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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

COMPARTIMENTUL MONUMENTE 
 

       1.Structura : 

 -Compartimentul  Monumente  a fost înfiinţat în conformitate cu  H.C.L 
nr.77/25.02.2014, privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; 

 -Coordonatorul  Compartimentului  Monumente  este domnul  Viceprimar, Farkas 
Imre, începând cu luna iulie 2016. 

 2.Componenţa: 

 -1post  consilier superior -Luminita Mirica , cu data de 18.03.2014, conform D.P 
305/18.03.2014; 

 -1post consilier principal -Iasna Mihnea ,cu data de 23.05.2017 , conform D.P 720 
/2017;  

 3.Obiectul de activitate : 

 Conform procedurii operaţionale PO-123 , obiectul de activitate al Compartimentului 
Monumente constă în : 

  -Crearea unei baze de date care să conţină informaţii despre lucrările de artă plastică - 
monumente şi statui  cu caracter decorativ,comemorativ şi religios amplasate pe domeniul 
public al  Municipiului Timişoara, care să fie actualizată permanent. 

 -Protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al 
Municipiului Timişoara precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu , prin inventarierea 
periodica a acestora căt şi în urma sesizărilor primite de la cetăţeni. 

 -Gestionarea monumentelor aflate în Patrimoniul Municipiului Timişoara 

  –Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de exercitare/neexercitare a dreptului de 
preemţiune în baza Legii nr.422/2001 actualizată ,privind protejarea monumentelor istorice. 

  

4. Activitate  desfaşurată: 

 -Completarea şi actualizarea bazei de date a monumentelor şi statuilor din 
patrimoniul Municipiului Timişoara 
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 -Identificarea şi înregistrarea a    98 de monumente şi statui  care fac parte din 
patrimoniul Municipiului Timişoara  şi a unui  număr de 45 de monumente  aflate  în 
administrarea altor instituţii. 

 -Identificarea a 11 monumente si opere comemorative de război ,ale eroilor cazuţi la 
datorie   

 -Identificarea a 61de  monumente aparţinând  personalităţilor marcante din cimitirele  
orasului Timişoara, conform DP.326/2016; 

 -Evidenţierea analitică a monumentelor si statuilor aflate în patrimoniul 
Municipiului Timişoarei  

 -Intocmirea a 98 de dosare şi fişe analitice pentru fiecare monument în parte, conform 
Legii nr.422/2001 actualizată 

 -Intocmirea  a 11 dosare şi fişe analitice pentru monumentele şi operele comemorative 
, în conformitate cu L.379/2003; 

 -Intocmire evidenţă a  61 monumente aparţinând personalităţilor marcante din 
cimitirele  orasului Timişoara, conform DP.326/2016; 

 -Acţiuni de intreţinere a monumentelor şi statuilor  

 9 obiective –lucrări de intervenţie , întreţinere şi cosmetizare  

 11 obiective –lucrări de pregătire a monumentelor cu ocazia comemorării eroilor 
neamului  

 -Întocmire adrese şi situaţii  

 -întocmirea a 313 adeverinţe de preemţiune  

 -întocmirea a  205 adrese către    Birourile /Serviciile din cadrul P.MT , cu puncte de 
vedere  privitoare  la exprimarea dreptului de preemţiune; 

 - întocmirea a  45 de  referate ,  45 Rapoarte de specialitate şi 45 Expunere de motive 
însoţite de 45 proiecte de hotărâre , în vederea analizei de către  Comisiile de Specialitate şi  
aprobarea de către  Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind exprimarea dreptului 
de preemţiune, in baza Legii nr.421/2001 actualizată. 

 -întocmirea a 3 referate privind includerea în programul de investiţii şi prevederi 
bugetare în vederea  reparării şi întreţinerii monumentelor; 

 -12 adrese cu situaţia adeverinţelor de preemţiune eliberate  , privind dreptul de 
preemţiune în baza Legii nr.422/2001actualizată; 

 - întocmire raspunsuri la 10 sesizări privitoare la dreptul de preemţiune si la starea 
tehnică a unor monumente şi statui_; 
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 5.Sinteza activitaţii pe anul 2017  

 I-Actualizarea permanentă a bazei de date  cu privire la monumentele , statuile , 
operele comemorative de razboi amplasate pe domeniul public al  Municipiului Timişoara; 

 II-Evidenţierea analitică a monumentelor si statuilor aflate în patrimoniul 
Municipiului Timişoarei ; 

 III-Evidenţa mormintelor şi operelor comemorative de război conform Legii 
nr.379/2003; 

 IV.Gestionarea monumentelor cu caracter decorativ, comemorativ şi religios aflate în 
patrimoniul Municipiului Timişoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare  privind protejarea 
monumentelor istorice , 

conform Legii nr.422/2001 actualizată; 

 Compartimentul Monumente a  continuat  operaţiunea de completare   şi actualizare a 
bazei de date cu monumentele si statuile existente în domeniul public şi privat al 
Municipiului  Timişoara,colaborând atât cu serviciile si birourile din cadrul P.M.T şi anume 
cu Biroul Evidenţă Patrimoniu  din cadrul Direcţiei Economice , cu Comisia de inventariere 
nr.13 privind  monumentele şi statuile aflate  în administrarea P.M.T . S-a pornit de la 
inventarierea faptică pe care am confruntat-o cu cea scriptică  si în urma diferenţelor 
constatate au fost  întocmite adrese de corectare a erorilor existente aşa cum rezultă din 
adresele SC2017-024473/03.10.2017 către Comisia de inventariere nr.13 dar şi din adresa 
SC2017-25242/10.10.2017 către Direcţia Economică –Biroul Evidenţă Patrimoniu. 

 In vederea stabilirii valorilor  de inventar în cazul busturilor amplasate pe Aleea 
Personalităţilor ,am revenit la adresa cu nr.SC2016-6313/21.10.2016 comunicată  Uniunii 
Sârbilor din România care deţine toate  documentele  aferente bustului Dositej Obradovic din 
Parcul Central , pentru a putea fi înregistrat în evidenta mijloacelor fixe. 

 In urma inventarierii au fost  identificate şi înregistrate   98 de monumente şi statui  
care fac parte din patrimoniul Municipiului Timişoara iar un număr de 45 de monumente se 
află în administrarea altor instituţii. 

  Conform Anexei nr.1 la Normelor metodologice din 18.04.2007 de clasare şi 
inventariere a monumentelor istorice , am completat un nr. de 98 de dosare   şi  98 de fişe 
analitice aparţinând  monumentelor si statuilor aflate în administrarea patrimoniului 
Municipiului Timişoara cu  date obtinute ca urmare a numeroaselor  deplasări efectuate pe 
teren , a colabărării cu Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş , Casa de Cultură, cu Direcţia 
Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană (ex: adresa SC2017-32240/21.12.2017cu privire 
la existenţa A.C la monumentele existente în patrimoniul P.M.T) şi alte instituţii. Fiecare 
monument deţine un dosar  cu  o fişă  analitică ce conţine   elemente privind : localizarea, 
regimul  juridic,autorul , beneficiarul , descrierea ,starea de conervare , valoare contabilă si o 
anexa cu fotografii însoţite   de o prezentare istorica. 
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 -In conformitate cu Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război art.36 şi art.37 am inventariat un nr. de 11 monumente (PV încheiat 
în data de 10.05.2017), am întocmit o evidenţă separată şi pentru  fiecare am deschis câte 1 
dosar şi o fişă analitica. Cu această ocazie am verificat şi întocmit o nota cu  starea 
mormintelor şi operelor commemorative de razboi, dar şi a personalităţilor marcante ale 
oraşului Timişoara,conform D.P 326/2016.  

 -S-au efectuat numeroase verificări pe teren a stării monumentelor amplasate pe Aleea 
Personalităţilor din Parcul Central , Piaţa Operei, Calea Sagului , Parcul Freidorf  , Parcul 
Poporului dar şi  din incinta cimitirului  din Calea Lipovei unde sunt amplasate numeroase 
monumente ale eroilor români şi străini cazuţi la datorie în primul Război Mondial , al doilea 
Război Mondial dar şi în Revolutia din Decembrie 1989. 

 Ca urmare a numeroaselor sesizări primite atât telefonic cât şi în scris toate  vizând 
aspectul si starea tehnică în care se prezintă monumentele amplasate pe raza Municipiului 
Timişoara, am efectuat verificări periodice , am fotografiat şi întocmit situaţii cu aspectele 
constatate ,am luat măsuri de remediere colaborând cu Biroul Tehnic până la schimbarea 
organigramei. După această dată am încercat să găsim noi soluţii  încercând să intervenim de 
urgenţă pentru salvarea si conservarea lor . 

 Tinând cont că intervenţia asupra monumentelor nu se poate  face  decât cu avizul 
Ministerului Culturii, cu o întreagă echipă de experţi atestaţi în restaurarea monumentelor , 
bazată pe o procedură şi o legislaţie complexă,  am încercat să ne constituim un buget , 
întocmind  mai multe adrese cum ar fi :  

- SC2017-7243/24.03.2017 privind includerea în Programul de investitii a obiectivului 
,,Realizare bust de bronz Emanuil Ungureanu,  

-SC2017-12.12.2017 –includere în Bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor necesare 
intreţinerii şi reparării monumentelor, busturilor şi operelor comemorative de război, 

- SC 2017-32250/21.12.2017-privind starea tehnică în care se găsesc monumentele şi statuile 
amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, urmând procedura de achiziţie .  

 Conform evidenţelor întocmite de compartimentul nostru , în perioada ianuarie-
decembrie 2017, au intrat un nr. total de   653 adrese din care :  

 1) adrese interne 53  

  -spre stiinţă, Note interne, Situaţii de întocmit pentru Biroul Managementul Calităţii, 
Direcţia .Economică, Direcţia Comunicare, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare 
Urbană, S.A.P, Compartiment Voluntariat .Servicii de.Urgenţă, Direcţia Secretariat General, 
Cabinet City Manager, B.A.P.L.C.L, Biroul Administrativ ) 

 2)-adrese  externe  600 

 -247 adrese înaintare de la C.J.Timiş privind exercitarea dreptului de preemţiune,de la  
Instituţia Prefectului privind măsuri de luat în vederea sarbătoririi  Centenarului României; 
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 -7 adrese şi sesizări  privind realizarea  unor busturi , socluri şi reparaţii la monumente 
şi  statui  Grozăvesu , Femeia cu strugurele ,Regina Maria –Parcul Poporului, Emanuil 
Ungureanu, colonel  Virgil Economu –zona Dorobanţi , Statuia Sf. Ioan Nepomuc şi statuia 
Sf. Maria –Piaţa Libertăţii , Sf. Ioan de Nepomuk-Piaţa Romană, 

 -3 sesizări privind exercitarea dr. de preemţiune primite de la D.Fiscală şi de la 
Asociaţia .Salvaţi Patrimoniul Timişoarei  

 2-sesizari privind starea monumentelor lipsa bustului Emanuil Ungureanu 

 -343  solicitări de eliberare a adeverinţelor de preemţiune (adrese +completari la  
dosarele  incomplete) în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice la 
intenţia proprietarilor persoane fizice sau juridice de a le înstrăina. Dintre acestea pentru  un 
numar de 45 de solicitări de adeverinte de preemţiune , H.C.L.M.T nr.67/2008, art.2.privind 
exercitarea dreptului de preemţiune. 

 Compartimentul Monumente a eliberat un nr de 313 adeverinte de preemţiune şi a 
întocmit 45 proiecte de H.C.L. 

 -S-au întocmit  205 adrese  către    Birourile /Serviciile din cadrul P.MT , cu privire la 
exprimarea dreptului de preemţiune; 

 - S- au întocmit 45 de  referate însoţite de  45 Rapoarte de specialitate şi Expunere de 
motive însoţite de proiecte de hotărâre , care s-au înaintat spre analiză Comisiilor de 
Specialitate şi  ulterior spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

 -S-a efectuat corespondenţa cu solicitanţii adeverinţelor dr.de preemţiune în vederea 
completării cu documentele  lipsă: C.F actualizat, relevee, specificare preţ de vînzare, 
adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş; 

  La fiecare sfârşit de lună s-a întocmit situaţia centralizatoare cu eliberarea adev. de 
preemţiune în baza Legii nr.422/2001 , către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.  

 -S-au întocmit situaţii cu HCLMT-urile aduse la îndeplinire de compartimentul nostru 
,către Direcţia Secretariat General 

 -S-a raspuns în termen  la toate solicitările terţilor intrate prin Camera 12 , Camera 24 
dar şi pe site-ul PMT ; 

 -S-au întocmit raportări către Biroul Managementul Calităţii; 

 -S-au întocmit opisuri cu predarea la ghiseu a adeverinţelor de preemţiune  şi s-au  
contactat telefonic  petenţii  în vederea  ridicării  lor. 

 6. Obiective pe anul 2018 

 -Continuarea procedurii în vederea realizării unei replici a bustului Emanuil 
Ungureanu dispărut de pe soclu amplasat in Piaţa Huniade . 
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 -Achiziţionarea unui serviciu extern, specializat în repararea si întretinerea 
monumentelor şi statuilor aflate în administrarea PMT. 

 -Continuarea tuturor demersurilor în vederea protejării, conservării şi punerii în 
valoare a patrimoniului cultural al oraşului Timişoara. 

 -Soluţionarea în termen a tuturor solicitărilor înregistrate. 

  
 

 


