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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

COMPARTIMENT MONUMENTE 

 

 

       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. 

 STRUCTURA  

 -1post  consilier superior -Luminita Mirica , cu data de 18.03.2014, conform D.P 305/2014; 

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

 

 OBIECTUL DE ACTIVITATE  

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

constă în : 

  1.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. 

 2.Gestionarea monumentelor aflate în Patrimoniul Municipiului Timişoara 

 -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.    

  3.Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de exercitare/neexercitare a dreptului de preemţiune în baza 

Legii nr.422/2001 actualizată ,privind protejarea monumentelor istorice. 
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 ACTIVITATE  DESFĂŞURATĂ 

  

 1. Completare şi actualizare permanenta  a bazei de date -monumente şi statui aflate în 

patrimoniul Municipiului Timişoara : 

   

 Compartimentul Monumente completează    şi actualizează permanent   baza  de date cu 

monumentele şi statuile existente în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara,colaborând atât cu 

serviciile şi birourile din cadrul P.M.T: Biroul Evidenţă Patrimoniu  din cadrul Direcţiei Economice, 

Compartimentul Arhiva,Direcţia Urbanism, D.C.T.D.D-Biroul  Garaje,Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare , 

Direcţia de Mediu, Comisia de inventariere nr.13 privind  monumentele şi statuile aflate  în administrarea 

P.M.T .dar şi cu alte institutii abilitate privind protejarea monumentelor: U.A.P Timis,Directia Judeteană de 

Cultură Timiş, Muzeul Naţional al Banatului , Muzeul de Artă ,Universitatea de VestTimişoara -Facultatea 

de Artă şi Design ; 

 S-a efectuat inventarierea monumentelor si statuilor aflate în administrarea Municipului Timişoara ,  

completând  P.V.cu starea fizică pentru fiecare obiectiv în parte astfel încât în evidenţa compartimentului s-

au înregistrat: 

 -99  monumente şi statui  care fac parte din patrimoniul Municipiului Timişoara; 

 -88 monumente si statui aflate în patrimoniul altor instituţii 

   -21opere comemorative de război  

 - Conform D.P 326/2016,  pănă la această dată am inventariat un nr. de 63 de morminte ale unor 

personalităţi marcante ale oraşului Timişoara. 

 -S-a întocmit o  evidenţă separată  cu mormintele  personalitatilor  marcante ale orasului Timişoara 

aflate în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din strada Cosminului . 

 In vederea stabilirii valorilor  de inventar în cazul busturilor amplasate pe Aleea Personalităţilor ,am 

revenit la adresa  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 evidenţa mijloacelor fixe.  
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 Am reluat discuţiile  cu Liceul Henri Coanda,conform adreselor  SC2018-

14561/21.06.2018 şi SC 2018-15025/26.06.2018 privitoare la bustul dispărut în 2006 din  curtea Liceului , 

pentru efectuarea corecţiilor din  evidenţa    mijloacelor fixe . 

 Am întocmit mai multe adrese Compartimentului Arhiva din cadrul P.M.T SC2018-

32240/11.01.2018 si SC2018-32240/14.11.2018 prin care am solicitat copii după autorizaţiile de constructie 

ale monumentelor aflate în evidenţele noastre necesare la completarea fişelor analitice; 

 

 2.Evidenţa  analitică a  monumentelor , statuilor  şi operelor comemorative de război aflate în 

patrimoniul Municipiului Timişoara.  

 În conformitate cu Anexa nr.1 la Normelor metodologice din 18.04.2007 de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice , precum şi cu Legea nr.422/2001 actualizată privind protejarea monumentelor 

istorice am completat : 

  -99 dosare şi 99 fişe analitice pentru  monumentele şi statuile   care fac parte din patrimoniul 

Municipiului Timişoara; 

 -21dosare pentru operele comemorative de război si  22 fişe conform  Legii nr.379/2003 privind 

regimul mormintelor şi operelor comemorative de război art.36 şi art.37; 

 -baza de date cu evidenţa monumentelor, statuilor , operele comemorative de război dar şi a 

mormintelor personalităţilor marcante ale oraşului Timişoara. 

 

 3. Acţiuni de întreţinere a monumentelor şi statuilor din Municipiul Timişoara    

 -S-au  efectuat numeroase verificări pe teren a stării monumentelor de for public amplasate pe 

domeniul public al Municipiului Timişoara ; 

 -S-a verificat starea fizică a  monumentelor şi operelor comemorative de război româneşti parcele de 

onoare, osuare  unde sunt înhumaţi eroii români ,mormintele eroilor  străini căzuţi la datorie în primul 

Război Mondial , al doilea Război Mondial , din  Cimitirul  Eroilor din Calea Lipovei, Calea Sagului şi  

Parcul Freidorf . 

 S-a colaborat cu Direcţia de Mediu cu privire la ziua de 27 noiembrie când Centrul Rus de Stiinţă şi 

Cultură din Bucuresti  au depus coroane de flori la cimitirul eroilor sovietici din Timişoara.    

 -S-au verificat şi monumentele revoluţionarilor  căzuti  în Decembrie 1989 amplasate în Cimitirul 

din Calea Lipopvei . 
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 -S-au întocmit  120 Procese Verbale cu starea  fizică a monumentelor,statuilor si a 

operelor comemorative de război aflate în patrimoniul Municipiului Timişoarei,s-au făcut  fotografii  si s-a 

întocmit o listă cu principalele obiective care necesită  reparaţii urgente. 

 -S-a întocmit un Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de verificare şi evaluare stare 

fizica a monumentelor si statuilor de for public, a operelor comemorative de război cît şi a celor primite cu 

titlu gratuit, spre administrare şi gestionare Municipiului Timişoara.  

 -Conform Dispoziţiei Primarului nr.787/28.06.2018 s-a constituit Comisia de verificare si evaluare 

stare tehnica monumente . 

 In data de 26.11.2018 , ora 13 a avut loc prima şedinţă a comisiei în cadrul căreia s-a prezentat Lista 

cu propuneri a obiectivelor ce necesită intervenţie de urgenţă întocmită de compartimentul nostru,. 

 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 întocmit mai multe adrese  către D.J.C  

SC2018/5861/31.05.2018,SC 2018-23876/15.10.2018 prin care am solicitat avize  pentru intervenţia asupra 

monumentelor şi anume reparaţii  la socluri . 

 Am întocmit adresa către Compania Locală de Termoficare Colterm  SC cu nr. 2018/ 

19034/10.08.2018 , ulterior am revenit conform adresei   SC2018-19034/05.11.2018  în vederea contractării 

şi demarării lucrărilor de reparaţii socluri; 

 In vederea realizării bustului dispărut al lui Emanuil Ungureanu am căutat artişti plastici sculptori în 

bronz şi am primit 3 oferte conform adreselor:SC20185462/08.03.2018 –sculptor Barzu Eugen, SC 2018-

011863/18.05.2018 –sculptor Luigi Varga din partea  U.A.P Timis , SC2018-013513/1106.2018 sculptor 

Aurel Ardelean , care au fost prezentate Comisiei de Verificare monumente. In urma analizei ofertele nu au 

fost acceptate de către membri comisiei urmând să solicităm noi oferte în baza cerinţelor stabilite de 

Comisie. 

 Cu prilejul zilelor  comemorative ale eroilor neamului 21 Mai  s-a verificat starea fizică a  

următoarele monumente si s-au efectuat operaţiuni de îngrijire a parcelelor din zona adiacentă: Monumentul 

Crucificarea-Piaţa Victoriei,  Monumentul Eroilor căzuti în primul si al doileaa Război Mondial  -Cimitirul 

Eroilor Calea Lipovei, Monumentul ostaşilor sovietici–parcela de onoare, al eroilor români, germani şi sârbi   

cazuţi în primul Razboi Mondial, Monumentul eroilor francezi, sovietici , sârbi şi nemţi, Monumentul 

Eroilor Revoluţiei din 1989, Bustul colonelului Virgil Economu din zona Dorobanţilor  

  

 4. Evidenta corespondenţei intrate în Registrul documentelor:   
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 Conform evidenţelor întocmite de compartimentul nostru, în perioada ianuarie-

decembrie 2018, au fost înregistrate 810 adrese din care ; 

  -282 solicitări din partea persoanelor fizice si juridice proprietare a cladirilor aflate în Lista 

monumentelor istorice cu privire la exprimarea dreptului  de preemţiune din partea P.M.T  în baza Legii 

nr.422/2001, la intenţia de înstrăinare a acestora; 

  -257 avize întocmite de către Consiliul Judetean Timiş ,în baza Legii nr.422/2001privind 

protejarea monmumentelor istorice, privind  exprimarea dreptului  de preemţiune;    

  -180 de răspunsuri cu  punctele  de vedere întocmite de către a  Serviciile/Birourile din 

cadrul P.M.T privind interesul pentru domeniul public la intenţia de înstrăinare a unor imobile din categoria 

clădirilor  istorice  şi  exprimarea dr. preemtiune;  

  -69 adrese primite de la Serviile/Birourile din cadrul P.M.T: Note interne, Direcţia 

Comunicare ,B.M.C, Serviciul Resurse Umane ,Serviciul Achizitii Publice, Direcţia Economică , Direcţia 

Secretariat General; 

  -4 sesizări terti referitoare  la stare fizică  a monumentelor; cât şi propuneri de amplasare a 

noi monumente  cu prilejul aniversării centenarului Marii Uniri din 1918,exemplu adresa cu nr. SC2018-

001065/17.01.2018 prin care s-a propus realizarea unei statui în cinstea marelui om politic şi artizanul unirii 

Banatului cu România, Aurel Cosma.   

. 

  -17 adrese primite de la D.J.C Timis,U.A.P Timiş, Muzeul de Artă,Muzeul Naţional al 

Banatului, U.V.T Facultatea de Arte, O.N.C, Liceul H.Coandă , Arhivele Naţionale ale Jud.Timiş, Centrul 

Rus de Ştiinţă şi Cultură, Direcţia Fiscală; 

  

 5.Întocmire adrese, situaţii şi raportări  

 Conform evidenţelor întocmite de compartimentul nostru, în perioada ianuarie-decembrie 2018, au 

fost întocmite  un număr de  645 adrese din care : 

  

 -180 adrese  cu punctele de vedere  solicitate de noi  privind exprimarea dreptului de preemţiune 

către Serviciile/Birourile/Compartimentele din cadrul  P.M.T la intenţia de înstrăinare  a unor imobile 

aparţinând persoanelor fizice sau juridice , în baza Legii nr.422/2001; 

 - 264 adeverinţe întocmite şi eliberate privind exprimarea dreptului de preemţiune în baza Legii 

nr.422/2001 privin protejarea monumentelor istorice  
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 - 36 proiecte de hotarîre   privind exprimarea dreptului de preemţiune , conform HCL 

nr.67/2008 , art.2. 

 -36 Rapoarte de specialitate si  36  Expuneri de motive, în vederea analizei de către  Comisiile de 

Specialitate şi  supunerii la vot în plenul Consiliului Local a proiectelor de hotărâre privind exprimarea 

dreptului de preemţiune de către Consiliul Local , în baza Legii nr.421/2001 actualizată. 

 S-a întocmit corespondenţa şi am contactat telefonic solicitanţii adeverinţelor dr.de preemţiune în 

cazul  când dosarele erau incomplete, sau C.F –urile expirate ( lipsă relevee, preţ de vînzare, adeverinţă 

eliberată de Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş) 

 In cazul sesizării despre vandalizarea plăcuţei  statuii Ion Monoran am contactat telefonic familia şi 

am cerut aviz D.J.C. Timiş , conform SC2018-23876/15.10.2018. 

  -În vederea realizării unei replici a bustului lui Emanuil Ungureanu,ţinând cont de experienţa în 

privinţa realizării busturilor din bronz , a colaborării cu numeroşi artişti plastici  am solicitat prin adresa 

SC2018-12965/04.06.2018 colaborarea cu Casa de Cutură a Municipiului Timişoara ; 

 -In vederea reconstituirii operei de artă ,am întocmit adresa cu  nr.SC2018-24375/18.10.2018 către 

Arhivele Naţionale ale României cât şi către  D.J Cultură Timiş  pentru a  obţine documentaţia  necesară 

(planşe, schiţe, imagini). 

 -Am corespondat cu Societatea de gestiune colectivă a dreptului de autor în domeniul artelor vizuale 

pentru a afla dacă această lucrare se află sub incidenţa Legii nr.8 /1996 republicată.. 

 -Ca urmare a  adresei SC2018-8456/09.05.2018 referitoare la statuia Sfântului Nepomuk din faţa 

bisericii Millenium.am făcut verificări,ne-am consultat cu D.J Cultură urmând obtinerea avizului în vederea 

aplicării plăcuţei cu denumirea  statuii 

 In vederea întervenţiei asupra monumentelor şi anume a demarării operaţiunilor de reparare , 

înlocuire elemente componente lipsă dar şi de refacere  a celor dispărute  am solicitat sprijin specialistilor în 

domeniu. 

 Conform  adresei  cu nr. SC2018-2764/07.02.2018 am solicitat U.V.Timis –Facultatea de Arte si 

Design ,  Muzeului Naţional al Banatului, Muzeului  de Artă, U.A.P Timis, Casei de Cultură  , Direcţiei 

Judeţene de Cultură  dar şi birourilor din cadrul P.M.T( D.G.U.D.U-Biroul Instalaţii ,D.C.T.D.D-Biroul 

Garaje,Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, desemnarea unei persoane care să faca parte din comisie . 

 S-a întocmit Referatul cu nr. SC2018-11811/18.05.2018 privind numirea Comisiei  de verificare şi 

evaluare stare fizica a monumentelor si statuilor de for public, aoperelor comemorative de război cît şi a 

celor primite cu titlu gratuit,  spre administrare şi gestionare Municipiului Timişoara conform  Dispoziţiei 

Primarului nr.767/28.06.2018  . 
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 - S-au întocmit 3 referate privind includerea în programul de investiţii şi prevederi 

bugetare în vederea  reparării şi întreţinerii monumentelor; 

 -SC2018-6359/19.03.2018-Referat de necessitate privind achiziţionarea serviciului de realizare 

replică bronz bust Emanuil Ungureanu , şi amplasare pe soclul din Piaţa Iancu Huniade nr.3, Timişoara 

 -SC2018-28586/29.11.2018 -Referat de necessitate privind achiziţionarea serviciului de realizare 

replică bronz bust Emanuil Ungureanu , şi amplasare pe soclul din Piaţa Iancu Huniade nr.3, Timişoara 

 SC201/-30840/18.12.2018-Referat de necesitate şi oportunitate privind includerea în bugetul pe anul 

2019 a sumelor necesare întreţinerii şi reparării monumentelor , statuişor, busturilor şi operelor 

commemorative de război aflate în patrimoniul P.M.T 

 S-au formulat  4 răspunsuri la sesizări referitore la stare  fizica monumente şi statui conform 

adreselor cu nr.de înregistrare SZ2018/612/10.08.2018,SC2018-008456/09.05.2018, SC2018- RM2018-

001613/12.06.2018 şi  SZ2018-2849/13.10.2018 

 S-au întocmit  17 adrese către alte institutii: D.J.C Timis, U.A.P Timiş, Muzeul de Artă,Muzeul 

Naţional al Banatului, U.V.T Facultatea de Arte, O.N.C, Liceul H.Coandă , Casa de Cultură Timiş, Arhivele 

Naţionale ale Jud.Timiş,Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură, Societatea de gestiune colectivă a dreptului de 

autor în domeniul artelor vizuale-VISARTA. 

 S-a corespondat cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, conform adresei SC2018/16.10.2018 

privind măsurile luate pentru buna desfăşurare a comemorării de către misiunea diplomartică sârbă a 

piloţilor sârbi căzuţi la datorie în anul 1941. In acest caz am colaborat cu Direcţia de Mediu si D.C.T.D.D-

Biroul Garaje,Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare. 

 -S-au întocmit 55 răspunsuri către Birouri /Servicii din cadrul P.M.T  la 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, Biroul Administrativ  

 -S-au întocmit 4 situaţii cu HCLMT-urile aduse la îndeplinire de compartimentul nostru către 

Direcţia Secretariat General 

 -In decursul anului s-au întocmit 12 adrese către Direcţia Fiscală cu situaţia adeverinţelor de 

preemţiune eliberate , privind dreptul de preemţiune în baza Legii nr.422/2001actualizată; 

 -S-a răspuns în termen  la toate solicitările terţilor intrate prin Camera 12 , Camera 24 dar şi pe site-

ul PMT ; 

 -S-au întocmit toate  raportările  către Biroul Managementul Calităţii; 
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 -S-au întocmit de fiecare data opisuri cu predarea la ghiseu a adeverinţelor de 

preemţiune  şi s-au  contactat telefonic  petenţii  în vederea  ridicării  lor. 

 

 OBIECTIVE  PE ANUL 2018 

 -Continuarea procedurii în vederea realizării unei replici a bustului Emanuil Ungureanu dispărut de 

pe soclu amplasat in Piaţa Huniade şi solicitarea de noi oferte cconform cerinţelor Comisiei de Verificare si 

Evaluare stare monumente şi statui; 

 -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. 

 


