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SC2005
REFERAT
privind atribuirea şi schimbarea de denumiri la parcuri şi
locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara
Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III şi IV din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism şi Comisia constituită cu
Dispoziţia Primarului nr.2001/20.01.2000, care propune schimbări de denumiri şi denumiri
unor parcuri şi locuri de joacă pentru copii din Municipiul Timişoara iar Comisia constituită cu
Ordinul Prefectului nr.883/12.09.2002 a aprobat aceste denumiri cu Hotărârea
nr.1/07.03.2005.
Comisia de atribuiri şi schimbări de denumiri stradale din Primăria Timişoara, a
luat în discuţie lista cu denumirile ce se vor atribui, unor parcuri şi unor spaţii de joacă
pentru copii din municipiul Timişoara, listă depusă de către Direcţia Edilitară, Serviciul
Administrare Mediu Urban.
Din această listă s-au propus următoarele :
1.Schimbarea denumirii Parcului Doina în PARCUL SZEKELY LASZLO-primul
arhitect şef al Timişoarei, personalitate remarcabilă care, prin vasta sa activitate, a contribuit
decisiv la conturarea aspectului urbanistic şi arhitectonic al oraşului;
2.PARCUL ANDREI MOCIONI- situat de-a lungul străzii cu acelaşi nume.
Andrei Mocioni ( 1812-1880 ) face parte dintr-o familie de oameni politici din Banat şi a fost
membru al senatului imperial de la Viena şi a luptat pentru emanciparea românilor în
Imperiul Habsburgic, iar alături de Andrei Şaguna a susţinut înfiinţarea mitropoliei române;
3.Schimbarea denumirii Parcului Tineretului ( Parcul Poporului ) în PARCUL
REGINA MARIA- situat între str 3 August 1919, str. Pestalozzi şi podul Decebal.Regina
Maria, principesă de Marea Britanie şi Irlanda, regină a României între 1914 şi 1927,
căsătorită cu principele moştenitor Ferdinand de Hohenzollern;
4.Parcul Copiilor să se numească PARCUL ION CREANGĂ- situat între str.Martir
Bînciu Leontina şi B-dul Michelangelo.Iniţial comisia din Primăria Timişoara a propus ca acest
parc să se numească Parcul Eminescu dar această propunere nu a fost acceptată de Comisia
Judeţeană, motiv pentru care comisia de denumiri din cadrul Primăriei Timişoara propune ca
acest parc să se numească Ion Creangă, scriitor român (1837 sau 1839-1889, n. La
Humuleşti, jud.Neamţ), care a scris basme de factură folclorică, autor de manuale şcolare,
membru de onoare al Academiei Române, post mortem;
5.Schimbarea denumirii de Parcul Central în PARCUL SCUDIER, denumire pe care
a purtat-o un secol începând cu anul 1860.Terenul mlăştinos şi insalubru, care odinioară
fusese cimitirul oraşului Timişoara, a fost transformat în parc, ( cu acceptul primarului de
atunci Carol Kuttl ) de către generalul Antonio Scudier, comandantul militar al Timişoarei;
6.Parcul pădurice din Calea Martirilor, propunem să se numească PARCUL
GIROC.Comisia din Primăria Timişoara a propus ca acest parc să se numească Parcul
Pădurice Giroc, însă comisia judeţeană nu a fost de acord.Comisia din Primăria Timişoara
propune ca acest parc să se numească, datorită zonei în care se află Parcul Giroc iar Comisia
judeţeană acceptă această denumire.
7.Propunem ca spaţiul verde de pe str.Stere Constantin ( fostă str.Ion Vidu), din Zona
Bucovina, să se numească SCUARUL TORONTAL;

8. Propunem ca spaţiul verde de pe str Clăbucet să se numească SCUARUL
CLĂBUCET;
9. Propunem ca spaţiul verde din Piaţa Dacia să se numească SCUARUL DACIA;
10.Propunem ca spaţiul verde de pe str.Nicolae Ilieşu să se numească SCUARUL
ELEVILOR,Iniţial Comisia Primăriei a propus ca el să se numească Scuarul Adolescenţei,
însă Comisia Judeţeană n-a fost de acord, motiv pentru care s-a propus ca el să se
numească Scuarul Adolescenţei, acceptat de Comisia Judeţeană;
11.Locul de joacă şi agrement de pe str.Măslinului să poarte denumirea de
ARHANGHELII MIHAIL ŞI GAVRIL;
12.Locul de joacă şi agrement de pe str.Dunărea să se numească GREUCEANU;
13.Locul de joacă şi agrement de pe B-dul I.C.Brătianu să se numească ALBĂ CA
ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI;
14.Locul de joacă şi agrement de pe Calea Bogdăneştilor să se numească PRÂSLEA
CEL VOINIC;
15.Locul de loacă şi agrement din Calea Aradului să poarte denumirea de
ROBINSON LAND;
16.Locul de joacă şi agrement de pe str.Bujorilor să poarte denumirea de MIKEY
MOUSE;
17.Locul de joacă şi agrement de pe str.Chiriac să poarte denumirea de HARAP ALB;
18.Locul de joacă şi agrement din Piaţa Consiliul Europei să se numească
CENUŞĂREASA;
19.Locul de joacă şi agrement de pe str.Bucureşti nr.18-20, să poarte denumirea de
TOM ŞI JERRY.
Menţionăm că s-a propus ca parcul din Zona Soarelui să poarte denumirea de Parcul
Stan Vidrighin.Având în vedere însă că terenul ocupat de acest parc este revendicat de către
foştii proprietari şi este în litigiu, amânăm botezarea lui până la terminarea litigiului ( vezi
adresa de la Serviciul Juridic nr.SJ2005-1203/20.04.2005 ).
De asemenea s-a propus ca locul de joacă şi agrement de pe str.Orşova să se
numească Pinocchio, însă acest teren fiind în litigiu, i se va acorda nume numai după
terminarea litigiului (adresa de la Serviciul Juridic nr.SJ2005-1203/20.04.2005 ).
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