  Colegiului Naţional ”Constantin Diaconovici Loga” in spaţiile din str. Lorena, nr. 

35 aferente Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I”; HCLMT nr.565/27.11.2014 privind 

aprobarea contractului de închiriere cu RATT pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus 

Lenau”; HCLMT nr.598/09.12.2014 privind aprobarea mutării activităţii şcolare a Liceului 

Teoretic „Nikolaus Lenau” în corpul al cladirii de la UPT; 

i) Au fost promovate patru proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local,ce au 

avut ca obiect darea in administrare / folosinţă gratuită a unor imobile către alte instituţii 

publice, după cum urmează: HCLMT 584/09.12.2014- către Direcţia Poliţiei  Locale 

Timişoara; HCLMT 588/09.12.2014- privind modificarea  Hotărârii nr. 333/18.06.2013 către 

Biblioteca Judeţeană Timiş; HCLMT nr.184/15.04.2014 către  Mitropolia Banatului -

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei; HCLMT nr.285/20.05.2014 privind  

modificarea  HCLMT 327/18.06.2013 -către Fundaţia Timişoara 89. 

j) Au fost atribuite prin închiriere directă, spaţii la instituţii publice: prin HCLMT nr. 

79/25.02.2014, privind modificarea  Hotărârii 336/18.06.2013- către Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Timiş -Secţia 5 Poliţie Timişoara; pentru activitate de învăţământ, HCLMT 
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nr.11/28.01.2014- către Asociaţia Alma Medica Timişoara; HCLMT nr.424/12.09.2014, la 

asociaţii non profit, către Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989-Libertatea Timişoara; 

k) Au fost puse la dispoziţie urmatoarele 2 spaţii: cladirea de ateliere din incita Liceului Tudor 

Tanasescu aflata în str. Lorena nr.35 şi cladirea Liceului I.C. Bratianu de pe str.Cuvin nr.2 

către  Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara pentru ajutoare 

alimentare în cadrul Programului European de Ajutoare,  spaţii care  au fost curaţate şi 

igenizate pentru păstrarea calităţii şi cantităţii produselor alimentare. 

III. Obiective majore pe anul 2015 

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

2015-2016; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timisoara, membrii în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ și membrii în Comisia pentru evaluare şi asigurarea 

calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

-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 închirierea 

spaţiilor disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin 

optimizarea utilizarii spaţiilor din imobile;  

            -Urmărirea executiei bugetelor de funcționare ale unitatilor de învățământ, în 

colaborare cu Direcția Economică/Serviciul  Financiar, pentru utilizarea eficientă a fondurilor 

alocate; 

  -Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile și 

gradinițele; promovarea unor proceduri administrative in vederea rezolvării situatiilor 

parcelare, a înregistrării in cartea funciara a imobilelor (constructii si teren). 

o Compartiment Spitale 

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

I. Obiectul de activitate al compartimentului constă  în: 

-Gestionarea imobilelor  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 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

162/2008; 
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-Stabileşte raporturile dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu 

destinaţie medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la 

standarde ridicate; 

-Inițierea procedurii administrative privind gestionarea eficientă a patrimoniului, în 

vederea reducerii unor  cheltuieli de administrare şi întreţinere; 

-Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei unităților sanitare, 

derulând proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

-Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de 

imobile în care funcţionează unităţile sanitare, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului 

Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora; 

 -Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se 

desfăşoară  în imobile retrocedate ; 

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. 

II.Sinteza activităţii pe anul  2014 

 Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în  perioada  03.01.2014 – 

31.12. 2014 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop 

următoarele: 

1.Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare care îşi desfăşoară activitatea  

în imobile retrocedate. În acest sens, au fost demarate  o serie  de proceduri administrative  

care s-au finalizat  prin adoptarea unor hotărâri de consiliul local precum şi prin punerea în 

aplicare a unor hotărâri de consiliul local din ani anteriori, aflate în vigoare, după cum 

urmează: 

1.1. A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 50/25.02.2014 prin care s-a  aprobat 

prelungirea  pe o perioadă de 2 ani a Contractului de închiriere nr. 184/11.04.2012 încheiat în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 65/28.02.2012, pentru imobilul în regim D+P+1E, situat 

în Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989,  nr. 24,  în care se desfăşoară  activitatea medicală a 

Secţiei de Obstetrică şi Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgenţă 

Timişoara. Actul adiţional la contractul de închiriere iniţial a fost încheiat  între  Spitalul  

Clinic Municipal de Urgenţă şi proprietarul imobilului, fiind avizat de Municipiul Timişoara, 

în aceleaşi condiţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/28.02.2012. 
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1.2. A fost prelungit prin act adiţional pe o perioadă de 1 an, Contractul de închiriere  nr. 

201/18.10.2013, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 494/24.09.2013, pentru 

imobilul Str. Sf. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1, în care se desfăşoară  activitatea medicală 

a Ambulatoriului de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara. Activitatea medicală urmează  să se mute în  imobilul din str. Daliei nr.17  

după finalizarea  lucrărilor,  urmând ca  închirierea  să înceteze  unilateral  la  data  mutării; 

1.3. A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 547/11.11.2014, prin care  s-a aprobat 

închirierea imobilului, situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, în care se desfăşoară  

activitatea medicală a Clinicii de Cardiologie - ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic 

Municipal de Urgenţă, pe o perioadă de 1 an, cu chiria negociată,  cu posibilitatea prelungirii 

termenului de închiriere cu încă un an. 

1.4. S-a demarat către Comisia de Negociere cu terţii, procedura de închiriere a etajului I al 

imobilului  retrocedat, situat în Str. A. Odobescu nr.1, în care funcţionează Clinica de 

Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, 

negocierea  aflându-se în derulare.  

2. S-a creat, în proporţie de 50% , o baza de date care cuprinde  informaţii  cu privire  

la fiecare unitate sanitară privind stuctura acestora, precum şi date despre imobilele în care 

funcţionează spitale (situaţia juridică, caracteristici tehnice, regim de înălţime, supafeţe 

construcţi, suprafeţe teren aferent, activitatea medicală desfăşurată etc) şi întocmirea  unor 

dosare cu documente pe fiecare imobil.Activitatea compartimentului a constat în culegerea 

unor date  aflate în evidenţa altor direcţii din instituţie şi centralizarea lor în format electronic 

cât şi pe suport de hîrtie. 

3. Au fost promovate 7 proiecte de hotărâri la inţiativa executivului, care au fost 

adoptate prin hotărârii ale Consiliul Local,  după cum urmează: 

3.1.  Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/25.02.2014, prin care s-a  aprobat punerea  la 

dispoziţia Ministerului Sănătăţii a suprafeţei de teren de aproximativ 250 mp, aflată în 

domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi   Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş"  Timişoara,  în vederea implementării 

proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 

spitalicească"; 

3.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 443/12.09.2014, prin  care s-a dat acordul privind 

atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în  

calitate de administrator, a spaţiilor  care servesc activităţi  de salvare - Substaţia 2 Municipal,  
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situate în incinta Clinicilor Noi din str. Ghe Dima nr. 5, proprietatea publică a Municipiului 

Timişoara, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş, pe o perioadă  de 10 ani; 

3.3. Hotărârea Consiliului Local nr.412/04.08.2014 şi  Hotărârea Consiliului Local  

nr.474/10.10.2014, privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalul Clinic 

Municipal  de Urgenţă Timişoara; 

3.4. Hotărârea Consiliului Local  nr.433/12.09.2014 şi  Hotărârea Consiliului Local  

nr.477/10.10.2014  privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş Timişoara"; 

3.5. Hotărârea Consiliului Local  nr.548/12.09.2014, prin care s-a aprobat prelungirea cu 5 ani 

a termenului de exercitare a dreptului de administrare transmis către Spitalul Clinic de 

Urgenţe pentru Copii „Louis  Ţurcanu”  prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor- ”Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi 

”Spălătorie creşă”  situate în Timişoara str. Drăgăşani. 

III. Obiective majore pentru anul 2015 

-Finalizarea bazei de date pentru imobilele în care funcţionează spitalele aflate sub autoritatea 

Municipiului Timișoara; 

-Intocmirea  unor dosare cu documente pentru fiecare imobil; 

-Intocmirea documentaţiilor specifice în vederea rezolvării situatiilor parcelare, a înscrierii în 

cartea funciara a imobilelor (constructii si teren). 

o Compartiment Instituţii Culturale 

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

               I.Obiectul de activitate al compartimentului, constă în: 

- gestionarea  imobilelor  în care  îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale, aflate 

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

Municipiului Timişoara; 

-promovarea unor proceduri administrative in scopul imbunatatirii patrimoniului 

institutiilor culturale; 

- coordonarea activităţii privind parteneriatele locale referitoare la finanţarea 

proiectelor comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

II. Sinteza activităţii pe anul 2014 

1.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. În prezent se află în derulare 
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acţiune în instanţă pentru obligarea RADEF la punerea în executare a prevederilor OG 

39/2005, modificată prin Legea 303/2008 şi a Legii 105/2013; 

2.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 finanțări  

din bugetul local, pentru execuția unor lucrări de construcție a unor noi lăcaşuri de cult, cât și 

pentru lucrări de reparații sau conservare.  

3. Valoarea totala alocata din  bugetul local pentru domeniul culte si religie a fost de  

1.205.000 lei pentru lăcaşele de cult si 408.000 lei pentru Monumentul Rezistenţei 

Anticomuniste din Banat.Finantarile au fost aprobate pe proiecte si obiective, prin hotarari de 

consiliu local:  

-HCL 75/25.02.2014 si HCL 490/10.10.2014, privind finanțarea continuarii lucrarilor de 

constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat; 

-HCL 140/25.03.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a 

Bisericii Millenium; 

-HCL 366/18.07.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a 

picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Freidorf ; 

-HCL 367/18.07.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea realizarii lucrarilor de 

renovare a lacasului de cult a Bisericii Crestine Baptiste Golgota; 

-HCL 391/01.08.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de 

amenajare a Bisericii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae; 

-HCL 482/10.10.2014, privind finantarea pentru lucrari de  constructii la biserica cu hramul 

„Sf. Apostoli Petru si Pavel” ; 

-HCL 483/12.09.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la 

Parohia Nasterii Domnului – Iosefin; 

-HCL 484/10.10.2014, privind alocarea finantarii in vederea continuarii lucrarilor de 

constructii incepute la Biserica Studentilor; 

-HCL 607/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local in vedeea continuarii lucrarilor 

de amenajare la Biserica Parohiei „ Nasterea Maicii Domnului” Calea Lugojului; 

-HCL 608/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor 

de edificare a Bisericii cu hramul „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” Timisoara, Calea Sagului; 

-HCL 609/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la 

Parohia Sf. Mucenic Dimitrie Timisoara Cetate. 

4.În gestionarea parteneriatelor locale referitoare la finanţarea proiectelor comunitare 

din domeniul cultelor, religiei,Compartimentul Instituţii Culturale a avut atribuţii privind 
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evaluarea solicitărilor de finanţare depuse, întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor 

de hotărâre; controlul documentelor justificative, întocmirea ordonanţărilor de plată. 

5.În scopul imbunatatirii patrimoniului institutiilor culturale, prin HCL 

512/23.10.2014 s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul public al 

statului, in scopul darii in administrare catre Teatrul ”Mihai Eminescu”, a imobilului Sala de 

Sport nr.2 din Timisoara. 

III. Obiective majore pe anul 2015 

-Elaborarea unui regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România; 

-Gestionarea eficienta a parteneriatelor , privind acordarea finantarii de la bugetul local, 

pentru proiecte de activitate culturala, culte, religie; 

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

funcţionat cinematografele din Timisoara, dupa ce se va obţine o decizie a instanţei. 

-Crearea şi gestionarea unei baze de date privind evidenţa cu reţeaua de imobile în care 

funcţionează institutiile culturale, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, 

respectiv şi a contractelor aferente acestora. 

o Biroul Tehnic 

          Structura Biroului Tehnic a cuprins  1 post de conducere şi 9 posturi de execuţie. 

       I.Obiectul de activitate : Gestionarea lucrărilor de investiții, de reparaţii capitale, reparații 

curente, de întreținere şi în regim de urgenţă efectuate la imobile obiective publice, având 

destinația de unităţi de învăţământ preuniversitar, unități medicale, instituții culturale, lăcașuri 

de cult, baze sportive, fond locativ, aflate în domeniul public, privat sau în administrarea  

Municipiului Timişoara. 

      II. Referitor la obiectivele de investitii cuprinse in bugetul de dezvoltare 

Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au efectuat conform atribuțiilor care le revin, 

procedurile pentru elaborarea documentatiilor tehnice, acțiunile din procedurile de 

achiziție publică, au gestionat execuţia contractului, au urmărit derularea execuției 

lucrărilor în colaborare cu diriginții de șantier, au efectuat activitățile de verificare a 

situațiilor de lucrări efectuate, de recepție a lucrărilor, cât și ordonanțarea pentru 

decontarea lucrărilor. 

a.Activitatea de învăţământ. Principalele obiective de investiții structurate pe unităţi 

de învăţământ au fost următoarele: 
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Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

 Învățământ preșcolar   
 Expertiza termica +DALI+PT 

+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Gradinita PP11 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Gradinita PP27 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Învățământ primar   
 Expertiza tehnica 

+DALI+PT+PAC+CS+AC 
Reabilitare sala sport la Scoala 
Generala nr.18 

39.680 DALI +Expertiza tehnica–
finalizat  

IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare acoperis tip. Sarpanta 
la Scoala Generala nr.19 

29.760 DALI +Expertiza tehnica –
finalizat 

 IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare acoperis tip. Sarpanta 
la Scoala Generala nr.7 

14.880 IN LUCRU 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
–Reabilitare acoperis tip sarpanta 
la Scoala Generala 25 

29.760 DALI +Expertiza tehnica+audit 
energetic+studiu geo –finalizat  

IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +CS+AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
la Constructie sala sport Scoala 
Generala 25 

49.848 DALI +Expertiza tehnica+audit 
energetic+studiu geo –finalizat  

IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +CS+AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.24 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.25 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 

 
 Expertiza termica +DALI+PT 

+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.2 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza tehnica 
+SF+PT+DTAC+CS+AC-
Extindere P+2E -Scoala  Generala 
nr.16 
 
 

136.400 Expertiza tehnica+SF  
Audit energetic –finalizat IN 

LUCRU la faza de 
PT +DTAC +AC 
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b. Activitatea pentru unităţi medicale. Principalele obiective de investiții: 

 
c. Activitatea pentru baze sportive. Principalele obiective de investiții: 

 Învățământ secundar superior   
 Expertiza tehnica 

+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Liceul Silvic-internat acoperis 

29.760  DALI +Expertiza tehnica –
finalizat IN LUCRU la faza de 

PT +PAC+DDE +AC 
   Expertiza tehnica 

+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare Corp B 
Lic.W.Shakespeare-instalatii corp 
Piata Romanilor nr.13 

14.756 IN LUCRU 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare Corp A 
Lic.W.Shakespeare-instalatii si 
acoperis corp I .L.Caragiale nr.6 

14.880 IN LUCRU 

 PAC+DDE+PT+AC Constructie 
corp 2 Lic. N.Lenau  

150.010 IN LUCRU ; HCL 573/2014 
 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Amenajare 4 Sali de clasa in pod  
existent la Liceul Vlad Tepes 

19.876 IN LUCRU  

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
pt. Extindere corp scoala cu un 
corp S+P+3E Colegiul Tehnic 
Ferdinand I 

131.564 IN LUCRU la faza de AC 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

  
Extindere corp B secţ.chirurgie, 
prematuri şi lab.pneumo.şi 
reabilit.clădire existentă 
Sp.L.Ţurcanu, str. Brăila 
( 20% pe anul 2014) 

 
8800.000 

 
Lucrari in derulare;program 
multianual 2014-2016 
realizat stadiu fizic 18% 

 PT - Modernizare si extindere 
UPU la Spitalul Clinic Municipal 
de Urgenta  

138.880 finalizat 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

 Reabilitare constructii ,instalatii si 
extindere sala C.Jude-instalat 

977.119 finalizat 

 Execuţie lucrări construcţii-

instalaţii, echipamente tehnice la 

Sala Polivalentă 2500 locuri 

2.384.115 Lucrari in derulare; 
 
finalizare 2015 
 
realizat stadiu fizic 60% 
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III. Referitor la obiectivele cuprinse in bugetul directiei- sectiunea de funcționare 

Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au efectuat conform atribuțiilor care le revin, 

procedurile pentru elaborarea documentatiilor tehnice, acțiunile din procedurile de 

achiziție publică, au gestionat execuţia contractului, au urmărit derularea execuției 

lucrărilor , au efectuat activitățile de verificare a situațiilor de lucrări , de recepție a 

lucrărilor, cât și ordonanțarea pentru decontarea lucrărilor. 

a.Activitatea de învăţământ 

 asociereUPT cf.HCL 134/2013 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Invatamant prescolar   
1 Reparaţii instalaţii termice si 

instalaţii de utilizare gaz la 
Gradinita PP48 

244.054,63 FINALIZAT 

2 Reparatii constructii si  igienizări 
mansarda Grădiniţa PS 1, str. 
Al.Odobescu 45/B 

292.480 FINALIZAT 

3 Reparatii constructii si igienizari 
Gradinita PN 10 

86.888,19 FINALIZAT 

4 Reparatii constructii si instalatii la 
Gradinita PP20 

343.533,66 FINALIZAT 

5 Reparatii constructii si amenajare 
curte la Gradinita PP26 

63.823,05 FINALIZAT 

6 Reparatii acoperis la Gradinita 
PP6 

174.311,10 FINALIZAT 

7 Reparatii instalatii electrice la 
Gradinita PP24 

56.885,28 FINALIZAT 

8 Reparatii constructii si instalatii  
la Gradinita PS.1 

282.834,08 IN LUCRU 

9 Reparatii instalatii electrice la 
Gradinita PP27 

119.527,52 FINALIZAT 

10 Reparatii instalatii electrice la 
Scoala Genrala nr. 25 

96.697,97 FINALIZAT 

11 Reparatii si igienizari Gradinita 
FRANZ LUKAS 

12.362,12 FINALIZAT 

12 Reparatii si igienizari Gradinita 
Lenau 

76.946,04 FINALIZAT 

13 Reparatii fatada si acoperis la 
Gradinita PP13 

66.798,80 FINALIZAT 

 Invatamant primar   
14 Reparatii constructii si timplarie 

la Scoala Generala nr. 21  
484.826,69 FINALIZAT 

15 Amenajare teren sport la Scoala 
Generala nr. 4 

175.491,09 FINALIZAT 

16 Reparatii constructii spaleti 
exteriori Scoala Generala nr.24 

35.838,10 IN LUCRU 
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17 Reparatii fatada la Scoala 

generala nr. 15 
47.528,85 IN LUCRU 

18 Reparatii instalatii electrice 
,tinichigerie si igienizari sala 
sport Scoala Generala nr.21 

52.591,55 FINALIZAT 

 Invatamant secundar superior   
19 Reparatii  grupuri sanitare 

,igienizari Sali de clasa , si holuri  
la Colegiul I.C.Bratianu 

350.505,36 FINALIZAT 

20 Reparatii si igienizari Sali de 
clasa la Liceul de Arte Plastice 
Bv. Regele Carol I nr.11 colt cu 
str. Gen. Dragalina nr. 8 

457.684,96 FINALIZAT 

21 Reparatii constructii si instalatiI 
la ColegiulTehnic de Vest str. 
Pop de Basesti nr 27 

545.926,53 FINALIZAT 

22 Repartii constructii si instalatii la 
sala de sport si grupuri sanitare 
scoala la Colegiul Tehnic 
Electrotimis  

540.249,23 FINALIZAT 

23 Reparatii instalatii teremice la 
Col.National de Arte I. Vidu  

532.030,02 FINALIZAT 

24 Reparatii acoperis cladire internat 
si amenajari interioare cantina la 
Lic. LPS Banatul 

300.278,35 FINALIZAT 

25 Reparatii constructii si instalatii  
Lic. G.Moisil 

2.418.000 IN LUCRU 

26 Reparatii constructii si refacere 
hidroizolatie la atelie scoala la 
Colegiul Tehnic Electrotimis  

220.660 FINALIZAT 

27 Reparatii timplarie internat la 
Colegiul F.S.Nitti 

285.014 FINALIZAT 

28 Reparaţii acoperiş si igenizare 
grupuri sanitare –internat la 
Liceul N.Lenau 

367.988,26 FINALIZAT 

29 Reparatii constructii si instala –
cantina si internat la Liceul de 
Industrie Alimentara 

443.920 IN LUCRU 

30 Reparatii constructii si instalatii la 
liceul cu Program Sportiv Banatul

440.200 IN LUCRU 

31 Reparatii si igienizari grupuri 
sanitare Lic. G. Moisil corp p-ta 
N.Balcescu nr.3 

68.795 FINALIZAT 

32 Reparatii acoperis internat la 
Liceul Tehnologic de Transport 
AUTO 

268.459,75 IN LUCRU 

33 Reparatii hidroizolatie cantina la 
Colegiul tehnic AZUR 

203.626,73 IN LUCRU 
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b.Activitatea pentru unităţi medicale 
 

34 Reparatii acoperis si reparatii 
spaleti la Liceul tehnologic de 
transport AUTO pt. Scoala 
Generala nr.29 

152.050,27 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

35 Reparatii hidroizolatie si instalatii 
la Colegiul Tehnic Regele 
Ferdinand corp cladire srt. Lorena 
nr. 35 

267.079,39 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

36 Reparatii constructii si instalatii la 
Liceul Silvic CASA VERDE 

225.204,64 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

37 Reparatii constructii sali de clasa 
si igienizari holuri la Colegiul 
Tehnic I.Mincu  

279.008,9 IN LUCRU 

38 Reparatii constructii sala sport la 
Colegiul National Ana Aslan 

48..350,41 IN LUCRU 

39 Reparatii hidroizolatie atelier la 
Colegiul Tehnic H.Coanda  

104.849,94 IN LUCRU 

40 Reparatii spatii invatamint –parter 
la Liceul Electrotimis 

110.390,61 IN LUCRU 

41 Reparatii constructii ,igienizari 
holuri si grupuri sanitare la 
Gradinita PP3 

64.449 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

42 Reparatii imprejmuire gard la 
Liceul V. Tepes 

49.089,09 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

43. Lucrari de interventii, reparatii 
curente in regim de avarie 
Nr. interventii la obiective unitati 
de invatamant =85 lucrari 

893.123 
 

Finalizate 
 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Unitati medicale   
1 Reparatii centrala si bloc 

alimentar la Spitalul V.Babes 
543.550,29 FINALIZAT 

2 Lucr.de rep.acoperiş şi faţadă 
Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic 
Municipal) 

954.800 FINALIZAT 

3 Lucr.de rep.interioare, ext.şi  
schimbare destinaţie din spaţiu 
pt.cazare în spaţii pt.sănătate, Str. 
Daliei nr.17 

9.101.600 IN LUCRU 

4 Serviciu de asist.tehnică prin  
diriginţi de specialitate la lucrările 

14.322 FINALIZAT 
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     c. Activitatea pentru baze sportive, institutii medicale,lacasuri de cult 

  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Baze sportive   
1 Reparatii constructii si instalatii 

electrice sala Olimpia C.Jude 
248.957,11 FINALIZAT 

2 Reparatii si igienizari  sala C.Jude 295.819,36 FINALIZAT 
 Institutii culturale   
1 Reparatii constructii Casa de 

Cultura –LIRA  
349.747,15 FINALIZAT 

 Lăcaşuri de cult, monumente   
2 Monumentul Rezistentei 

Anticomuniste din Banat; 
408.000 FINALIZAT 

3 Lucrari de amenajare a Bisericii 

Millenium 

200.000 FINALIZAT 

4 Lucrări de restaurare a picturii 
murale a Bisericii Ortodoxe 
Române Freidorf 

65.000 FINALIZAT 

5 Lucrari de amenajare la Parohia 
Sf. Muncenic Dimitrie 

40.000 FINALIZAT 

6 Lucrari de edificare a Bisericii - 
Calea Sagului nr. 75 

200.000 FINALIZAT 

7 Lucrari de constructie a Bisericii 
Ucrainene 

100.000 FINALIZAT 

8 Lucrari de reparatie acoperis la 
Biserica Golgota 
 

21.675,60 FINALIZAT 

9 Lucrari de refacere invelitoare la 
Biserica Golgota 

78324,40 FINALIZAT 

10 Lucrari de pictura la Biserica 
Parohiei Timisoara Soarelui Sud 

100.000 FINALIZAT 

Lucr.de rep.acoperiş şi faţadă 
Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic 
Municipal) 
 

5 Serviciu de asist.tehnică prin  
diriginţi de specialitate la lucrările 
de rep.interioare, ext.şi schimbare 
destinaţie din spaţiu pt.cazare în 
spaţii pt.sănătate, Str. Daliei nr.17 

149.765,96 FINALIZAT 

6 Reparatii constructii si instalatii la 
Spitalul L.Turcanu 

259.856,07 FINALIZAT 

7 Reparatii constructii si instalatii 
Spitalul V.Babes 

880.400 FINALIZAT 

8 Lucrari de interventii, reparatii 
curente in regim de avarie 
Nr. interventii la obiective unitati 
medicale=48 lucrări 

849.325 
 

Executate şi 
recepţionate 
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11 Lucrari de constructii la Biserica 
Studentilor 

200.000 FINALIZAT 

12 Lucrari de amenajare a Bisericii 
din Calea Lugojului (Badea 
Cârţan) 

200.000 IN LUCRU 

13 Lucrari de amenajare Parohia 
Nasterii Domnului –Iosefin 

50.000 FINALIZAT 

14 Lucrari de constructii la 
Biserica”Sf. Apostoli Petru si 
Pavel” 

50.000 FINALIZAT 

  

d. Activitatea pentru fond locativ, edilitare 

d1. 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 52 obiective edilitare şi de fond locativ, urmare a desfăşurării 

următoarelor activităţi: 

- constatari tehnice pentru imobile, in baza carora s-au elaborat documentatii tehnice, 

caiete de sarcini necesare executiei lucrarilor ; 

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

instalaţii; 

- acțiunile din procedurile de achiziție publică, gestionarea execuţiei contractului,  

urmărirea derularii execuției lucrărilor , verificarea situațiilor de lucrări , recepția lucrărilor, 

cât și ordonanțarea pentru decontarea lucrărilor. 

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

reparaţii primite de la chiriaşi-Statul Roman, în conformitate cu Legea 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- 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; 

- 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.) ; 

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

aproximativ 4194,39 mii lei, dintre care mentionăm: 

1.Fond Locativ : 

- Punerea în siguranţă a turnului imobilului str. C.Brediceanu nr.2  în valoare de 64,51 
mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instalaţii imobil str.Podgoriei nr.10, în valoare de 173,76 mii lei ; 
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- Rep.c-ţii şi instalaţii imobil str.Gen.Magheru 23, în valoare de 68,94 mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instal.Centrul de Semnalizări Rutiere, str. I.Maniu 29, în valoare de 78,5 

mii lei ; 

- Rep.c-ţii (izolaţii) Cămin 8, str. Polonă 2, în valoare de 163 mii lei ; 

- Reabilitare acoperiş blocuri ANL B8, B7, B1, în valoare de 75,77 mii lei ; 

- Împrejmuiri Stadion Ronaţ, în valoare de 147,9  mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instalaţii Centrul de Zi "Mihail şi Gavril", în valoare de 131,48 mii lei ; 

- Rep.în circ.locativ al ap.7 şi rep. imobil din str. A.Movilă 12 (ap.8,9,10), în valoare 

de 228,95 mii lei ; 

- Rep.pt.punerea în siguranţă a imobilelor din str. Dacilor 8 şi rep.acoperiş Dacilor 13, 

în valoare de 275,98 mii lei ; 

- Rep.acoperiş imobil Şt.cel Mare nr.30, 32, 34, în valoare de 441 mii lei; 

- Rep.instal.încălzire bl.B1-B12, str.Miloia, în valoare de 90 mii lei ; 

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 – reparaţii 

acoperiş parţial, hidroiozolaţii garaj, reparaţii terasă sticlă şi reparaţii exterioare, în valoare de 

24087,51 lei, reabilitare clădire istorică P-ţa Mitropilit AS.Suluţiu nr.2, în valoare de 9891,35 

lei ; 

d 3. S-au executat lucrări de reparaţii in regim de avarie la un numar de 100 obiective edilitare 

şi fond locativ, în valoare de 453,7 mii lei. 

 

IV. Obiective majore pe anul 2015 

    1. Activitatea de învăţământ 

- finalizarea lucrărilor de reparaţii construcţii şi instalaţii Liceul Grigore  Moisil- corp 

str.Gh Doja; 

- finalizare P.T. si executie partiala lucrari la obiectiv’’Construire spaţii învăţământ şi 

utilităţi-corp 2, Liceul Teoretic N.Lenau –zona Oituz; HCL 573/27.11.2014; 

- finalizare P.T. pentru obiectiv’’Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire 

şcoală P+2E, la Grup Şcolar E.Ungureanu,P-ta Huniade nr.3; depunere proiect pentru 

finantare din fonduri europene; 

-D.A.L.I.si P.T.-obiectiv’’ Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp 

Piata Romanilor, nr. 13’’; 

-D.A.L.I. si P.T.-obiectiv’’ Reabilitare  Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si 

instalatii corp I. L. Caragiale, nr. 6’’; 
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-S.F. –construcţie corp nou P+3 E, Liceul Grigore  Moisil- P-ţa Bălcescu nr.3; 

- finalizare P.T. si executie lucrari la obiectiv’’ Reabilitare constructii si instalatii la 

corp cladire atelier scoala- Colegiul Tehnic ’’Regele Ferdinand I’’; 

-D.A.L.I. si P.T Modernizare clădiri la Liceul cu program sportiv Banatul 

str.F.C.Ripensia; 

-D.A.L.I. si P.T Extindere cantină cu cămin şi sală sport la Liceul cu program sportiv 

Banatul str.F.C.Ripensia, nr.29 Timişoarasia, nr.29 Timişoara; 

- lucrari reabilitare acoperisuri:Scoala Generala nr. 25, Scoala Generala nr. 19, Liceul 

Tehnologic Transporturi Auto;Colegiul Silvic ’’Casa Verde’’ 

 -finalizarea S.F. si P.T. pentru obiectiv‚, Sala Sport  Scoala Generala nr. 25; 

- finalizare E.T, D.A.L.I. si P.T. pentru obiectiv ”Etajare parţială şi mansardare corpuri 

Şcoala Generală nr.30”; 

- finalizare E.T, S.F şi P.T-extindere scoală P+2E, la Şcoala Generală nr.16; 

-achiziţionare imobil Colegiul Naţional Bănăţean si Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 

-lucrari de reabilitare constructii-instalatii la Sali de Sport: Scoala Generala nr. 18, 

Scoala Generala nr. 21,Colegiul National’’Ana Aslan’’,Colegiul Tehnic de Vest; 

 -preluarea obiectivului de la Centrul de Gradinite si executia partiala de lucrari 

obiectiv’’Extindere  corp Gradinita PP nr.33’’;   

- documentatii tehnice S.F/ D.A.L.I., P.T. si executie lucrari pentru eficientizare 

energetică gradiniţe şi şcoli- 4 unităţi; 

- E.T.,D.A.L.I.si P.T.- obiectiv’’Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul. V. 

Tepes’’; 

- finalizare P.T.si executie- construire corp clădire nou As. Casa Faenza 

2. Unităţi Medicale 

- lucrari in continuare obiectiv’’Extindere Corp B secţia prematuri şi laborator de 

explorări paraclinice Spitalul Louis Ţurcanu’’, HCL 60 /2006; finanţare multianuală 2014-

2015; 

-executie lucrari obiectiv’’Modernizare şi extindere Unitate de Primire Urgenţă la 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara’’,(Clinicile Noi), str.Gh.Dima, nr.5; HCL 

591/2013; 

-D.A.L.I. si P.T. obiectiv’’Refuncţionalizare imobil str.Mărăşeşti, nr.5 Timişoara’’; 

-S.F. si P.T. Modernizare şi extindere Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str.Gh. 

Dima, nr.5 Timişoara; 

-D.A.L.I. si P.T.-obiectiv’’Reabilitare energetică Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă 

str.Gh. Dima, nr.5 Timişoara’’; 
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-E.T. si D.A.L.I. si P.T. –obiectiv ’’Reabilitare imobil  - Clinica O.R.L.- Spitalul 

Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara’’; 

-S.F./D.A.L.I.+D.T.A.C.+P.T.+D.E.+L.C.C.S.+A.C.- obiectiv’’Staţie de epurare şi 

instalaţii aburi la Spitalul de boli infecţioase şi Pneumoftiziologie V.Babeş’’ str.G.Adam, 

nr.13; 

-P.T.la obiectiv’’ Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalul de boli 

infecţioase şi Pneumoftiziologie V.Babeş ’’str.G.Adam, nr.13 Timişoara  HCL 124/2012; 

    3.Baze Sportive 

- finalizarea execuţiei obiectivului Sala Polivalentă 2500 locuri(cofinantare in asociere 

cu Universitatea Politehnica, conform  HCL 134/2013); 

- execuţie lucrari in continuare obiectiv’’ Reabilitare construcţii, instalaţii Sală C.Jude 

( Olimpia) ; 

-SF si PT pentru 4 obiective’’Bazin de înot – semiolimpic 25 m’’ - în cartierele 

oraşului; executie lucrari pentru 1 bazin; 

- SF şi PT pentru stadion municipal 42.000 locuri; 

- SF şi PT pentru obiectiv’’Constructie Sala polivalenta de 15000 locuri’’-cu 

cofinanţare CNI; 

- executie obiectiv’’Bazin de înot olimpic’’, cofinantare cu CNI, b-dul Iosif Bulbuca , 

Timişoara   HCL 283/28.07.2009; 

-SF si PT –obiectiv’’Construire 20 de terenuri de sport minifotbal / baschet’’; 

-D.A.L.I.si P.T. –obiectiv’’Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei 

la bazin înot Complex Bega’’; 

-D.A.L.I. si P.T-obiectiv’’ Amenajare stadion cu 5000 de locuri , Timişoara’’ 

4.Institutii Culturale, asistenta sociala 

-D.A.L.I. si P.T. –obiectiv ’’Reabilitare faţadă principală Palatul Culturii , P-ţa 

Victoriei’’; 

-D.A.L.I.+P.T.+C.S. –obiectiv’’Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, 

Piaţa Victoriei nr.6.’’ 

 

 


