
Stimaţi timișoreni,

Avem, în sfârşit, aprobat 
bugetul local pentru 2019, foarte 
târziu faţă de orice alt an şi, practic, 
ne-a mai rămas jumătate de an în care 
putem fi nanţa investiţii.

După cum ştiţi deja, am depus 
şi foarte multe proiecte care vor 
fi finanţate din fondurile Uniunii 
Europene, în multe şi diverse domenii, 
de la retehnologizarea companiei de 
termoficare, modernizarea reţelei 
de apă şi canalizare- Timişoara este 
aproape sută la sută dotată cu astfel 
de reţele-, până la reabilitări de şcoli 
şi spitale.

Am accesat şi toate programele 
guvernamentale în fi ecare an.

În 2018, am înfiinţat Alianța 
Vestului (în abreviere: AVE), o alianţă 
a celor mai importante municipii 
din vestul ţării –Timișoara, Arad, 
Oradea, Cluj-, pentru a ne crea și 
alte posibilități de fi nanțare decât cele 
la îndemâna fi ecăruia dintre orașele 
noastre, în parte.

Numărul de proiecte depuse spre 
finanțare pe fonduri europene pe 
exercițiul financiar 2014 – 2020, 
decalat pentru România la perioada 
2017 – 2023 este de 66, iar valoarea 
însumată de ele este de peste 490 
milioane euro, deci aproape jumătate 
de miliard de euro. Cu aceste cifre, 
suntem pe primul loc pe țară, chiar 
detașat pe primul loc. Dar… nu vă 
așteptați să ne vedeți citați în postura 

asta, pentru că au unii grijă să ignore 
Timișoara până și la buletinul meteo! 
Așa cum mereu sunt dați peste tot 
alții ca performeri în implementarea 
de proiecte pe fonduri europene pe 
exercițiul 2007 – 2013, decalat și el 
cu trei ani, deci la 2010 - 2016, când, 
de fapt, noi suntem singurul oraș din 
țară cu număr mare de proiecte și fără 
niciun eșec, adică: cu rată de succes 
de 100%, însemnând 35 de proiecte 
implementate cu succes dintr-un 
total de 35; cu toate meritele lor, pe 
care, evident, nu le contestăm, ci, 
dimpotrivă, le salutăm, toate celelalte 
orașe cu proiecte multe au mai și ratat 
unu-două, chiar trei!

Așadar, nu neglijăm nicio sursă 
posibilă de fi nanţare, deoarece ştim 
prea bine că numai din bugetul local 
nu se poate susţine ritmul alert al 
dezvoltării oraşului. Aţi văzut că se 
schimbă în bine creșele, grădiniţele, 
şcolile şi spitalele, vrem să construim 
3 noi creşe şi o maternitate –cea mai 
modernă din țară!-, am făcut investiţii 
masive în spitale, vom termina anul 
acesta noul corp al Spitalului de 
copii şi apoi îl dotăm la cel mai înalt 
nivel, vom continua să renovăm şi să 
dotăm Spitalul Municipal şi Spitalul 
Victor Babeş (fac mențiunea că doar 
cele trei spitale menționate aparțin 
Primăriei). Domeniul culturii este 
și el din plin luat în considerare 
de noi, bani mulți fi ind alocați pe 
de o parte pentru agenda culturală 
a orașului, dar pe de altă parte 

pentru modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii pentru cultură: intră 
în reabilitare Palatul Culturii (sediul 
Operei, Teatrului Național, Teatrului 
Germen și Teatrului Maghiar), sediul 
Filarmonicii, cele 8 cinematografe 
aduse prin strădaniile noastre în 
patrimoniul orașului, fostul Turn de 
Apă Iosefi n. Nu mai vorbim acum 
despre pasaje, poduri, inelul 2, inelul 
4, parcări între blocuri, transportul 
în comun, reabilitări de spații verzi 
și creare de noi spații verzi. Mai 
menționăm doar cele trei proiecte de 
amenajare de Complexuri Sportive și 
de Agrement în Calea Lipovei, Calea 
Buziașului și Calea Șagului.

Dragi timişoreni, iubitori de 
Timișoara,

Avem o mulțime de realizări cu 
care ne putem mândri -și vă îndemn 
să faceți fi ecare tabele comparative 
în care să notați pe o coloană ce s-a 
făcut în Timișoara de către Primărie, 
iar pe celelalte coloane ce s-a făcut 
în oricare din celelalte orașe tot de 
către Primărie, nu de către Guvern 
sau companii guvernamentale, cum e 
cazul când e vorba de obiective precum 
centurile ocolitoare, stadioanele, sălile 
polivalente etc.-. Avem și lucruri în 
neregulă, nerealizări, le putem spune 
deschis. Dar dacă ne iubim orașul, 
trebuie să-l promovăm prin atâtea și 
atâtea lucruri minunate pe care el le 
are, nicidecum să-l creionăm drept 

cu totul și cu totul altceva decât 
este, ridicând la rang de dominantă 
lucrurile negative. Văd frecvent știri 
cu lucruri minore în raport cu ce 
avem noi, care ridică în slăvi anumite 
orașe. Haideți să fim și noi mai 
ofensivi în a pune lucrurile la locul lor 
corect! Doar uniți putem reuși asta! 
Apropo de imagine, ați auzit, desigur, 
tot felul de clișee de genul ”ne-a luat-o 
X înainte” sau ”ne-au luat-o X și Y 
înainte”, acolo curge laptele și mierea, 
”noi suntem rămași în urmă și trebuie 
să ne mobilizăm să-i ajungem”. Eu nu 
vreau să ajungem pe nimeni, pentru 
că pentru asta ar însemna să coborâm! 
Da, ați auzit bine! Iată, de exemplu, 
două clasamente dintre cele mai 
importante, bazate pe cifre ofi ciale, 
nu pe povești din presă (situația 
e dată de Institutul Național de 
Statistică pe județe, dar este știut că, 
în toate județele, cea mai mare parte 
a investițiilor străine și a exporturilor, 
ca și a forței economice, în general 
sunt concentrate în reședințele de 
județ):

A .  C l a s amentu l  j ude ț e l o r 
României, după volumul investițiilor 
străine (Polul București-Ilfov nu e 
inclus):

1. Timiș, cu suma de 4 miliarde 
euro

2. Prahova, cu suma de 2.25 
miliarde euro

3. Brașov, cu suma de 2.2 miliarde 
euro

4. Constanța, cu suma de 2.12 

miliarde euro
5. Cluj, cu suma de 1.93 miliarde 

euro
6. Mureș, cu suma de 1.62 

miliarde euro
7. Arad, cu suma de 1.21 miliarde 

euro
8. Dolj, cu suma de 1.2 miliarde 

euro
9. Argeș, cu suma de 1.12 miliarde 

euro
10. Alba, cu suma de 0.83 miliarde 

euro
B. Clasamentul județelor României, 

după volumul exporturi lor (Polul 
București-Ilfov nu e inclus):

1. Timiș, cu suma de 6.3 miliarde euro
2. Argeș, cu suma de 6.0 miliarde euro
3. Arad, cu suma de 3.4 miliarde euro
4. Brașov, cu suma de 3.2 miliarde euro
5. Sibiu, cu suma de 2.9 miliarde euro
6. Alba, cu suma de 2.4 miliarde euro
7. Prahova, cu suma de 2.2 miliarde 

euro
8. Constanța, cu suma de 2.0 miliarde 

euro
9. Bihor, cu suma de 1.7 miliarde euro
10. Cluj, cu suma de 1.5 miliarde euro
Fiți mândri, stimați timișoreni! Mai 

adaug că și Capitală Culturală a Europei, 
tot Timișoara va fi , nu altcineva -și va 
fi  pentru că a câștigat o competiție grea 
cu alte 13 orașe, nu din alte motive!-. În 
încheiere, vă întreb: mai vrea cineva ”să 
ajungem din urmă” celelalte orașe? Eu 
zic că ne e bine acolo, pe primul loc, să 
acționăm doar pentru a ni-l păstra și este 
sufi cient!
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EDILITAR

Jos garajele! Noi parcãri între blocuri
AMENAJÃRI Au fost demolate peste o mie de garaje, iar acþiunea “Buldozerul” continuã

Noi locuri de parcare, într-o nouă 
locaţie civilizată au fost amenajate în zona 
Dorobanţi, pe strada Zoltan Kodaly, în 
urma acţiunii “Buldozerul”. “Numărul 
garajelor demolate în această locaţie a fost 
39, iar numărul locurilor de parcare create 
în locul lor este 60. În privinţa aspectului 
zonei, nu se pot face comparaţii! Fac 
precizarea că, până în prezent, în total, 
am demolat peste 1 000 de garaje!”, a 
declarat primarul Nicolae Robu. Un alt 
spaţiu între blocuri amenajat civilizat, 

după ce a fost curăţat de garaje și au 
fost create 65 de locuri de parcare este 
în locaţia delimitată de str. Oglinzilor și 
Martir Eugen Nagy. Astfel, a fost creată 
cea mai mare zonă compactă din oraș 
completamente amenajată modern, cea 
delimitată de străzile Mareșal Constantin 
Prezan, Orion, Aleea Azurului, Sudului. 
Până la finele acestui an, va fi amenajat 
tot ce încă a rămas neatins în zonă, în 
perimetrul Mareșal C. Prezan, Uranus, 
Rebreanu, Orion, deci întreg cartierul 

Soarelui. Acesta va deveni primul cartier 
din România completamente modernizat. 
Au  fost demolate și 38 de garaje din zona 
Dumitru Kiriac și Ioan Rusu Șirianu din 
cartierul Calea Șagului, garajul șefului 
Politiei Locale, Dorel Cojan, fiind primul 
pus la pământ. Vor fi amenajate în loc o 
parcare și un spaţiu verde, iar fiecare intrare 
de bloc va avea alei asfaltate. Astfel de 
amenajări vor fi realizate în tot orașul, pe 
măsură ce se va reuși demolarea garajelor 
și eliberarea terenurilor.

A fost aprobat bugetul local

Modernizarea bulevardului Sudului
A fost semnat contractul pentru proiectare 
ºi execuþie lucrãri de modernizare ºi 
extindere bd. Sudului. Valoarea contractului 
este de 9.099.289,97 lei, fãrã TVA. Durata 
este de 2 luni pentru proiectare ºi 10 luni 
pentru execuþie. Modernizarea ºi extinderea 
bulevardului Sudului, pe sectorul cuprins 
între bd. Liviu Rebreanu ºi strada Mareºal 
C-tin Prezan prevede urmãtoarele lucrãri:
- amenajare stradã cu 4 benzi de circulaþie. 
Partea carosabilã va avea o lãþime de 13 m 
ºi va fi încadratã de zone verzi cu lãþimea 
de 1.00 - 1,50 m, cu copaci în aliniament.
- platforme pentru parcarea autoturismelor, 

pe ambele pãrþi ale carosabilului proiectat.
- amenajare trotuare pe ambele pãrþi ale 
strãzii din pavaj de dale autoblocante. La 
intersecþii se vor proiecta amenajãri speciale 
pentru racord la nivelul pãrþii carosabile, 
iar trecerile de pietoni se vor marca prin 
pavaj tactil.
- amenajare piste pentru bicicliºti pe ambele 
pãrþi ale strãzii, bidirecþionale, între trotuar 
ºi zonele verzi proiectate.
- realizarea de alveole pentru staþiile de 
transport în comun (troleibuz ºi autobuz).
- lucrãri de alimentare cu apã ºi canalizare, 
completare ºi reabilitare a reþelei de 

canalizare subteranã ºi amplasarea de 
noi guri de scurgere care sã preia apele 
meteorice
- realizarea iluminatului stradal pe întreaga 
lungime a bulevardului
- reþeaua de contact a liniei de troleibuz 
existentã va fi mutatã pe noii stâlpi
- realizarea canalizaþiei subterane pentru 
reþelele de telecomunicaþii va fi amplasatã 
sub trotuarul viitorului bulevard.
- realizarea marcajelor rutiere ºi a semnalizãrii 
verticale, amenajãri pentru protecþia mediului 
ºi refacerea cadrului natural. Executant: PORR 
Construct SRL cu subcontractanþii sãi.

LUCRÃRI Vor fi 4 benzi de circulaþie, parcãri, piste pentru biciclete ºi pavaj tactil la “zebre”

Bugetul local a fost votat abia 
în luna mai, deoarece bugetul 
local se aprobă numai după cel 
naţional și cel judeţean, investiţiile 
municipalităţii fiind aproape blocate 
în prima jumătate a anului. “Putem 
în sfârșit funcţiona pe noul buget, 
este anormal într-adevăr, sper să nu 
mai ajungem la așa ceva. Când sunt 
alegeri în noiembrie, decembrie 
înţelegem să fie întârzieri, dar nu 
acum. Trecem peste toate și luăm 
ce e bun din această situaţie. Sunt 
974 milioane de lei în bugetul 
local, 1,6 miliarde de lei bugetul 
consolidat. Pentru investiţii avem 
247 milioane de lei, nu e o sumă 
mică, dar nici cât ne-am fi dorit”, 
a declarat primarul. Sunt prioritare 
educaţia, sănătatea, infrastructura de 
mobilitate și cultura. Ca în ultimii 
ani, sunt aceleași alocaţii mari pentru 
aceste domenii. La învăţământ s-au 
alocat 35 de milioane, la sănătate 
63,8. Avem și o mulțime de proiecte 
cu finanţări europene în aceste două 
domenii. S-au alocat 84,5 milioane 
de lei pentru proiectele din fonduri 
externe nerambursabile, pentru a 
se avea siguranţa că pot fi demarate 
în orice moment. La sănătate, vor 
continua lucrările la noul corp al 

Spitalului de Copii, construcţia 
urmând să fie finalizată în acest an. 
Pentru drumuri, poduri și străzi au 

fost alocate 53 de milioane de lei 
pentru investiţii, iar lista cuprinde 
pasajul Solventul, linia nouă de 

tramvai Solventul-gară, autostrada 
pentru biciclete și multe altele. 
Sunt 3 proiecte pentru construcţia 

de creșe cu fonduri europene și o 
a patra cu bani de la bugetul local 
prin reabilitarea unei clădiri pe 
str. C. Brediceanu. La sport sunt 
5,6 milioane de lei, pe listă fiind 
execuţia la Complexul Sportiv și de 
Agrement din Calea Lipovei, și mai 
apoi cele din Buziașului și Șagului. 
Vor începe lucrările la Parcul Cetăţii/
Civic, parcul din Piaţa Crucii, unele 
amenajări la Parcul Copiilor, Parcul 
de Skate-Bord din Parcul Central 
și vor fi expropriate și amenajate 
ca spaţii verzi terenuri virane de 
pe străzile Verde și Kiriac, plus alte 
obiective cuprinse în lista de investiţii 
din bugetul local. “Noi în fiecare 
an am reușit să cheltuim tot. Spre 
deosebire de majoritatea primăriilor 
mari și a consiliilor județene care au 
rămas cu excedente uriașe. Foarte 
frecvent, marile proiecte nu avansează 
în cele mai bune condiţii, dar nu 
din cauza primăriei, ci pentru că 
se produc blocaje independente de 
voinţa noastră. Când are loc așa 
ceva, noi facem rectificare de buget 
și mutăm banii către alte proiecte 
care merg mai repede. Așadar, nu îmi 
fac griji că nu vom reuși să cheltuim 
această sumă chiar dacă este foarte 
târziu”, a explicat Nicolae Robu.

PRORITÃÞI Au fost stabilite investiþiile, printre care pasajul Solventul, strada Gãrii, unitãþi ºcolare ºi sanitare, complex sportiv, reabilitãri de spaþii culturale
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MOBILITATE

Primãria Info-trafic
INCIDENTE Pe o paginã de Facebook vor fi postate anunþuri din traficul rutier timiºorean

Municipalitatea are o pagină de 
Facebook, Info-trafic, unde oamenii 
să poată anunţa diferite incidente care 
afectează circulaţia rutieră, accidente 
sau blocaje, ori alte evenimente 
din trafic. “O să creăm o pagină de 
Facebook, Primăria Timișoara Info 
Trafic. De pildă, nimeni nu a anunţat, 
la un moment dat, că în intersecţia 
Michelangelo este un accident. Vom 
crea o pagină, vom vedea cum o 
relaţionăm cu “Waze” sau “Google 

Maps”. Și persoane aflate în trafic pot 
pune comentarii prin care să anunţe 
dacă este un accident, să dea sfaturi, 
dacă sunt blocaje pe străzi. Lucruri 
care există în alte formate, le vom 
realiza pe o pagină de Facebook, 
pentru că e mult mai accesibilă. Am 
decis asta, după ce am văzut cât de greu 
a mers traficul într-o astfel de situaţie, 
un accident. De pagină se va ocupa 
personalul de la control trafic. Vor 
primi și sesizări de la oameni, pe lângă 

ce văd ei pe camere. Nu există soluţii 
panaceu, există soluții care ajută. În 
primul rând, soluţiile de intervenţie la 
nivel de infrastructură vor concura la 
îmbunătăţirea traficului. Uitaţi-vă pe 
Google Maps și veţi vedea că stăm mai 
bine decât orice alt oraș comparabil cu 
Timișoara ca mărime. Mult mai bine. 
Numai că în timp ce alții și-ar dori să 
fie la zi ca la noi, noi ne lamentăm în 
continuare și hulim în continuare", a 
declarat Primarul, amărât.

Mai multe benzi de circulaþie

Specialişti români şi străini s-au întâlnit la Timişoara

Timiºoara a gãzduit, timp de douã zile, 
un congres în domeniul sistemelor 
inteligente de transport. Congresul ITS 
Romania, care a avut loc în 16 ºi 17 mai, 
printre participanþii din mai multe þãri, 
aflându-se ºi ministrul Transporturilor 
din Austria care, împreunã cu experþii în 
domeniu, a vizitat ºi Centrul primãriei de 
management al traficului. Congresul ITS 
Romania 2019 - sisteme inteligente de 
transport - s-a desfãºurat sub patronajul 
Preºedenþiei române a Consiliului Uniunii 
Europene. Eveniment de marcã în acest 
domeniu, la care au participat experþi 

din Belgia, Cehia, Austria, Germania, 
a fost cel mai mare eveniment de 
acest gen din Europa de Est. A fost, 
totodatã, o ediþie aniversarã, deoarece 
s-au împlinit 20 de ani de la înfiinþarea 
ITS Romania ºi 15 ani de activitate a 
Reþelei asociaþiilor ITS-urilor naþionale. 
Discuþiile au vizat prezentul ºi viitorul 
în infrastructura digitalã de transport, 
oraºele inteligente ºi mobilitate “verde”, 
informaþia de cãlãtorie ºi mobilitate 
ca serviciu, provocãri ºi oportunitãþi 
pentru managementul traficului, sisteme 
multimodale inteligente de control al 

traficului pentru transport de mãrfuri 
ºi logistic, politici, standarde, cercetare 
ºi inovare, specializare ºi educaþie. 
Timiºoara are, în acest domeniu, mai 
multe realizãri, de la IoT la sistemul foarte 
modern de management al traficului, care 
a fost implementat printr-un proiect cu 
finanþare europeanã. Sediul ultramodern 
al sistemului a fost vizitat de foarte 
multe delegaþii strãine, fiind apreciat de 
specialiºti din întreaga lume. Prin proiectul 
“Trafic management ºi supraveghere 
video” se urmãreºte îmbunãtãþirea 
fluxului rutier ºi a siguranþei cetãþeanului.

GAZDE Ministrul Transporturilor din Austria ºi alþi experþi în domeniu, în vizitã la Centrul de management al traficului

Primăria are o serie de investiţii 
în infrastructură, pentru drumurile 
municipale, care vor contribui la 
fluidizarea traficului. Astfel, în acest 
an se va mai face o a patra bandă 
pe Aleea Ripensia. “Eu am anticipat 
că va fi nevoie, de la început am 
spus că va fi un experiment și vom 
vedea ce e de făcut pentru mai 
binele orașului. Pe strada Cluj se 
circulă excepţional, nu mai există 
acele cozi la intrarea pe Rebreanu. 
Se impun, însă și alte intervenţii. 

Sistemul de trafic al unui oraș 
important nu e o joacă. Trebuie 
să vezi sistemul în ansamblul lui. 
Intervenţiile punctuale nu rezolvă 
tot. Noi avem în proiect să mai 
facem încă o bandă în direcția de la 
AEM, pentru că acolo e un alt nod 
de sufocare. Rebreanu aduce foarte 
multe mașini și acolo se blochează. 
Vom face și acolo o descărcare mult 
mai bună, vom crește capacitatea 
acelei intersecţii. Sunt foarte multe 
lucruri pe care le vom face. Pe 

Aradului avem intervenţii, vom 
interveni pe str. Michelangelo. A 
câștiga fie și jumătate de oră pe zi, 
o oră pe zi, înseamnă enorm. Nu 
toată lumea înţelege ce înseamnă 
să ai un trafic fluent. Este în lucru 
un proiect de intervenţie pe str.  
Michelangelo, care ne va ajuta în 
fluidizarea traficului”, a declarat 
primarul Timișoarei.

Trafic fluent

O nouă stradă va lega două ieșiri 
din oraș, Calea Aradului și Calea 
Torontalului, ca o scurtă centură 
sau un segment de inel afară din 
oraș, astfel încât să poată fi evitată 
încărcarea inutilă a traficului pe 
arterele interioare ale orașului. 
Noua strada pornește de pe Calea 
Aradului, după sensul giratoriu 
de la marginea orașului și iese pe 
DN6. Alte lucrări de reorganizare 
a traficului în zona intersecţiei 
dintre Calea Aradului și străzile 

Miresei și Amurgului generează o 
nouă bandă de circulaţie. “Se mai 
face o bandă la dreapta, pentru 
că acolo mereu se creau cozi . 
S-a deviat trotuarul, s-a dus mai 
aproape de clădiri și se va face încă 
o bandă. Va fi o bandă obligatoriu 
la dreapta, una care va merge 
înainte, una care va merge înainte 
și la stânga și una la stânga”, a 
expl icat  pr imarul  Timișoarei . 
Pe sensul de ieșire din oraș se va 
circula ca și până acum.

LUCRÃRI Douã ieºiri din oraº vor fi legate printr-o stradã nou amenajatã
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Despre piane ...
COMUNITATE Bucuria muzicii clasice cucereºte spaþiile publice

"În urmă cu 6 luni, primeam un 
email de la dl. Erwin Miki Bausche, 
în numele comunităţi i  bulgare 
bănățene din regiunea Karlsruhe cu 
propunerea de a oferi spre folosință, 
cu titlu gratuit, un număr de 8 - 10 
piane", povestește viceprimarul Dan 
Diaconu. “Motivul acestei acţiuni 
îl constituie dorinţa noastră de a 
aduce bucurie și zâmbete pe feţele 
timișorenilor, vizitatorilor și a atrage 
atenţia celor din jurul nostru asupra 

beneficiilor muzicii clasice”, spunea în 
e-mail dl. Bausche. Astăzi cinci piane 
sunt deja montate la Aeroport, la 
Universitatea de Vest, la Universitatea 
Politehnica, la Biblioteca Politehnicii, 
la Primărie. Un pian în spaţiu public 
schimbă dinamica mediului în care 
se află. Oamenii se opresc și zâmbesc. 
Se opresc să se joace sau se opresc să 
asculte. Se opresc să vorbească și o fac 
cu lumină în ochi. Uneori, este prima 
ocazie pe care un copil o are să atingă 

un instrument muzical real. Uneori, 
îi oferă unei persoane care nu a mai 
avut acces la un pian timp de mulţi 
ani, o șansă de a-și regăsi abilitățile 
și de a reînvia cu o iubire pierdută. 
Oferă unui pianist posibilitatea de 
a-și aduce practica dintr-un colț izolat 
al casei în lumina zilei și în mijlocul 
comunităţii. Sunt cuvinte și speranţe 
la începutul unui proiect, iar ele 
devin realitate pe măsură ce proiectul 
avansează.

Investiþii în unitãþi de învãþãmânt

Dotări moderne la Spitalul de copii

Contractul cu finanþare europeanã de 
peste 8 milioane de lei a fost semnat 
de Primãria Timiºoara, iar echipamentele 
pentru Unitatea de Primiri Urgenþe ce 
vor fi achiziþionate vor ajuta la salvare 
de vieþi. RMN, sistem complet pentru 
intubaþii dificile, aparat de radiologie 
mobil, mãsuþe de resuscitare, ventilatoare 
neonatale ºi multe alte echipamente vor 
intra în zestrea spitalului în urmãtorul an. 
De asemenea, se apropie de finalizare noul 
corp al Spitalului de copii, cu spaþii noi ºi 
moderne pentru clinicile de specialitate. 
ªi pentru incinta de pe str. I. Nemoianu 

- dr. Liviu Gabor, colþ cu strada Brãila se 
fac documentaþiile pentru lucrãri. De la 
1.04.2019, au fost demarate lucrãrile de 
execuþie pentru “Extinderea Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenþã cu un corp 
de clãdire nou- laborator de radioterapie, 
str. Gheorghe Dima nr. 5”. În cadrul 
buncãrului, urmeazã sã funcþioneze un 
aparat de radioterapie, achiziþionat de 
Ministerul Sãnãtãþii, cu finanþare de 
la Banca Mondialã. Valoarea totalã a 
proiectãrii ºi execuþiei cu finanþare de 
la bugetul local este de 2.711.054,47 
lei. Primãria va construi ºi o Maternitate 

nouã pe Calea Bogdãneºtilor pentru 
Spitalul municipal, pentru a fi mutatã 
cea existentã în prezent pe strada 
Odobescu ºi care nu mai corespunde. 
În acest sens se lucreazã la proiectarea 
noii clãdiri a Maternitãþii. De asemenea, 
continuã lucrãrile la Spitalul “Victor 
Babeº“ la staþia de epurare ape uzate, 
reþele de canalizare, reabilitare staþie de 
abur, reparaþii construcþii ºi instalaþii, 
realizare complex de investiþii ºi proiect 
tehnic pentru extindere ºi modernizare 
ansamblu construit existent, reabilitare 
termicã construcþii.

BUNCÃR La Spitalul Clinic Municipal de Urgenþã se construieºte un corp nou de clãdire pentru radioterapie

Ed u c a ţ i a  e s t e  u n a  d i n t r e 
priorităţile municipalităţii, care 
an de an face investiţii în unităţile 
de învăţământ. Astfel, primăria 
va începe lucrări de reabilitare 
la corpul A al Liceului William 
Shakespeare, acoperiș și instalaţii, 
l a  c l ăd i rea  de  pe  s t rada  I .L . 
Caragiale nr.6, fiind semnat deja 
contractul de execuţie în valoare 
de 284.751,47 lei fără TVA, cu 
o durată de 4 luni.  “Nu sunt 
frumoase, totuși, ne plac schelele, 
în special când sunt montate pe 
școli sau grădiniţe. Lucrările pentru 
reabilitare termică prin montare 
termosistem pe faţadă au început 
la Grădiniţele PP11(Versului) 
ș i  PP27( s t r.  Brândușe i ) .  De 
asemenea, la Școlile generale nr. 
2 și nr. 24. În scurt timp cele 
4 unități vor avea un cu totul 
alt aspect, dar și o altă eficienţă 
energetică. Lucrările vor aduce 
un confort sporit pentru micuţi, 
facturi mai mici, dar și un aspect 
sensibil îmbunătăţit”, a explicat 
viceprimarul Dan Diaconu. Pentru 
Colegiul Naţional Bănăţean, în 
acest an se va face proiectarea și, 
dacă totul merge bine, se va face 
și  l icitaţia de execuţie pentru 

un corp de clădire,  cel  de pe 
bd. General I. Dragalina. Există 
deja proiectare pentru spaţiul de 

pe bd. 16 Decembrie în care a 
funcţionat grădiniţa PP 14. De 
asemenea, se va reface căminul de 

la Liceul Tehnologic Electrotimiș. 
S-a semnat și contractul pentru 
proiectare și  asistenţă tehnică 

pentru extinderea Corpului C1 
de la Școala generală nr. 7 de 
pe Ion Ionescu de la Brad nr.2, 
cu o durată de 60 de zile, după 
care se va face licitaţia pentru 
execuţie. Se lucrează la extinderea 
în regim P+2E la Școala Gimnazială 
nr. 16, cu două noi corpuri de 
clădire cu câte 2 etaje, care vor 
avea săli de clasă noi, cabinete de 
specialitate, sală de sport cu anexele 
necesare (vestiar, grup sanitar, 
cabinet profesor, depozit materiale 
sportive), extinderea cantinei și a 
sălii de festivităţi etc. De asemenea, 
s e  l u c r e a z ă  l a  m a n s a rd a r e a 
școlii pentru amenajarea a încă 
4 săl i  de clasă la  Liceul Vlad 
Ţepeș. Va începe și mansardarea 
corpurilor existente - etapa I la 
Școala Gimnazială (Generală) 25. 
Obiectivul general al investiţiilor 
municipale este creșterea gradului 
de participare la învăţământul 
obligatoriu și reducerea gradului 
de abandon școlar prin reabilitarea, 
m o d e r n i z a r e a  ș i  d o t a r e a 
infrastructurii educaţionale din 
zona în care se fac lucrările. Astfel, 
sunt îmbunătăţite cu mult condiţiile 
pentru copiii din învăţământul 
preșcolar și pentru elevi.

REABILITÃRI “Nu sunt frumoase, totuºi, ne plac schelele, în special când sunt montate pe ºcoli sau grãdiniþe”, spune viceprimarul Dan Diaconu
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MEDIU URBAN

Anunþ public - 
24.05.2019
PRIMÃRIA MUNICIPIUL TIMIªOARA 
a n u n þ ã  p u b l i c u l  i n t e r e s a t 
asupra  depuner i i  r apor tu lu i 
privind impactul asupra mediului 
pentru proiectul “Modernizare 
strada Calea ªagului (tronson 
strada Ana Ipãtescu cu limita 
administrat ivã a Munic ip iu lu i 
Timiºoara)”, propus a fi amplasat 
în Municipiul Timiºoara, strada 
Calea ªagului, CF nr. 444395, 
judeþu l  T imiº .  T ipu l  dec iz ie i 
posibile luate de APM Timiº poate 
f i  emiterea sau resp ingerea 
acordului de mediu. Raportul 
poate f i  consu l tat  la  sed iu l 
autoritãþii competente pentru 
protecþia mediului APM Timiº, 
B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 
18A, º i  la sediul  t itu larulu i : 
Municipiul Timiºoara, Bd. C.D. 
Loga nr. 1, jud. Timiº, în zilele 
de luni - joi intre orele 8.00 - 
16.30, vineri între orele 8.00 
- 14.00. Documentul menþionat 
este disponibil ºi la adresa de 
internet http://apmtm.anpm.ro 
- acorduri de mediu. Dezbaterea 
pub l i cã  a  raportu lu i  p r i v ind 
impactul  asupra mediu lu i  va 
avea loc în data de 25.06.2019, 
începând cu orele 15 la sediul 
Primãriei Municipiului Timiºoara 
-  Sa l a  de  Cons i l i u .  Pub l i cu l 
interesat poate transmite în 
scris comentarii/opinii/observaþii 
privind documentele menþionate 
la sediul APM Timiº, Municipiul 
Timiºoara, B-dul Liviu Rebreanu, 
nr. 18 - 18A, office@apmtm.
a n p m . r o  p â n ã  l a  d a t a  d e 
25.06.2019 (data dezbater i i 
publice).

Anunþ public
MUNICIP IUL TIMIªOARA anunþã 
publicul interesat asupra luãrii 
dec iz ie i  etape i  de încadrare 
de cãtre APM Timiº, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
“Construire pod peste Bega”, 
propus a fi amplasat în localitatea 
Timiºoara, str. Jiul, judeþul Timiº. 
Proiectul deciziei de încadrare ºi 
motivele care o fundamenteazã 
pot  f i  consu l t ate  l a  sed iu l 
autoritãþii competente pentru 
protecþia mediului - APM Timiº, din 
Municipiul Timiºoara, B-dul Liviu 
Rebreanu nr. 18 - 18A, jud.Timiº, în 
zilele de luni - joi între orele 8.00 
- 16.30, vineri între orele 8.00 - 
14.00, precum ºi la urmãtoarea 
adresã de internet http://apmtm.
anpm.ro - Secþiunea Acorduri de 
Mediu. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaþii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data 
publicãrii anunþului pe pagina de 
internet a autoritãþii competente 
pentru protecþia mediului.”

Monitorul
Te informeazã

Nereguli ºi sancþiuni drastice
Poliţiștii locali din cadrul Biroului 

Patrulare Navală efectuează permanent 
verificări având în supraveghere 
malurile Canalului Bega, atât cu 
ajutorul șalupei din dotare, cât și 
pedestru, în perioadele în care nu se 
poate patrula cu aceasta din cauza 
temperaturilor scăzute, pe timp de 
iarnă. Patrulele au în atenţie atât luarea 
măsurilor legale în cazul persoanelor 
care comit contravenţii pe malurile 
Begăi, cât și eventualele nereguli 
care sunt transmise ulterior către 
direcţiile din cadrul Primăriei sau către 
instituţiile abilitate în soluţionarea 
lor. Astfel, de la începutul acestui 
an, au fost constatate peste 170 de 
nereguli cum ar fi copaci căzuţi în 
apă, bănci deteriorate, coșuri de 
gunoi deteriorate, toalete ecologice 
neigienizate, cabluri căzute, iluminat 
public defect, rampe de deșeuri, 
indicatoare și grilaje din lemn căzute. 
De asemenea, tot de la începutul 
acestui an, au fost aplicate un număr 
de 76 sancţiuni contravenţionale 
pentru consum de alcool, tulburarea 
liniștii publice, aruncarea de deșeuri, 

formarea de rampe clandestine de 
gunoi. Acţiunile de verificare se alătură 
numeroaselor acţiuni de igienizare 
organizate de poliţiștii locali aflaţi în 
timpul liber, efectuate voluntar pe 
malurile Begăi. Periodic, în afara orelor 
de program, echipe ale poliţiștilor locali 

adună gunoaiele lăsate de unii cetăţeni 
pe malurile apei sau aruncate în Bega. 
Toate aceste acţiuni de igienizare și cele 
de verificări au drept scop menţinerea 
unui climat de liniște și siguranţă în 
aceste zone, cu atât mai mult cu cât 
se intenţionează păstrarea integrităţii 

investiţiilor realizate din fonduri 
europene. Din păcate, aceste investiţii 
au fost de multe ori vandalizate, au fost 
rupte bănci, coșuri de gunoi, au fost 
distruse unele amenajări.

Bunuri publice
Toate investiţiile realizate cu 

bani europeni, în cadrul proiectului 
de reabilitare a malurilor canalului 
Bega, sunt bunuri publice, bunuri 
ale comunităţii de care trebuie să 
ne îngrijim. În cadrul lucrărilor 
care s-au efectuat pe 10,5 km pe 
malurile canalului Bega pe o parte și 
pe cealaltă, s-au reabilitat trotuarele, 
aleile pietonale, s-au realizat piste de 
biciclete, 9 staţii pentru închirieri de 
biciclete și 140 de biciclete în rasteluri 
la dispoziţia timișorenilor, 9 staţii 
vaporete, rampe pentru intervenţii 
de urgenţă, dotări tehnico-edilitare: 
reţele de apă, canalizare, electricitate și 
iluminat public, amenajări peisagistice 
și montare de mobilier urban, alte 
utilităţi.

Îmbunãtãþiri radicale la STPT
MÃSURI Va continua angajarea de ºoferi ºi vatmani pentru folosirea la maxim a parcului mijloacelor de transport public

Alocarea  d in  bugetu l  loca l 
pentru domeniul transporturilor 
a unei sume de aproximativ 75 de 
milioane de lei pentru proiecte noi 
oferă și garanţia modernizării STPT-
societăţii de transport public. “Ţinem 
să îmbunătăţim radical sistemul de 
transport public. Vom continua 
angajarea de șoferi, vatmani pentru 
ca să putem folosi parcul auto actual 
și viitor la maximum și să asigurăm 
serviciile așa cum ne dorim să fie, 

atractive pentru cetăţeni. Timișorenii 
merită să aibă un sistem de transport 
bun și foarte bun și ne asumăm să 
suportăm acele costuri. Noi nu ne 
propunem să facem profit la STPT, ci 
să oferim servicii de calitate”, a declarat 
primarul Nicolae Robu. Astfel, STPT 
are mai multe sisteme de transport, de 
la tramvaie, troleibuze și autobuze la 
biciclete, trotinete, 10 linii de transport 
școlar cu microbuze noi, plus transport 
pe apă. În contextul dezvoltării mai 

multor aplicaţii în sprijinul călătorilor, 
în mijloacele de transport în comun 
ale Societăţii de Transport Public 
Timișoara, mai nou călătorii și turiștii 
care doresc să efectueze plata titlului 
de călătorie prin intermediul aplicaţiei 
24pay sunt informaţi în privinţa acestei 
modalităţi de plată și în limbile engleză, 
franceză și germană. În număr de 
1.200, autocolantele în cele trei limbi 
de circulaţie internaţională se regăsesc 
în toate mijloacele de transport.

A devenit o prioritate depistarea per-
soanelor care abandoneazã deºeuri pe 
domeniul public, atât în cazul celor care 
aruncã resturi pe strãzi, unde contribuie 
la formarea de rampe clandestine de gu-
noaie, cât ºi în privinþa celor care aruncã 
pe domeniul public diverse resturi 
alimentare ºi nealimentare, cum ar fi am-
balaje, mucuri de þigãri, coji de seminþe 
etc. De asemenea, poliþiºtii locali au în 
atenþie verificarea situaþiilor în care sunt 
surprinse persoane abandonând deºeuri 
acolo unde sunt montate camere video 
în scopul identificãrii celor care aban-
doneazã gunoaie ºi luãrii mãsurilor de 
sancþionare cu sprijinul acestor imagini. 
Astfel de camere au fost montate în ul-

tima perioadã pe strãzile Snagov, Mureº, 
Aleea Gorniºtilor, Carol Davila, N. Lenau, 
Lascãr Catargiu. Camerele video sunt 
montate periodic acolo unde se con-
statã sau sunt sesizãri cã se formeazã 
astfel de rampe clandestine de deºeuri. 
În zece zile, au fost aplicate pentru 
abandonarea de deºeuri ºi aruncarea 
de resturi un numãr de 97 sancþiuni 
contravenþionale, iar de la începutul 
anului un numãr de 1439 sancþiuni în 
valoare de peste 442.000 lei, conform 
HCL 371/2007, Legea 24/2011 ºi Legea 
211/2011 pentru astfel de fapte. Poliþia 
Localã atrage, din nou, atenþia cã amen-
zile pentru abandonarea de deºeuri pe 
domeniul public sunt între 500 ºi 1000 

lei pentru persoanele fizice ºi pot ajunge 
pânã la 2500 lei pentru persoanele 
juridice. Un sprijin real este primit ºi 
din partea cetãþenilor responsabili care 
au sesizat frecvent astfel de nereguli 

la numerele de telefon 0256.968 sau 
0256.246.112 sau pe adresa de email 
contact@politialoctm.ro. Acþiunile vor 
continua pe aceastã linie ºi în perioada 
urmãtoare.

VERIFICÃRI De la începutul anului, au fost aplicate o sumedenie de sancþiuni contravenþionale celor care au abandonat deºeuri pe domeniul public

Peste o mie patru sute de amenzi

VERIFICÃRI Biroul de Patrulare Navalã supravegheazã permanent malurile Begãi
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CULTURĂ

Pregãtiri accelerate pentru 2021
ALOCÃRI Multiplexity, reconversia cinematografelor, Muzeul Revoluþiei, Turnul de apã din Iosefin încep sã prindã contur

În bugetul din acest an, pe lista 
de investiţii, domeniul cultural are 
o alocare de 20,7 milioane de lei 
pentru: Multiplexity, Palatul Culturii, 
reabilitarea fostelor cinematografe, 
scena din Parcul Rozelor, spaţii 
de creaţie pentru Teatrul German, 
reabilitarea clădirii Fialrmonicii, 
Centrul cultural Turnul de apă etc. 
Astfel, primăria accelerează pregătirile 
pentru 2021, anul în care Timișoara va 
deveni Capitală Culturală Europeană.

Multiplexity
C o n f o r m  d o s a r u l u i  d e 

candidatură, pe lista obiectivelor care 
vor fi realizate se află Centrul pentru 
Artă, Tehnologie și Experiment - 
Multiplexity. Centrul va fi amenajat 
în muzeul Societăţii de Transport 
Public Timișoara, pe bd. Take 
Ionescu și în atelierele societăţii de 
vizavi de muzeul care a fost reabilitat 
recent. În bugetul din acest an, 
există și linie de finanţare pentru 
acest obiectiv. Organizarea unui 
concurs de soluţii pentru Centrul 
pentru artă, tehnologie și experiment, 
MultipleXity, răspunde nevoii de 
a completa infrastructura pentru 
cultură și va fi și principala moștenire 
după 2021. Tratarea soluţiei se va 

face în ansamblu, de la amenajarea 
spaţiului interior pentru muzeu până 
la reabilitarea și amenajarea clădirilor 
existente de vizavi și a spaţiului 
exterior cu acces public, integrând 
astfel clădirile existente în ţesutul 
urban. Terenul pe care se vor face 
amenajările este de aproape 20.000 
de metri pătraţi, iar construcţiile 
se desfășoară pe 5.406 mp. În 
prezent se alege consultantul pentru 
organizarea concursului de soluţii, iar 
Multiplexity va fi finalizat anul viitor.

Cinema
Conversia creativă a fostelor 

cinematografe în centre de cultură 
și artă este un alt obiectiv asumat și 
au fost lansate deja licitaţiile pentru 
proiectare în vederea reabilitării a 4 
cinematografe: Dacia, Victoria,Timiș 
și Fratelia. Imobilele în care au 
funcţionat cinematografe vor fi astfel 
transformate, încât sălile refăcute să 
permită desfășurarea de evenimente 
din toate artele spectacolului. Pe 
lângă proiecţii de film, se vor mări 
scenele, se va cumpăra mobilier, 
se vor amenaja culisele și se vor 
amenaja spaţii expoziţionale și 
pentru depozitarea decorurilor. Cele 
patru cinematografe sunt dintre cele 

8 preluate de Primăria Timișoara de 
la RomâniaFilm, după lungi procese. 
După reabilitare, toate vor deveni 
spaţii multifuncţionale culturale. 
Cinema Studio se va transforma în 
cinematograf de artă, proiectul fiind 
prezentat în 13 mai. La ceremonia 
de prezentare a noului concept de 
reamenajare au participat Excelenţa 
Sa, Michèle Ramis, ambasadoarea 
Franţei în România, primarul Nicolae 
Robu, Hélène Roos, directoarea 
Institutului Francez din România, 
François Coste, director general 
Groupama Asigurări, reprezentanţi 
ai Asociaţiilor Pelicula Culturală, 
Mare l e  Ec ran ,  DocuMentor, 
TimiShort și ai biroului de arhitectură 
Atelier 21. Studio va deveni mult 
mai mult decât un simplu cinema. 
Studio va fi un hub cultural cu 
două săli de proiecţie moderne, 
un cinema open air pe terasa de pe 
acoperiș, spaţii interactive, spaţii de 
lucru în domeniul cinematografiei, 
cafenea și multe alte funcţiuni. În 
iunie 2018, Primăria Timișoara, 
Compania Groupama, Institutul 
Francez din România și 4 asociaţii 
au semnat o declaraţie de intenţie 
privind înfiinţarea unui cinematograf 
de artă sub cupola reţelei Europa 
C inemas .  Cons i l i u l  Loca l  a 
aprobat în 23.04.2019 încheierea 

Protocolului de colaborare între 
Municipiul Timișoara și Institutul 
Fr a n c e z ,  A s o c i a ţ i a  Pe l i c u l a 
Culturală, Asociaţia Marele Ecran, 
Asociaţia DocuMentor și Asociaţia 
Română a Filmului Independent. 
Fostul cinematograf Arta a fost 
cedat Teatrului Maghiar care va 
păstra destinaţia culturală, atât ca 
cinematograf, cât și ca sală de joc 
și repetiţii și va atrage investiţii de 
250.000 de euro pentru reabilitarea 
acestuia. A fost formată o echipă de 
lucru și proiectul se află în faza de 
elaborare a temei de proiectare.

Turnul de apã din Iosefin
Pe lista obiectivelor este și o nouă 

sală de spectacole pentru Teatrul 
German, prin conversia unei clădiri 
industriale într-un centru cultural, 
iar în bugetul din acest an sunt 
alocaţi banii pentru serviciile de 
proiectare pentru realizarea de spaţii 
de creaţie pentru Teatrul german 
prin refuncţionalizarea fostelor 
ateliere de la Colegiul tehnic I C 
Brătianu. Pentru Centrul Cultural 
“Turnul de apă” din Iosefin, primăria 
a lansat licitaţia pentru concurs de 
soluţii cu tema: servicii de întocmire 
a documentaţiei tehnico-economice 

(DALI+PT) și asigurare a asistenţei 
tehnice de specialitate din partea 
proiectantului pentru obiectivul 
“Refuncţionalizare imobil pentru 
centrul  cultural-Turn de apă, 
Iosefin, str. Gh. Bariţiu.

Muzeul Revoluþiei
Guvernul României a aprobat 

trecerea fostei garnizoane militare 
din Piaţa Libertăţii din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale 
în administrarea Ministerului 
Cu l t u r i i  p e n t r u  a m e n a j a r e a 
Muzeului Naţional al Revoluţiei 
Anticomuniste din Decembrie 
1989. Este vorba despre clădirea 
Garnizoanei, care a trecut de la 
MApN la Ministerul Culturii, care 
va aloca fondurile pentru renovare, 
astfel încât, la 30 de ani de la 
Revoluţie, Timișoara și România 
să aibă un astfel de muzeu. Centrul 
Multicultural Mărășești se află pe 
lista investiţiilor din acest an cu 
finanţare de la bugetul local, precum 
și sinagoga din Fabric. Pentru 
reabilitarea Palatului Culturii, 
primăria a alocat sume pentru 
unele lucrări, iar pentru Centrul 
educaţional Kuncz a fost realizată 
tema de proiectare.
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ORDINE PUBLICĂ

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere 
a acordului de mediu: MUNICIPIUL 
TIMIªOARA anunþã publicul interesat 
asupra depunerii solicitãrii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
“Amenajare locuri de parcare pe 
domeniul public”, propus a fi amplasat 
în Timiºoara, str. Avram Imbroane, în faþa 
imobilului cu nr. 56A, CF nr. 409646, nr. 
top. 4548 (nr. CF vechi 2), zona Poliþia 
Localã, jud. Timiº. Informaþiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Timiº, Municipiul Timiºoara, 
B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A ºi la 
titular: Timiºoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, jud. 
Timis, în zilele de luni - joi între orele 
8 - 16.30, vineri între orele 8 - 14. 
Observaþiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Timiº.

În pieþe
Consumul de alcool, scandalurile 
ºi cerºetoria - printre problemele 
constatate în pieþele agroalimentare. 
Poliþiºtii locali din cadrul Biroului Poliþia 
Pieþelor acþioneazã zilnic atât pentru 
desfãºurarea unor activitãþi de comerþ 
în mod legal în pieþele din municipiu, dar 
ºi pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii 
publice în perimetrul acestora. Astfel, 
de la începutul acestui an, au aplicat 
228 de sancþiuni contravenþionale, 
conform Legii 61/1991 republicatã, 
unor persoane care au consumat 
bãuturi alcoolice, au tulburat liniºtea 
publicã, au apelat la mila publicã, au 
adresat injurii ºi au sãvârºit în public 
gesturi obscene, toate acestea creând 
disconfort cetãþenilor care s-au aflat 
în pieþe la cumpãrãturi. Pe locul întâi 
la astfel de probleme se claseazã 
Piaþa Timiºoara 700, cu peste 100 
de sancþiuni contravenþionale, urmatã 
de Iosefin ºi Badea Cârþan, în celelalte 
pieþe mai mici fiind înregistrate mai 
puþine probleme.

Pe segway-uri
A reînceput patrularea cu segway-
urile, alãturi de motoscutere ºi ºalupa 
Biroului de Patrulare Navalã, aducând 
un plus în mobilitatea efectivului 
de poliþiºti locali. Patrulele care se 
deplaseazã pe segway-uri pot fi 
vãzute pe pistele special amenajate 
pentru biciclete, unde aplicã sancþiuni 
ºi colante autoadezive conducãtorilor 
auto care îºi parcheazã maºinile pe 
acestea. Anul trecut, aceste patruile 
au aplicat conducãtorilor auto care 
au fost surprinºi cu autovehiculele 
parcate pe pistele pentru bicicliºti 
din oraº un numãr de 1214 sancþiuni 
contravenþionale. Sancþiunile pentru 
astfel de fapte sunt între între 290 ºi 
725 lei ºi 2 sau 3 puncte penalizare la 
permis, în funcþie de faptã, respectiv 
oprire sau staþionare pe piste. Cetãþenii 
pot semnala astfel de cazuri la numerele 
de telefon 0256.968 ºi 0256.246.112, 
iar pentru autovehicule pe pistele 
pentru bicicliºti este valabil ºi numãrul 
0356.913, linie special înfiinþatã pentru 
astfel de sesizãri.

Monitorul
Te informeazã

Peste o mie de amenzi pentru ºoferi
În ultima perioadă, poliţiștii 

locali au efectuat, acţiuni punctuale 
în vederea luării măsurilor de 
fluidizare a traficului obstrucţionat 
d e  a u t o v e h i c u l e l e  p a r c a t e 
neregulamentar în mai multe zone 
în care au existat numeroase sesizări 
cu privire la oprirea sau staţionarea 
autovehiculelor, încurcând fie 
circulaţia mijloacelor de transport 
în comun, fie a microbuzelor de 
transport școlar ori a autocarelor 
care transportă turiști și care au 
locuri special amenajate pentru 
staţionare. Astfel, într-o săptămână, 
au fost aplicate114 sancţiuni 
contravenţionale pentru astfel de 
fapte, în special în zona centrală 
a municipiului, fiind de altfel și 
ridicate zeci de autoturisme parcate 
neregulamentar din astfel de locaţii. 
Reamintim că sancţiunile pentru 
încălcarea prevederi lor  OUG 
195/2002 referitoare la oprirea și 
staţionarea în locuri nepermise sunt 
între 290 și 725 lei și 2 sau 3 puncte 
penalizare la permis, în funcţie de 
faptă, iar în cazul ridicării se achită 
și o taxă către SDM. Poliția Locală 
atrage atenţia că astfel de acțiuni 

au loc zilnic, iar conducătorii auto 
care sunt depistaţi vor fi sancţionaţi 
drastic. De asemenea, au fost date 
peste 300 de sancţiuni conducătorilor 
auto care au parcat pe locurile special 
amenajate pentru persoanele cu 
dizabilităţi.

Blocaj pe linii
Peste 1100 de sancţiuni au fost 

aplicate de poliţiștii locali pentru 
parcare neregulamentară și 42 de 
autovehicule ridicate în luna aprilie. 

Cele mai multe probleme le pun 
conducătorii auto care își parchează 
mașinile foarte aproape de liniile de 
rulare a tramvaielor, cel mai frecvente 
situaţii fiind în Piaţa Traian și str. 
Gheorghe Adam. Aceștia primesc 
amendă maximă. Spre exemplu, un 
cetăţean cu domiciliul în localitatea 
timișeană Giulvăz a fost sancţionat 
cu amendă maximă, iar autovehiculul 
marca Volkswagen a fost ridicat 
deoarece tramvaiul cu numărul 2 nu se 
putea deplasa din cauza mașinii parcate 
prea aproape de linia de tramvai pe str. 
Gh. Adam, călătorii fiind nevoiţi 
să aștepte minute în șir. Zeci de 
autovehicule au fost ridicate deoarece 
erau parcate în așa fel încât au încurcat 
circulaţia mijloacelor de transport în 
comun sau pătrunderea ambulanţelor 
în unităţile spitalicești. Conducătorii 
auto trebuie să respecte legislația 
privind oprirea sau staţionarea, să își 
parcheze autovehiculele astfel încât 
să nu perturbe circulaţia mijloacelor 
de transport, să nu parcheze în 
dreptul căilor de acces și, mai ales, 
să nu pună în dificultate pătrunderea 
ambulanţelor, punând în pericol viaţa 
persoanelor cu probleme de sănătate.

Verificãri în tramvaie, autobuze ºi troleibuze
ALTERNATIV Pe mijloacele de transport în comun au fost aplicate 184 de sancþiuni

Acţiunile comune ale poliţiștilor 
locali împreună cu jandarmii, pe 
mijloacele de transport public, au 
loc periodic în primul rând pentru 
prevenirea furturilor din buzunare și 
poșete, dar și pentru a lua măsurile 
legale în cazul altor fapte de natură 
contravenţională care pot avea loc în 
mijloacele de transport ori în stațiile 
acestora. Acţiunile Poliţiei Locale 
sunt organizate alternativ, atât cu 
jandarmii din cadrul IJJ, cu lucrătorii 
Societăţ i i  de Transport  Publ ic 

Timișoara, dar și pe cont propriu, 
tocmai pentru a descuraja astfel de 
fenomene, cât și alte fapte de natură 
contravenţională sau infracţională 
care pot avea loc în staţiile STPT, 
dar și în tramvaie, troleibuze sau 
autobuze.  În cadrul  acţ iuni lor 
comune, cât și în cadrul patrulărilor 
proprii, au fost aplicate un număr 
de 184 sancţiuni contravenţionale în 
ultima lună, pentru fapte prevăzute 
de Legea 61/1991 republicată, 
precum provocare ori participare la 

scandal, consum de alcool, refuzul de 
legitimare și aruncarea de chiștoace, 
ambalaje etc, fapte prevăzute de 
HCL 371/2007. De asemenea, au 
fost luate și măsurile legale în cazul 
persoanelor care apelează la mila 
publică în mijloace sau în staţii. 
Cele mai multe probleme au fost 
depistate în zone precum Piaţa 
Traian, Timișoara 700, 3 August 
1919, Catedrala Mitropolitană și 
Complexul Studenţesc. Acţiunile 
continuă și în perioada următoare.

Conform atribuþiilor ºi în limitele conferite 
de lege, în cazul clãdirilor degradate de 
pe raza municipiului Timiºoara, poliþiºtii 
locali din cadrul Serviciului Disciplina în 
Construcþii ºi Afiºaj Stradal au continuat 
sã acþioneze, în ultima perioadã, pentru 
luarea mãsurilor legale. De la începutul 
acestui an, în urma verificãrilor efectuate, 
poliþiºtii locali au aplicat un numãr de 
207 sancþiuni contravenþionale atât 
persoanelor fizice, cât ºi celor juridice, 
conform HCL 371/2007 modificatã, 
de câte 1000 lei fiecare, dupã ce au 
constatat cã proprietarii acestora nu au 
luat mãsuri de curãþare ºi întreþinere, prin 
îndepãrtarea elementelor de construcþie 

ºi tencuialã care stau sã se desprindã 
de pe faþadele clãdirilor, constituind un 
real pericol pentru trecãtori. Astfel de 
situaþii au fost identificate, în ultima 
vreme, în zone precum str. Gãrii, Ciprian 
Porumbescu, A. Odobescu, E. Gojdu, 
Ady Endre, Braºov, Tudor Vladimirescu. 
Poliþia Localã atrage, din nou, atenþia 
asupra faptului cã toþi proprietarii de 
clãdiri au obligaþia sã asigure periodic 
curãþarea faþadelor locuinþelor, clãdirilor 
amplasate la frontul strãzii, degajarea 
elementelor de construcþie cum sunt 
ornamentele ºi tencuiala care stau sã 
se desprindã de pe faþadele acestora ºi 
care reprezintã pericol pentru cetãþenii 

care trec prin apropiere. Dupã amenzi, 
va veni ºi supraimpozitarea proprietarilor 
care nu îºi îngrijesc proprietãþile, aceºtia 
putând sã fie siliþi sã plãteascã impozite 

pe proprietate mãrite cu pânã la 500 la 
sutã, dacã nu îºi onoreazã obligaþiile legale 
ºi pun în pericol viaþa trecãtorilor, ei fiind 
direct rãspunzãtori ca proprietari.

MÃSURI S-au dat 207 de amenzi proprietarilor de imobile degradate, care pun în pericol trecãtorii

Întreţinerea clădirilor rămâne în atenţia poliţiştilor locali

ACÞIUNI Au fost aplicate sancþiuni pentru nerespectarea condiþiilor de parcare ºi staþionare
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41 din data: 05.02.2019 pentru 
respingerea Proiectului de hotărâre 
privind constituirea Comisei speciale 
de analiză și verificare a modului 
de întocmire a dosarului înregistrat 
de către Primăria Municipiului 
Timișoara pentru obținerea finanțării 
nerambursabile acordată din Fondul 
de Mediu, în cadrul Programului 
privind îmbunătățirea calității aerului 
și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, utilizând autovehicule mai 
puțin poluante în transportul public 
local de persoane și a celorlalte cereri 
de finanțare ce au fost depuse la ADR 
Timiș și au fost respinse
42 din data: 05.02.2019 privind 

acoperirea integrală, din surse de la 
bugetul local, a pierderilor induse, 
aferente anului 2017, din prestarea 
serviciului public de producţie, 
transport, distribuţie și furnizare a 
energiei termice în sistem centralizat, 
către populaţie
43 din data: 15.02.2019 privind 

operațiunile de alipire a imobilelor 
înscrise în CF nr. 426532 Timișoara, 
CF nr. 426544 Timisoara, CF nr. 
435610 Timișoara și CF nr. 422200 
Timișoara și dezlipire în două loturi a 
imobilului în suprafaţă de 1361 mp, 
rezultat în urma alipirii
44 din data: 15.02.2019 privind 

aprobarea participării Municipiului 
Timișoara  ca partener al Proiectului 
"Smart And Sustainable Energy 
Consumption”, finanțat în cadrul 
INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia 
2014-2020
45 din data: 15.02.2019 privind 

aprobarea utilizării excedentului 
bugetar din anul 2018
46 din data: 15.02.2019 privind 

transmiterea în administrarea S.C. 

SOCIETATEA DE TRANSPORT 
PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor 
bunuri mobile
47 din data: 15.02.2019 privind 

închirierea prin atribuire directă a 
spațiului cu altă destinație situat în 
Timișoara,  str. Amforei, nr. 6, pe 
o perioadă de 3 ani către Asociația 
Foștilor Refugiați, Strămutaţi și 
Expulzaţi din  Ardealul de Nord
48 din data: 15.02.2019 privind 

rectificarea suprafeţei parcelei de 
teren înscrisă în CF nr. 444620 
Timișoara, nr. top. 5613, strada 
Înfrăţirii (fosta Saturn), de la 3232 
mp la 3010 mp
49 din data: 15.02.2019 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită, prin 
încheierea unui contract de comodat 
pentru spaţiul cu altă destinație 
SAD 16/B/1, situat în Timișoara 
Bd. Revoluției nr. 3,  pe o perioadă 
de 2 ani, către SEVICIUL PUBLIC 
DE CREȘE
50 din data: 15.02.2019 privind 

operaţiunea de prima înscriere în 
Cartea Funciară a străzii Gospodarilor 
și străzii Anton Pavlovici Cehov - 
Timișoara
51 din data: 15.02.2019 privind 

aprobarea trecerii din domeniul 
privat al Municipiului Timișoara 
în domeniul public al Municipiului 
Timișoara a terenului înscris în C.F. 
nr. 439377 - Timișoara
 52 din data: 15.02.2019 

privind  neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a ap. spatiu 
comercial, situat în Timișoara,  Piaţa 
Romanilor nr. 9 și str. Stefan cel 
Mare nr.18 , la preţul de vânzare de 
45.000 euro
 53 din data: 15.02.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a 1/ 2 din ap.  
SAD 1, situat in Timisoara, Bdul 
Tinereţii, nr. 4, et.demisol , județ  
Timis,  înscris în C.F. nr.413352-
C1-U1, nr.top 17186/I, la preţul de 
18.000 dolari americani
 54 din data: 15.02.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a 1/2 din ap 
SAD 2, situat in Timisoara, Bdul 
Tineretii, nr. 4, et.demisol , județ  
Timis,  înscris în C.F. nr. 413352-
C1-U2, nr.top 17186/II, la preţul de 
20.000 dolari americani
 55 din data: 15.02.2019 

privind  neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a ap SAD 7, 
situat în Timișoara,   str. Proclamaţia 
de la Timișoara, nr. 5, et. I,  jud. 
Timis,  înscris în C.F. nr. 400669-
C1-U41, nr. top 400669-C1-U41, 
la preţul de  76.000 euro
 56 din data: 15.02.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Loca l  Timișoara ,  l a  in tenţ ia 
de înstrăinare a apartamentului 
RESTAURANT, aferent imobilului 
situat în Timișoara, strada Romulus 
nr. 32, etaj subsol și parter, înscris 
în C.F. nr. 413788-C1-U6, nr. topo 
413788-C1-U6, la preţul de 180.000 
euro
 57 din data: 15.02.2019 

pentru respingerea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu "Imobil în 
regim de înălţime maxim S+P+3E cu 

spații comerciale, servicii și locuinţe 
colective”
58 din data: 15.02.2019 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
"Zonă comerţ, servicii, birouri, 
depozitare, showroom auto, staţie 
distribuţie carburanţi”, Calea Șagului 
nr. 203, Timișoara
 59 din data: 15.02.2019  

p r iv ind  aprobarea  înche i e r i i 
Protocolului de colaborare între 
Agenția Națională a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale, Judeţul 
Timiș - Consiliul Judeţean Timiș, 
Municipiul Timișoara - Consiliul 
Local al Municipiului Timișoara și 
Instituţia Prefectului - Judeţul Timiș
 60 din data: 15.02.2019 

privind desemnarea unui membru în 
Consiliul de Administraţie al RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A.
61 din data: 15.02.2019 privind 

aprobarea neasumării responsabilităţii 
organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru pentru achiziţia produselor și 
a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea 
măsuri lor  educat ive,  aferente 
Programului pentru școli al României
 62 din data: 15.02.2019 

privind mandatarea Executivului și 
a Comisiei de negociere cu terţii  să 
negocieze achiziţionarea imobilului 
situat în Timișoara, Bd.  Mihai 
Eminescu,  nr.2/A
63 din data: 25.02.2019 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului local al Municipiului 
Timișoara nr. 410/27.07.2018 
privind aprobarea participării în 
cadrul proiectului, de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici/a 
notei de fundamentare a investiției, 
a cheltuielilor legate de proiect, 

precum și de aprobare a acordului 
de parteneriat și a protocolului 
de asociere privind realizarea în 
comun a unei achiziții publice 
ocazionale, precum și modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara nr. 
18/18.01.2019
64 din data: 25.02.2019 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara nr. 
12 din data  11.01.2019  privind 
aprobarea cereri i  de finanţare 
"Îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
sectorului rezidenţial prin reabilitare 
termică a blocurilor de locuinţe: 
str. C.Brediceanu nr.13-15; Calea 
Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; 
str. Dâmbovița nr. 22/A” cod SMIS 
121587 și a cheltuielilor aferente
 65 din data: 25.02.2019 

privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr. 694 
din data: 20.12.2018  privind 
aprobarea Acordului de parteneriat 
între UAT Municipiul Timișoara 
și Direcţia de Asistenţă Socială a 
Municipiului Timișoara pentru 
depunerea  ș i  imp lementa rea 
proiectului "Regenerare fizică, 
economică si socială a zonei urbane 
marginalizate din cartierul Ronaţ 
Timisoara - construire centru 
multifuncţional”prin POR 2014-
2020
 66 din data: 04.03.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara, a terenului 
ce face obiectul renunţării la dreptul 
de proprietate de către VEREȘCA 
IOAN
  67 din data: 04.03.2019 

privind operaţiunea de rectificare 
a suprafeţei imobilului cu nr. top. 

Hotãrârile votate de cãtre Consiliul Local al Municipiului Timiºoara

CONSILIUL LOCAL

Proiectul organizării și funcţionării 
reţelei școlare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat și privat din 
Municipiului Timișoara, pentru anul 
școlar 2019 - 2020 a fost aprobat de 
consilierii municipali. Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, actualizată, 
prevede la art. 19,alin. (4): “Pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie 
și formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza 

avizului conform al inspectoratelor 
școlare, aprobă organizarea, funcţionarea 
și, după caz, dizolvarea unor structuri de 
învăţământ, fără personalitate juridică - 
ca părţi ale unei unităţi de învăţământ 
cu personalitate juridică - și subordonate 
aceluiași ordonator principal de 
credite, în condiţiile legii”. Reţeaua 
aprobată este, în linii mari, aceeași 
din acest an școlar, cu 95 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, 14 

unităţi de învăţământ preuniversitar 
privat acreditat și 9 de învăţământ 
privat autorizat. O modificare vizează 
denumirea Liceului Tehnologic 
“Dimitrie Leonida”, care devine 
Școala gimnazială “Dimitrie Leonida”, 
deoarece nivelul liceal este în lichidare. 
O modificare la unităţile private este 
schimbarea sediului Grădiniţei cu 
program prelungit Troiţa din bv. Liviu 
Rebreanu nr. 35 în str. Acad. Alex 

Borza nr. 8. De asemenea, a fost exclus 
Colegiul Alma Medica Timișoara, fiind 
dizolvat și s-a modificat sediul Liceului 
Teoretic Socrates “Socrates” din Calea 
Bogdăneștilor nr. 32 B în str. Dr. 
Ioan Mureșan nr. 15. Lista unităţilor 
conexe cuprinde: Palatul Copiilor, 
Clubul Sportiv Școlar Bega, Clubul 
Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, Liceul 
cu program sportiv Banatul Timișoara, 
Centrul Judeţean de Excelenţă Timiș.

Înscriere
Consiliul Local al Municipiului Timiºoara 
a aprobat o serie de hotãrâri menite 
sã clarifice ºi sã legalizeze statutul 
unor drumuri municipale. Astfel, a 
primit undã verde operaþiunea de 
rectificare a suprafeþei imobilului 
cu nr. top. 21542 - str. Horia ºi 
de primã înscriere a suprafeþei de 
18242 mp de pe bulevardul Cetãþii 
(parþial). Operaþiunile de rectificare 
a suprafaþei din strada Horia ºi de 
primã înscriere a suprafeþei de de 
bd. Cetãþii se fac în vederea înscrierii 
în sistemul integrat de cadastru ºi 
carte funciarã (înscrierea geometriei 
în baza de date a ANCPI) a strãzii 
Horia ºi bulevardului Cetãþii (parþial). 
De asemenea, se rectificã suprafaþa 
imobilului cu nr. top. 22350 - str. 
Samuil ªagovici (parþial - tronsonul 
dintre bulevardul Cetãþii ºi str. Vuk 
St. Karadžic) înscris în CF nr. 429409 
Timiºoara, de la suprafaþa de 17178 
mp (înscrisã în cartea funciarã) la 
17547 mp (mãsuratã), proprietar 
MUNICIPIUL TIMIªOARA - domeniul 
public.

Monitorul
Te informeazã Reþeaua ºcolarã preuniversitarã

APROBARE Structura pentru învãþãmânt rãmâne aceeaºi ºi anul viitor, cu peste o sutã de unitãþi
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CONSILIUL LOCAL

21542 înscris în CF  nr. 430692 
Timișoara și operaţiunea de primă 
înscriere a suprafeţei de 18242 mp 
aferentă B-dului Cetăţii
  68 din data: 04.03.2019 

privind operaţiunea de rectificare 
a suprafeţei imobilului cu nr. top. 
22350 - str. Samuil Șagovici (parțial- 
tronsonul dintre B-dul Cetăţii și str. 
Vuk St. Karadžic) înscris în CF nr. 
429409 Timișoara
  69 din data: 04.03.2019 

privind operaţiunea de prima 
înscriere în Cartea Funciară a străzii 
Apicultorilor - Timișoara
 70 din data: 04.03.2019 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-
economici - faza S.F. și a anexei 
privind descrierea sumară a investiţiei 
pentru obiectivul "Construcţia și 
echiparea infrastructurii pentru 
educaţie timpurie antepreșcolară 
în Municipiul Timișoara - Calea 
Bogdăneștilor“
 71 din data: 04.03.2019 

privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr. 696 din 
data: 20.12.2018 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timișoara și Direcţia 
de Asistenţă Socială a Municipiului 
Timișoara pentru depunerea și 
i m p l e m e n t a r e a  p r o i e c t u l u i 
"Regenerare fizică, economică și 
socială a zonei urbane marginalizate 
str. Polonă din cartierul Freidorf - 
construire centru multifuncţional de 
tip servicii sociale fără cazare” prin 
POR 2014-2020
  72 din data: 12.03.2019 

privind acordarea Titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timișoara domnului Toma Frenţescu
 73 din data: 12.03.2019  privind 

instituirea Titlului de "Ambasador 
Cultural al Municipiului Timișoara”

 74 din data: 12.03.2019 
privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului 
public al Municipiului Timișoara
  75 din data: 12.03.2019 

privind aprobarea trecerii din 
domeniul privat al Municipiului 
Timișoara în domeniul public al 
Municipiului Timișoara a terenului 
înscris în C.F. nr. 438534 - Timișoara
 76 din data: 12.03.2019 

privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a spaţiului din Timișoara, 
Piața Libertăţii nr. 1, pe o perioadă 
de 1 an către Muzeul Național al 
Banatului și încheierea contractului 
de comodat
 77 din data: 12.03.2019  

privind atribuirea în folosinţă 
gratuită cu contract de comodat pe o 
perioadă de 5 ani a spaţiului situat în 
Timișoara, Str. Cronicar Neculce, nr. 
1 către  Asociaţia Naţională a Surzilor 
din România Filiala Timișoara
 78 din data: 12.03.2019 

privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr.1281/15.06.2001 
încheiat cu S.C. SNACK BAR 
ARTIS S.R.L.
 79 din data: 12.03.2019 

privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr. 1516/18.03.2008 
încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii 
Timiș
 80 din data: 12.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a ap. spaţiu 
comercial compus  din Boxa 2+Boxa 
3, etaj subsol, strada Caraiman nr. 
5 (actual gen. Henri Berthelot), la 
preţul de 11.000 euro
 81 din data: 12.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia  de înstrăinare a imobilului  

situat în Timișoara,  str Lucian Blaga, 
nr. 3, et. S+P, ap. SAD nr. 1, jud. 
Timiș, înscris în CF 402617-C1-
U3,  nr. cadastral  402617-C1-U3, 
la preţul de 180.000 euro
 82 din data: 12.03.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune a Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara la  intenţia 
de înstrăinare a imobilului, situat în 
Timișoara,  str. Splaiul N. Titulescu 
nr 5 , judeţ Timis, înscris în CF 
405438 , nr. cadastral 405438-C13, 
la preţul de 600.000 euro
 83 din data: 12.03.2019 

privind dezlipirea și alipirea parcelei 
în suprafaţă de 7.073 m.p., înscrisă 
în C.F.  nr.444783-Timișoara 
str. Renașterii nr.28 și darea în 
administrare către Direcţia Poliţiei 
Locale,  a imobilului-teren în 
suprafaţă de 1281 m.p., rezultat în 
urma alipirii nr. cadastral 444784 cu 
nr. cadastral 446529
84 din data: 12.03.2019 privind 

aprobarea operaţiunii de dezlipire a 
imobilului  situat în Timișoara Calea 
Dorobanţilor nr.63 cu nr.cadastral 
402027 înscris în CF nr. 402027 
Timișoara în trei loturi, Lotul  1 cu 
suprafaţa 10348 mp. nr. cadastral 
nou 447361, Lotul 2 cu suprafaţa 
2829 mp. nr. cadastral nou 447362 
și Lotul 3 cu suprafaţa 1288 mp. nr. 
cadastral nou 447363
 85 din data: 12.03.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
rectificare a suprafeţei imobilului cu 
nr. top. 639,641/1/5/1  înscris în CF 
nr. 421415 Timișoara, CF vechi 729 
Chișoda, situat în Timișoara Calea 
Șagului nr.84 de la suprafaţa de  1917 
mp. la suprafaţa de 1831 mp.
 86 din data: 12.03.2019 

privind schimbarea destinaţiei 
spaţiului cu suprafaţa utilă de 769,00 
mp din Căminul nr. 1 al fostului 
Liceu Tehnologic Agricol "Petru 

Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea 
Aradului nr. 56 și a terenului în 
suprafaţa de 137,35 mp precum și 
atribuirea acestora către Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Timiș, pentru 
desfășurarea activităţii Secţiei  nr. 
5 Poliţie
 87 din data: 12.03.2019 

privind schimbarea destinaţiei  
spaţiului constând în  etajele I 
și II,  ale căminului  internat  al 
fostului Colegiu Tehnic "Ion Mincu” 
și a terenului de acces, situat în 
Timișoara, str. Franz Liszt nr. 3, 
precum și  transmiterea acestora în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Timiș pentru desfășurarea activităţii 
Centrului Judeţean de Resurse și 
Asistenţă Educaţională Timiș
 88 din data: 12.03.2019 

privind operațiunea de rectificare a 
suprafeţei și geometriei imobilului 
cu nr.top. 17413/1 - str.Gării, înscris 
în CF nr. 420283  Timișoara (CF 
nr. vechi 2)
 89 din data: 12.03.2019 privind 

modificarea și completarea tarifelor 
prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 151/03.04.2018, 
modificată și completată, precum 
și stabilirea cotei-părţi ce revine 
munic ip iu lu i  Timi șoa ra  d in 
închirierea unor bunuri
  90 din data: 12.03.2019 

privind aprobarea condiţiilor de 
desfășurare a activităţilor sezoniere 
cu caracter recreativ în toate 
parcurile și Grădina Zoologică din 
Municipiul Timișoara, precum și 
tarifele, produsele sau serviciile ce 
pot fi autorizate 842 din data: 
20.12.2018 privind majorarea în 
anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara, 
Str. 16 DECEMBRIE 1989, NR.19, 
ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite

Monitorul
Primãriei Municipiului Timiºoara

COMISIA I - pentru studii,
prognoze, economie, buget,

finanþe, impozite ºi taxe

COMISIA II - pentru dezvoltare
urbanisticã, amenajarea 
teritoriului ºi patrimoniu

COMISIA III - pentru 
administrarea domeniului

public ºi privat, servicii publice
ºi comerþ, regii autonome ºi

societãþi comerciale

COMISIA V - pentru culturã,
ºtiinþã, învãþãmânt, sãnãtate,

protecþie socialã, turism,
ecologie, sport ºi culte

BLOÞIU ANDRA-ANCA - P.S.D.
GRIGOROIU GRIGORE - P.N.L.
MATEESCU IOAN - P.S.D.
MOªIU SIMION - P.N.L.
TÎRZIU ADELINA - LARISSA - P.N.L.

CHINDRIª LAURA - A.L.D.E.
DIMECA RADU DRAGOª -  P.N.L.
MIHOK CIPRIAN – ªTEFAN - P.N.L.
POPOVICI GABRIELA - P.S.D.
SIPOS ELENA - U.D.M.R.

CÃLDÃRARU LUCIAN - PNL
IDOLU IULIAN DANIEL - PSD - secretar
SÎRBU NICUªOR ALIN - PNL
SANDU CONSTANTIN ªTEFAN – PNL - preºedinte
SZATMARI IOAN ªTEFAN - PSD

BARABAª LORENZO FLAVIUS - PNL
ORZA ADRIAN ROMIÞÃ – independent
LULCIUC ADRIAN RÃZVAN - PNL - preºedinte
MARIª DANIELA MIRELA - PNL - secretar
MAZILU OCTAVIAN - PSD

DUGULESCU MARIUS CRISTINEL - PMP - 
preºedinte
IONESCU SORIN GABRIEL - PSD - secretar
POPESCU RALUCA IOANA - PMP
TAROPA LUCIAN – PSD
ÞUNDREA LUMINIÞA – PSD

Monitorul
Comisiile Consiliului Local

COMISIA IV - pentru
administraþie localã, juridicã,

ordine publicã, drepturile omu -
lui ºi probleme ale minoritãþilor

Hotãrârile Consiliului Local pot fi consultate pe www.primariatm.ro sau la sediul Primãriei Timiºoara. ªedinþele Consiliului Local sunt publice.

Noi denumiri de strãzi
ATRIBUIRI Avem în Timiºoara ºi un bulevard cu numele Regelui Mihai I

Dezvoltarea urbanistică a generat 
zone noi de locuinţe, cu noi drumuri  
de acces către imobile, care necesită 
atribuirea de denumiri de străzi în 
vederea reglementării adresei poștale. 
De asemenea, au fost și solicitări de 
schimbare a unor denumiri de străzi 
și parcuri. În consecinţă, Comisia de 
atribuire sau schimbare de denumiri 
la străzi, parcuri, pieţe etc. a analizat 
și aprobat 56 de atribuiri și schimbări 
din care 48 străzi, o intrare, o alee, 
un bulevard, o stradă și 2 parcuri și 
corectarea denumirilor pentru două 
străzi. Au fost atribuite ca denumiri 
de străzi nume ale unor personalităţi 
marcante ale vieţii culturale și politice. 
În zona Cetate avem bulevardul “Regele 
MIHAI I” format din tronsoanele: 
bulevardul Republicii din Piaţa Regina 
Maria până în Piaţa Victoriei, strada 
Sfântul Ioan din Piaţa Victoriei până 
la str. Coriolan Brediceanu și str. 
Gheorghe Dima de la intersecţia cu 
str. Coriolan Brediceanu până în Piaţa 
Mărăști. Tot în zona centrală Parcul 
Cetăţii din spatele Poștei Mari, lângă 
Casa Căsătoriilor a primit denumirea 
Parcul “Constantin Diaconovici Loga”. 

Locul de joacă Brătianu de la Fântâna 
cu Punctele Cardinale, în proximitatea 
Tribunalului se numește acum Parcul 
“Martin Luther”. Au primit nume foarte 
multe tronsoane de străzi noi, dintre 
care cele care sunt în prelungirea unor 
străzi existente deja preiau numele străzii 
respective. În zona Armoniei vom avea 
noi străzi: Alexandru Paleologu, Ioan 
Petru Culianu, Neagu Djuvara, Petre 
Anculia, Gheorghe Ionescu. În Calea 
Torontalului vom avea o stradă numită 
Sergiu Celibidache, dar și 8 străzi cu 
numele unor personalităţi feminine 
celebre din România: Ana Aslan, 
Hariclea Darclee, Martha Bibescu. 
Toate modificările se găsesc în HCL 
238 din 23.04.2019. Așadar, avem 
noi străzi, noi denumiri și rectificări de 
nume, 56 în total, în următoarele zone: 
Cetate, Mehala și zona Ovidiu Balea,  
Baader, Plopi sud, Aradului-Sever Bocu, 
Aradului, Torontalului, Torontalului-
zona aeroportlui utilitar, Torontal-
Metro2, Calea Urseni sud-unele dintre 
noile străzi vor purta numele unor artiști 
plastici, iar altele nume de flori, Calea 
Buziașului sud și Calea Buziașului nord-
Plopi sud, Stadion.

Buletin periodic editat 
de Primãria Municipiului 

Timiºoara

Tel: 0256/408.440

Tiparul executat la
TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.

Difuzare:
S.C. ONE-2-ONE MARKETING S.R.L.
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INFO  UTILE

Transport ºcolar cu 10 linii, din nou, din toamnã
MÃSURI La Timiºoara, elevii pot circula în siguranþã, cu microbuze noi, spre ºcoalã ºi spre casã

Societatea de Transport Public 
Timișoara și Primăria Municipiului 
Timișoara au înfiinţat încă două noi 
linii destinate transportului școlar, în 
orașul nostru. Astfel, începand din 6 
mai 2019, elevii din Timișoara au la 
dispoziţie liniile S9 (Calea Șagului 
- G. Moisil - V.Ţepeș) și S10 (Balta 
Verde - C.D. Loga). De asemenea, 
a fost prelungit traseul S5: Calea 
Martirilor - Colegiul Bănăţean. 
Sistemul de transport școlar a fost 
lansat la Timișoara în acest și are în 
componenţă 10 linii, microbuze noi 
și moderne, iar elevii sunt însoţiţi 
pentru a fi în siguranţă de agenţi 
ai Poliţiei Locale. “Transportul 
școlar special înseamnă: siguranţă 
pentru copii, mai puţin trafic la 
orele de vârf, reducerea poluării prin 
utilizarea mai scăzută a transportului 
individual auto”, spune viceprimarul 
Dan Diaconu.

Traseu S9
Calea Șagului - G. Moisil

- V. Ţepeș.

TRASEU DUS:  Pod Calea 
Șagului - Calea Șagului - str. Ciprian 
Porumbescu - Piaţa Nicolae Bălcescu 
(Liceul G. Moisil) - str. 1 Decembrie 
1918 (linia de tramvai) - strada 
Bucegi - Piaţa Iosif cel Nou - strada 
William Conrad Rontgen - strada 
Surorile Martir Caceu (Liceul Vlad 
Ţepeș).

STAŢII DUS: Pod Calea Șagului 
(staţie L33) - Veteranilor (staţie L33) 
- Dâmboviţa/Arta textilă (staţie L33) 
- C. Porumbescu (Colegiul Ec. F.S. 
Nitti, staţie E8) - Bălcescu (Liceul G. 
Moisil, staţie nouă în carosabil după 
trecerea de pietoni, la intrare pe str. 
1 Decembrie ) - V. Ţepeș (Liceul 
Vlad Ţepeș, staţie nouă în carosabil 
pe strada Surorile Martir Caceu în 
faţa unităţii școlare).

TRASEU ÎNTORS:  Strada 
Surorile Mrtir Caceu (Liceul Vlad 
Ţepeș) - strada William Conrad 
Rontgen - Piaţa Iosif cel Nou - strada 
1 Decembrie 1918 (linia de tramvai) 
- Piaţa Nicolae Bălcescu (Liceul G. 
Moisil) - str. Ciprian Porumbescu - 
strada Dr. Pavel Vasici Ungureanu 
- Piaţa Iuliu Maniu - Calea Șagului 
- Pod Calea Șagului.

STAŢII ÎNTORS: V. Ţepeș 
(Liceul Vlad Ţepeș) - Bălcescu 
(Liceul G. Moisil, staţie nouă în 
carosabil pereche cu staţia de dus) 
- Corbului (Colegiul Ec. F.S. Nitti, 
staţie E8) - Dâmboviţa (staţie L33) 
- Veteranilor (staţie L33) - Pod Calea 
Șagului (staţie L33).

Unităţi școlare deservite: Liceul 
Teoretic Grigore Moisil, Liceul 
Economic F.S. Nitti, Liceul Teoretic 
Vlad Ţepeș.

PLECĂRI DUS: Calea Șagului - 
ora 7:15; PLECĂRI ÎNTORS: Vlad 

Ţepeș - orele 12:10; 13:10; 14:10

Traseu S10
Balta Verde - C.D. Loga.

TRASEU DUS: Intersecţie Calea 
Bogdăneștilor cu strada Macilor - 
strada Macilor - strada Mircea cel 
Bătrân - bulevardul Cetăţii - Calea 
Bogdăneștilor (linia de tramvai) - 
strada Coriolan Brediceanu (linia 
de tramvai) - strada 9 Mai (linia 
de tramvai) - strada Proclamaţia 
de la Timișoara (linia de tramvai) 
- bulevardul I.C. Bratianu - Piaţa 
Iancu Huniade - bulevardul I.C. 
Bratianu - strada Michelangelo 
- bulevardul C.D. Loga. STAŢII 
DUS: Macilor (staţie L5) - Mircea 
cel Bătrân (staţie nouă în carosabil 
la intersecţia strada Macilor cu 
strada Mircea cel Bătrân - Bărăgan 
(staţie nouă în carosabil la intersecţia 
strada Mircea cel Bătrân cu strada 
Deportaţii în Bărăgan) - Cetăţii 
(staţie nouă în carosabil pe strada 
Mircea cel Bătrân la intersecţie cu 
bulevardul Cetăţii) - Balta Verde 
(staţie L5) - Circumvalaţiunii (staţie 
L4, L7) - Piaţa 700 (staţie L1, L2, 
L4) - Libertăţii (staţie L1, L2, L4) 
- I.C. Brătianu (staţie L16) - C.D. 
Loga (staţie școală, existentă) - 
Pedagogic (staţie școală, existentă).

TRASEU ÎNTORS: Piaţa Iancu 
Huniade - bulevardul I.C. Brătianu 
- strada Michelangelo - bulevardul 
C.D. Loga - strada Ludwig van 
Beethoven - bulevardul Mihai 
Eminescu - strada Traian Grozăvescu 
- bulevardul I.C. Brătianu - strada 
Proclamaţia de la Timișoara (linia 
de tramvai) - strada 9 Mai (linia 
de tramvai) - strada Coriolan 
Brediceanu (linia de tramvai) - Calea 
Bogdăneștilor (linia de tramvai, 
apoi pe carosabil) - strada Macilor - 
strada Mircea cel Bătrân - bulevardul 
Cetăţii.

STAŢII ÎNTORS: I.C. Brătianu 
(staţie L16) - C.D. Loga (staţie 
școală, existentă) - Pedagogic (staţie 
școală, existentă) - Libertăţii (staţie 
L1, L2, L4) - Piaţa 700 (staţie L1, 
L2, L4) - Circumvalaţiunii (staţie 
L4, L7) - Balta Verde (staţie L4, 
L7) - Macilor (staţie L5) - Mircea 
cel Bătrân (staţie nouă în carosabil 
la intersecţia strada Macilor cu 
strada Mircea cel Bătrân) - Bărăgan 
(staţie nouă în carosabil la intersecţia 
strada Mircea cel Bătrân cu strada 
Deportaţii în Bărăgan) - Cetăţii 
(staţie nouă în carosabil pe strada 
Mircea cel Bătrân la intersecţie cu 
bulevardul Cetăţii).

Unităţ i  școlare  deservite : 
Colegiul Tehnic I.C. Bratianu 
(MIU), Colegiul Tehnic Emanuil 
Ungureanu, Colegiul National C.D. 
Loga, Colegiul Naţional Pedagogic 
Carmen Sylva.

PLECĂRI DUS: Macilor - ora 
7:20; PLECĂRI ÎNTORS: MIU - 
ora 12:10; 13:10; 14:10

Prelungire S5
Martirilor - Colegiul Bănăţean.

TRASEU DUS: Calea Martirilor 
de la sensul giratoriu cu strada 
Elisabeta Rizea (limita administrativ - 
teritorială a municipiului Timișoara) 
- bulevardul Liviu Rebreanu și în 
continuare pe traseul existent.

STAŢII DUS: Apicultorilor 
(staţie de capăt Expres 3) - Musicescu 
(staţie în carosabil, fosta staţie E3) 
- Mureș (staţie E3) și în continuare 
staţiile deja existente.

TRASEU ÎNTORS:  traseul 
existent - bulevardul Liviu Rebreanu 
- Calea Martirilor până la sensul 
giratoriu cu strada Elisabeta Rizea 
(limita administrativ - teritorială a 
municipiului Timișoara).

STAŢII ÎNTORS: staţii existente 
- Mureș (staţie E3) - Musicescu 
(staţie în carosabil, fosta staţie 
E3) - Apicultorilor (staţie de capăt 
Expres 3).

PLECĂRI DUS: Apicultorilor 
- ora 7:15; PLECĂRI ÎNTORS: 
Colegiul Bănăţean - ora 12:10; 
13:10; 14:10.

Prelungire S8
Începând cu 6.05.2019, traseul 

școlar  S8 Freidorf  -  Colegiul 
Bănățean a fost prelungit până la 
Piaţa Huniade. Astfel, traseul școlar 
a fost denumit S8 Freidorf - Piaţa 
Huniade.

TRASEU DUS: Strada Polonă - 
strada Ovidiu Cotruș - strada Ioan 
Slavici - strada Ardealul - strada 

Mircea Hoinic - strada Nicolae 
Andreescu - strada Banatul - strada 
Budai Deleanu - Piaţa Iuliu Maniu 
- bulevardul 16 Decembrie 1989 - 
bulevardul General Ion Dragalina 
(Colegiul Bănăţean) - bulevardul 
Regele Carol I (linia de tramvai) 
- Piaţa Mocioni - bulevardul 16 
Decembrie 1989 - Piaţa Sfânta 
Maria - splaiul Tudor Vladimirescu 
- strada 20 Decembrie 1989 - Piaţa 
Iancu Huniade.

STAŢII DUS: Polonă (staţie 
Expres 7) - Răscoala din 1907 
(staţie Expres 7 și Linia 3) - C.I. 
Nottara (staţie Expres 7 și Linia 
3) - Podgoriei (staţie Expres 7 și 
Linia 3) - Liceul Auto (staţie Linia 
3) - Colegiul Bănăţean (staţie S2, S5) 
- Piaţa Iancu Huniade (staţie L16, 
staţia de pe strada 20 Decembrie 
1989, înspre Primăria Timișoara).

TRASEU ÎNTORS: Piaţa Iancu 
Huniade - strada 20 Decembrie 
1989 - bulevardul C.D. Loga - 
bulevardul Regele Ferdinand I 
- Piaţa Sfânta Maria - bulevardul 
16 Decembrie 1989 - strada Budai 
Deleanu - strada Banatul - strada 
Nicolae Andreescu - strada Mircea 
Hoinic - strada Ardealului - strada 
Ioan Slavici - strada Ovidiu Cotruș 
- strada Polonă.

STAŢII ÎNTORS: Piaţa Iancu 
Huniade (staţie L16) - Colegiul 
Bănăţean (staţie S2) - LIDL (staţie 
E7) - Banatul (staţie E7) - Opre 
Gogu (staţie E7) - Păcii (staţie E7) - 
Virgil Simionescu (staţie E7) - Liceul 
Auto (staţie Linia 3) - Podgoriei 
(staţie Expres 7 și Linia 3) - C.I. 
Nottara (staţie Expres 7 și Linia 3) 
- Răscoala din 1907 (staţie Expres 7 
și Linia 3) - Polonă (staţie Expres 7).

PLECĂRI DUS: staţia Polonă 
- ora 7:20; PLECĂRI ÎNTORS: 
Piaţa Huniade - ora 12:10; 13:10; 
14:10
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Panouri solare în Freidorf
SISTEM Producerea de energie termicã a fost eficientizatã prin folosirea resurselor regenerabile

Lucrările de investiţii s-au executat 
în incinta clădirii CET (centrală 
electrică de termoficare) Freidorf, de 
pe strada Văliug, care deservește 330 
de familii și un liceu. CET Freidorf 
funcţionează insularizat, alimentând 
cu energie termică consumatorii din 
cartier, în zona respectivă neexistând 
reţea termică primară. În CET 
Freidorf s-a realizat un sistem de 
acumulare a apei calde de consum 
în soluţia cu rezervor de 50 mc și 

pompă de circulaţie cu pornire și 
oprire în funcţie de graficul orar. 
Investiţia realizată în CET Freidorf 
constă în realizarea unei instalaţii 
care utilizează energia solară ca sursă 
de energie regenerabilă. Astfel, au 
fost montate 75 de panouri solare 
pentru energie termică pe acoperișul 
tip terasă al clădirii centralei termice 
pentru a produce energie termică care 
să asigure necesarul de apă caldă de 
consum pe perioada verii, folosind și 

rezervorul de acumulare existent. A 
fost efectuată recepţia la terminarea 
lucrărilor și punerea în funcţiune a 
echipamentelor aferente obiectivului. 
Cu ocazia probelor de punere în 
funcţiune s-a obţinut, în zilele 
însorite, o temperatură la apa caldă 
de 80º Celsius. Valoarea investiţiei 
pentru eficientizarea producerii de 
energie termică la CET Freidorf prin 
folosirea resurselor regenerabile a fost 
de 440.500 lei (fără TVA).

Retehnologizarea Colterm

Şedinţa Comisiei Locale de Ordine Publică

În cursul zilei de 25 aprilie 2019, 
la sediul Poliþiei Locale Timiºoara, a 
avut loc ºedinþa Comisiei Locale de 
Ordine Publicã, întrunitã în baza art. 29 
din Legea 155/2010, comisie care se 
reuneºte trimestrial sau ori de câte ori 
este necesar. La discuþii au participat 
city-managerul Timiºoarei, Robert Kristof, 
ºeful Poliþiei Municipiului Timiºoara, 
comisar ºef Daniel Drãguþã, directorul 
Poliþiei Locale Timiºoara, Dorel Cojan, 
secretarul Primãriei, Simona Drãgoi ºi 
consilierii locali Grigore Grigoroiu ºi Ciprian 
Mihok. Au fost dezbãtute problemele 

aflate pe ordinea de zi, cum sunt 
avizarea proiectului Regulamentului de 
Organizare ºi Funcþionare a Poliþiei Locale 
Timiºoara, s-au prezentat activitatea ºi 
indicatorii de performanþã ai Direcþiei 
pe anul trecut ºi s-au analizat diverse 
probleme operative curente de la nivelul 
municipiului Timiºoara. Conform legii, 
Comisia Localã are printre atribuþii 
asigurarea cooperãrii dintre instituþiile 
ºi servicii le publice cu atribuþii în 
domeniul ordinii ºi al siguranþei publice 
la nivelul unitãþii administrativ-teritoriale, 
avizarea proiectulului regulamentului 

de organizare ºi funcþionare a poliþiei 
locale, elaborarea proiectului planului 
de ordine ºi siguranþã publicã al unitãþii 
administrativ-teritoriale, pe care îl 
actualizeazã anual, analizarea periodicã 
a activitãþilor de menþinere a ordinii 
ºi siguranþei publice la nivelul unitãþii 
administrativ-teritoriale, evaluarea 
cerinþelor specifice ºi punerea pe tapet de 
propuneri privind necesarul de personal al 
poliþiei locale. Direcþia Poliþia Comunitarã 
Timiºoara a fost înfiinþatã ºi funcþioneazã 
în baza H.C.L. nr.85 din 15.03.2005 ca 
Direcþie în cadrul primãriei.

EVALUÃRI La Poliþia Localã Timiºoara a fost analizatã activitatea de menþinere a ordinii ºi siguranþei publice

M e n ţ i n e r e a  s i s t e m u l u i 
centralizat de termoficare de la 
nivelul municipiului Timișoara 
este recomandarea care a decurs din 
diferite studii realizate, pe de o parte 
pentru că este o companie cu 60.000 
de clienţi, care prin modernizare 
poate fi eficientizată, iar pe de 
altă parte pentru că investiţiile în 
protecţia mediului se realizează de 
administraţia publică cu finanţări 
europene. O altă problemă este 
faptul că renunţarea la companie ar 
determina clienţii să opteze pentru 
centrale proprii, majoritatea pe gaz, 
iar apariţia a încă zeci de mii de astfel 
de centrale ar avea efecte poluatoare 
majore. În aceste condiţii, primăria 
a derulat un proiect cu fonduri 
europene pentru retehnologizarea 
Colterm, finalizat în 2016, cu o 
valoare de 205 milioane de lei. 
Acum, municipalitatea a depus 
pro iec tu l :  “Retehnolog i za rea 
sistemului centralizat de termoficare 
din Municipiul Timișoara în vederea 
conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante 
în aer și pentru creșterea eficienţei 
în alimentarea cu căldură urban 
- etapa II”, cu fonduri europene 
nerambursabile, prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare. 
Va loarea  noulu i  cont rac t  de 
finanţare semnat recent este de 
148.118.419,84 lei. Obiectivele 
proiectului, în cele 2 etape, sunt 

legate de reducerea impactului 
n e g a t i v  a s u p r a  m e d i u l u i  ș i 
diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice cauzate de sistemul de 
termoficare.

Limitarea noxelor
În prima etapă s-a urmărit 

reducerea poluării aerului, prin 

folosirea celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT); introducerea 
măsurilor de eficienţă energetică 
în vederea reducerii pierderilor de 
căldură și energie la sursă; asigurarea 
accesului la serviciile publice de 
termoficare pentru populaţia cu 
venituri reduse; creșterea siguranţei 
aprovizionării cu căldură și apă 
caldă. Rezultate: retehnologizarea 
pompelor de transport din CET 
Centru și CET Sud; retehnologizarea 
a două cazane de apă fierbinte din 
CET Centru; o nouă instalaţie 
de desulfurare (DESOX) la CET 
Sud; retehnologizarea a trei cazane 
de aburi. Lucrările din proiect 
au permis: desulfurarea gazelor 
de ardere până la un conţinut de 
dioxid de sodiu (SO2) de 250mg/
Nmc comparativ cu 8800 mg/Nmc, 
scăderea la jumătate a emisiilor de 
pulberi: 20mg/Nmc faţă de 50mg/
Nmc înainte de realizarea staţiei de 
desulfurare; scăderea la jumătate a 
emisiilor de noxe la cazane: 200 mg/
Nmc faţă de 540 mg/Nmc cât erau 
înainte de retehnologizare; creșterea 
eficienţei energetice pe diferitele 
investiţii realizate și a sistemului de 
termoficare, rezultând costuri de 
exploatare mai mici.

FINANÞARE Începe a doua etapã de modernizare a companiei de termoficare a oraºului
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Finanþãri de nouã milioane de euro
SERVICII INTEGRATE Direcþia de Asistenþã Socialã a Municipiului Timiºoara are 9 proiecte cu fonduri externe

La nivelul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Timișoara 
au fost elaborate, pe parcursul 
anului 2018 și 2019 un număr de 9 
proiecte, fie ca leader de proiect, fie în 
calitate de partener, care au în total o 
valoare de 9.072.023 de euro. Pentru 
finanţare prin Programul Operaţional 
Regional au fost depuse 2 proiecte 
de regenerare fizică, economică și 
socială a zonei urbane marginalizate 
din cartierul Ronaţ și din cartierul 
Freidorf, despre care am mai scris. 
Acestea vizează construirea a câte 
unui centru multifuncţional, cu o 
valoare de tip servicii sociale fără 
cazare, în valoare de 5.729.005,05 
lei pentru Ronaţ și 4.381.944,27 lei 
pentru Freidorf. Vă prezentăm, în 
continuare, și celelalte proiecte cu 
finanţări externe din domeniul social.

Fãrã violenþã!
Unul  d in t re  pro i ec te  e s t e 

“SEVA - Stop! Eliminăm violenţa 
și agresivitatea”, cu o valoare totală 
de 1.856.342,06 lei (400.000 euro). 
Obiectivul general îl reprezintă 
reducerea fenomenului violenţei 
domestice și a numărului victimelor 

acestuia prin: dezvoltarea a două tipuri 
de servicii sociale de tip integrat, fără 
cazare (Centru de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenţei 
domestice destinat victimelor adulte și 
copiilor și Centru de asistenţă destinat 
agresorilor); furnizarea acestor servicii 
către 200 de victime ale violenţei 
domestice, adulţi și copii și către 55 
de agresori; depășirea situației de 
vulnerabilitate pentru minim 141 
de persoane ca urmare a sprijinului 
primit prin proiect; informarea și 
educarea opiniei publice. Servicii 
oferite în cadrul Centrului de 
consiliere pentru prevenirea și 
combaterea violenţei domestice 
și Centrului de asistenţă destinat 
agresorilor: crearea unei echipe de 
asistenţă și sprijin pentru victimele 
cazurilor de violenţă domestică și care 
să intervină de urgență în astfel de 
cazuri; consiliere psihologică și socială; 
consiliere juridică; cursuri de formare 
profesională; educaţia parentală; 
reinserție profesională; psihoterapie; 
servicii medicale, inclusiv medicină 
legală, etc. Perioada de implementare 
este aprilie 2019 - septembrie 2021.

Pentru vârstnici

Un proiect care se adresează 
celor de vârsta a treia este GERAS 
- Generăm eficient, rapid, activ, 
sustenabil servicii integrate pentru 
vârstnici. Valoarea totală este de 
2.780.725,50 lei. Obiectivul general 
îl reprezintă creșterea accesului la 
servicii sociale integrate, accesibile, 
durabile și de înaltă calitate prin 
dezvoltarea a 4 tipuri de servicii 
soc ia le  integrate  fără  cazare , 
furnizarea acestor servicii unui număr 
de 165 de persoane vârstnice care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: au domiciliul/reședinţa 
în Timișoara, se află în situaţii de 
dependenţă și/sau risc de excluziune 
socială care determină o situaţie de 
vulnerabilitate, precum și depășirea 
situaţiei de vulnerabilitate pentru 
minim 92 de persoane vârstnice 
ca urmare a sprijinului primit prin 
proiect. Servicii dezvoltate vor fi: 
cantină socială mobilă prin extinderea 
componentei de transport hrană la 
domiciliu pentru 50 persoane; centru 
de zi de socializare și petrecere a 
timpului liber pentru 55 persoane; 
centru de asistență și recuperare 
pentru 40 persoane; îngrijire la 
domiciliu pentru 20 persoane. 
Proiectul se va derula în perioada 

iunie 2019 – martie 2022.

Incluziune
TIM INTEGRA se numește 

proiectul pentru Servicii integrate și 
parteneriat activ pentru incluziune 
socială, finanţat prin GRANTURI 
NORVEGIENE și va avea o valoare 
de 4.202.283 euro. Obiective 
specifice: reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială prin furnizarea 
a două tipuri de servicii sociale 
de zi, în cadrul a două centre 
comunitare multi-funcționale situate 
în proximitatea unor zone urbane 
marginalizate, folosind o intervenţie 
de tip integrat și desfășurarea de 
acțiuni în comunitate, ţintind un 
număr de 3.160 persoane (copii, 
tineri și adulți) aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială; creșterea 
implicării comunităţii locale și a 
profesioniștilor în activităţi de 
combatere a sărăciei, schimb de 
experiență și training, activități în 
comunitate, voluntariat, formare 
profesională, creare de metodologii 
de lucru și baze de date, țintind un 
număr de 180 persoane. Proiectul 

va fi implementat în parteneriat cu: 
Fundaţia United Way România, 
Fundația Judeţeană de Tineret Timiș 
și Municipiul Oslo. Vor fi înființate 
două centre multifuncționale și 
dezvoltate servicii și activităţi pentru 
Fratelia și Traian prin: centru de 
zi pentru copii aflați în situație de 
risc de separare de părinţi; servicii 
de asistenţă comunitară; acţiuni de 
informare și educare în comunităţi 
și școli; activităţi cultural și artistice 
pentru promovarea incluziunii 
sociale a persoanelor în situaţie de 
risc; schimburi de experienţă, vizite 
de studio și formare profesională 
pentru special i ș t i .  Grupuri le : 
1800 de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială. ROOF 
este un proiect pentru eradicarea 
fenomenului lipsei de adăpost, 
finanţat prin URBACT III, cu 
o valoare de 750.000 de euro, 
ARAMIS- echipamente și tehnologii 
asistive pentru persoane vârstnice, 
18.215.808 euro, “RO - SRB 
Together serving community” - 
Dezvoltare serviciu persoane vârstnice 
- 459.868,50 euro și URBInclusion 
- Combaterea sărăciei în zone 
marginalizate - în implementare, cu 
o valoare de 58.372 euro.
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AQUATIM S.A.

Director
Ilie Vlaicu

Adresã: Str. Gheroghe Lazãr nr. 11A
Tel.: 0256/201.370 
Fax: 0256/294.753

e-mail: aquatim@aquatim.ro
Dispecerat non-stop: 0256/201.362

Internet: www.aquatim.ro

Compania Locală de 
Termoficare COLTERM

Director Emil Şerpe

Adresã: Str. E. Joseph Lonovici, nr. 4
Tel.: 0256/302.677, 0256/302.722 

0256/302.611, 0256/302.665 
Fax: 0256/294.753

Dispecerat non-stop: 0256/494.133 
Internet: www.colterm.ro

S.C. Drumuri 
Municipale S.A.

Director
Valentin Martânov

Adresã: Str. Eternitãþii nr. 45
Tel.: 0256/215.003; 
Fax: 0256/215.007

e-mail: sdm@sdm-tm.ro
Internet: www.sdm-tm.ro

S.C. Horticultura S.A.

Director 
Andrei Drăgilă

Adresã: Str. E. Ungureanu nr. 5
Tel.: 0256/498.667 
Fax: 0256/498.667

Internet: www.horticultura.ro

S.C. Pieţe S.A.

Director 
Ioan Nasleu

Adresã: Str. Ovidiu Balea nr. 2
Tel./Fax: 0256/494.482

Dispecerat: 0256/494.482

S.C. Retim Ecologic Service S.A.
Adresã: Str. Gh. Lazãr nr. 24, etaj 4,

SAD 31-33-clãdirea „FRUCTUS PLAZA”
CALL CENTER - program telefonic 7:00-

19:00, +40 374 885 692.
Program Birou contractare - relaþii clienþi:
luni-vineri, orele 8:00 - 17:00, strada 

Gh. Lazãr nr. 24, parter.
Program distribuire pubele/saci: orele 

8:00-15:30 în Calea Torontalului nr. 94.
DISPECERAT CENTRAL - Program telefonic 

non-stop: 0256 499 490
e-mail: contact@retim.ro

Societatea de Transport 
Public Timișoara

Director General
Nicolae Bitea

Adresã: B-dul Take Ionescu nr. 56
Tel.: 0356/803.700 - centrala

Tel. Relaþii cu Publicul: 0356/803.720
e-mail: relatii.publice@ratt.ro

Educaþie prin joc la Aquapic
Centrul Aquapic, de la fosta uzină 

de apă industrială din Timișoara, și-a 
deschis porţile în aprilie. Activitatea a 
început în forţă, cu circa 400 de copii 
înscriși în prima zi și a continuat 
în cam același ritm în săptămâna 
15-19 aprilie, o săptămână “altfel”, 
pentru multe unităţi de învăţământ 
din Timișoara. Dat fiind numărul 
record de vizitatori, pentru mai multă 
fluiditate, jocurile educative au fost 
organizate pe “insule” de activităţi 
unde copiii au poposit, pentru câte 
o scurtă incursiune în lumea apei, fie 
ea din oraș sau din natură. Vizitatorii 
au fost ghidaţi astfel, de la o insulă 
la alta, pe un traseu potrivit vârstei și 
preocupărilor lor. Preșcolarii au dat, 
spre exemplu, culoare circuitului apei 
în natură pe panoul dedicat, în timp 
ce, pe partea cealaltă, copii ceva mai 
mari construiau cu ajutorul unor 
magneţi traseul apei de la vapor la 
fulg de nea și din vârf de munte până 
în ocean. Cea mai vizitată destinaţie 
Aquapic a fost… canalizarea orașului. 
Toate grupurile, indiferent de vârstă, 

au rezolvat corect jocul cu întrebarea 
ce aruncăm și ce nu la toaletă, ceea ce 
ne face să sperăm că, probabil peste o 
generaţie, mentenanţa canalizării va fi 
mult mai ușoară. Pescuitul deșeurilor 
din canalizare a fost, de asemenea, o 
probă disputată cu mult interes de 
micii vizitatori. Povestea vechii uzine 

am spus-o în mai multe feluri, pentru 
toate vârstele. Sacul magic cu indicii 
despre apa industrială, pompele, 
motoarele și podul rulant, imaginile 
clădirilor de început de secol XX au 
atras și încântat, fiecare în parte, altă 
categorie de vizitatori. Laboratorul 
de experimente, construirea unei 

mini-reţele, și, mai ales, jocurile cu 
apă, au fost, de asemenea, puncte 
fierbinţi pe traseul Aquapic. De 
mare ajutor au fost elevii clasei a 
XI-a de la Colegiul Bănăţean, foști 
vizitatori ai centrului, acum prezenţi 
ca voluntari! Tinerii, Raluca Ionuţ, 
Andrei Gozman, Teodora Sava, 
Sara Stancu, Andreea Nica, Andreea 
Cojoacă, Patricia Ursu, Damian 
Zaga, Patrisia Petrovici, Alexandra 
Todor, Tara Răsădea, Alicia Sferlea, 
ne-au arătat că și-au însușit cu brio cel 
puţin una din lecțiile învățate tot aici 
la Aquapic, în mini-laboratorul de 
experimente, și anume că este nevoie 
să fii DEDICAT, IMPLICAT și 
ORGANIZAT pentru a avea succes, 
în orice faci.

Echipa de voluntari  a fost 
completată, în mod fericit, de 
studenți UPT. Cristian Bălescu și 
Alexandra Brindescu au ajutat cu 
suport tehnic și logistic, au participat 
la îndrumarea activităților pentru 
elevi și la promovarea centrului. 

(Loredana Leordean, Aquaștiri)

Calitatea de titular de contract
LEGISLAÞIE Aquatim avertizeazã consumatorii din condominii: constituirea în asociaþii de proprietari este obligatorie

Societatea Aquatim avertizează 
c l i en ţ i i  a supra  ob l iga t i v i t ă ţ i i 
constituirii în asociaţii de proprietari 
pentru administrarea condominiilor, 
obligativitate impusă de legislaţia din 
domeniu (Legea nr. 196/20.07.2018). 
Conform legii menţionate, companiile 
care prestează servicii de utilitate 
publică printr-un branșament sau 
racord comun au obligaţia să asigure 
serviciile numai dacă există o asociaţie 
de proprietari pentru condominiul 
respectiv, care să aibă calitatea de 
utilizator, respectiv titular de contract. 
În acest sens, reprezentanţii asociaţiilor 
de proprietari sunt așteptaţi, cât 

mai curând, la Biroul Contracte al 
societăţii, de pe str. Treboniu Laurian 
nr. 7A, camera 12.

Programul cu publicul este luni, 
miercuri, vineri, între orele 8 și 15:30, 
respectiv marţi și joi între orele 8 și 18. 
Pentru încheierea noului contract sunt 
necesare copia sentinţei civile (hotărârii 
judecătorești) de înfiinţare a asociaţiei 
și copia certificatului de înregistrare 
fiscală. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la numerele de telefon 0754 
099 502 (Birou Relaţii - Clienţi) 
și 0754 099 503 (Compartiment 
Contracte). Alte date de contact: 
Dispeceratul non-stop al companiei 

de alimentare cu apă și canalizare este: 
0356-914, 0256 201 362, 0756 119 

528, iar mai multe informaţii puteţi 
afla accesând adresa www. aquatim.ro.

Mentenanþa preventivã a reþelelor de 
canalizare, fãcutã de Aquatim include 
ºi inspecþia video a acestora. Pentru 
transmiterea imaginilor din canalizare, 
echipele Aquatim folosesc echipamente 
cu circuit TV închis (CCTV). Acestea sunt 
fie camere “fixe”, introduse în canalele de 
diametru 100-150 mm cu ajutorul unei tije, 
fie adevãraþi roboþi motorizaþi, prevãzuþi 
cu camere de luat vederi, ce se deplaseazã 
prin conducte fiind comandaþi de operatorii 
de la suprafaþã. Localizarea cu precizie 
a defectelor sau blocajelor, prin folosirea 
combinatã a camerei video ºi a aplicaþiei 
informatice specializate, este marele atu 

al inspecþiei cu echipamente cu circuit TV 
închis - CCTV. Pentru o companie de apã 
cunoaºterea stãrii canalelor este importantã 
în luarea unei decizii potrivite, de reparare 
sau înlocuire. ªi, sã nu uitãm, roboþii au acces 
unde oamenii nu au, în canale de dimensiuni 
mici. Pentru o demonstraþie a robotului 
Aquatim la treabã, vizitaþi pagina noastrã 
de FB: https://www.facebook.com/aquatim.
sa/videos/634559726965404/. Robotul 
destinat inspecþiei video a canalizãrii poate 
fi comandat de la distanþã ºi transmite în 
timp real. Inspecþia video a canalelor are o 
serie de avantaje. În primul rând, robotul are 
acces acolo unde nu au oamenii, în canalele 

nevizitabile, de diametre mici. Localizarea 
cu precizie a defectelor, prin folosirea 
combinatã a camerei video ºi a aplicaþiei 
informatice specializate, este celelãlalt mare 
atu al inspecþiei CCTV. “Cunoscând cu precizie 

starea canalelor, se poate lua uºor decizia 
potrivitã, de reabilitare sau remediere”, 
spune directorul general al Aquatim, Ilie 
Vlaicu.

(Loredana Leordean - Aquastiri)

MONITORIZARE Inspecþia cu roboþi localizeazã cu precizie defectele sau blocajele

Călătorie... prin canalizarea Timişoarei

LABORATOR Elevii au fãcut experimente ºi au rãspuns ºi la întrebarea ce aruncãm ºi ce nu în toaletã
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Direcţia Economică
Director STELIANA STANCIU

e-mail: steliana.stanciu@primariatm.ro
Tel.: 0256/408.468 sau 0256/408.312, cam. 312

CONSILIUL LOCAL

Primãria Municipiului Timiºoara
B-dul C.D. Loga nr. 1, www.primariatm.ro

0256 - 969 - Call Center
Programul de lucru la camera 12:

Luni , Miercuri, Joi, Vineri: 8:30 - 16:30, Marþi 8:30 - 18:30.
Orarul casieriei: Luni-Vineri: 8:30 - 15:30, pauzã între 12 - 13

Viceprimar: DAN DIACONU
Audienþe: joi, de la ora 11.00

e-mail: dan.diaconu@primariatm.ro 
Tel.: 0256/494.657, cam. 106

Primar: NICOLAE ROBU
Audienþe: luni, de la ora 13.00

e-mail: cabinet.primar@primariatm.ro
Tel.: 0256/408.300, cam. 113

Administrator public: ROBERT KRISTOF
Audienþe: joi, de la ora 12.00

e-mail: robert.kristof@primariatm.ro
Tel.: 0256/408.315

Secretar: SIMONA DRĂGOI
Audienþe: miercuri, de la ora 10.00

e-mail: secretar@primariatm.ro
Tel.: 0256/493.018, cam. 110

Direcţia Economică
Director STELIANA STANCIU

e-mail: steliana.stanciu@primariatm.ro
Tel.: 0256/408.468 sau 0256/408.312, cam. 312

Direcţia Urbanism
Director SORIN EMILIAN CIURARIU
Audienþe: miercuri, de la ora 10.00; e-mail: sorin.ciurariu@primariatm.ro 

Tel.: 0256/408.326, cam. 208

Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
 I Est: Director, FLORIN RĂVĂȘILĂ

           II Vest: Director, MIHAI BONCEA
Audienþe: marþi de la ora 10.00; e-mail: mihai.boncea@primariatm.ro

Tel.: 0256/408.388, cam. 230

Director Direcţia de Mediu: 
ADRIAN AMEDEO BERE-SEMEREDI

Audienþe: luni de la ora 12.00; e-mail: adrian.bere@primariatm.ro 
Tel.: 0256/408.484, cam. 303 B

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI 
REȚELE UTILITARE

Director general CULIŢĂ CHIŞ
Audienþe: marþi de la ora 10.00 - 12.00; e-mail: culita.chis@primariatm.ro

Tel.: 0256/408.480, cam. 127

Direcţia Fiscală: 
Director ADRIAN BODO

      Audienþe: luni între orele 9.00-11.00; e-mail: adrian.bodo@dfmt.ro
Tel.: 0256/408.101, cam. 12 et. 1

Viceprimar: FARKAS IMRE
Audienþe: marþi, de la ora 12.00

e-mail: farkas.imre@primariatm.ro 
Tel.: 0256/490.388, cam. 106

Datele de contact ale Executivului Primãriei
Înscrierile pentru audiențe se fac la

camera 12, bd. C. D. Loga nr. 1

F

Direcţia Dezvoltare
Director MAGDALENA NICOARĂ

Audienþe: luni, de la ora 09,00; e-mail: magdalena.nicoara@primariatm.ro
Tel.: 0256/408.354, cam. 10

AAAAAAA
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Primãria Timiºoara, împreunã cu tinePrimãria Timiºoara, împreunã cu tine

Cupoanele se pot depune sau trimite la adresa: 
Primãria Timiºoara, b-dul C.D. Loga nr. 1

Compartiment Monitor

Nume:.................................................................................................................

Adresã:...............................................................................................................

Vã rugãm sã completaþi taloanele cât mai citeþ ºi cu date reale. În caz contrar, taloanele ilizibile NU vor putea fi prelucrate. 
Vã mulþumim!

Sugestii ºi probleme legate 
de activitatea Primãriei

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Ce pãrere aveþi despre Monitorul 
Primãriei Municipiului Timiºoara?

Primãria Municipiului Timiºoara
B-dul C.D. Loga nr. 1 www.primariatm.ro

Numerele de telefon ale Primãriei Municipiului 
Timiºoara: 408.300/1,2,3,4,5,6,7,8

PROGRAM CU PUBLICUL
Luni - Vineri: 8.30 - 10.30
Marţi, Joi: 14.00 - 16.00

SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII (cam. 12)
SERVICIUL PUBLIC DE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI:

Biroul Locuinţe
Biroul Chirii
Compartimentul Coşerit şi Compartimentul Administrare Cimitire 

şi Pompe Funebre au sediul în P - ţa Traian, str. 3 August 1919, nr. 17. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0256/433.211.
Compartimentul Eficientizare Energeticã Clãdiri, Luni - vineri, orele 8.30 - 10.30, 
camera 105
DIRECŢIA FISCALĂ (B-dul Mihai Eminescu nr. 2B):

Biroul Consiliere Cetăţeni şi Registratură: Luni, Miercuri, Joi, Vineri între 
orele 8.30 - 16.00 şi Marţi între orele 8.30 - 18.00

Biroul Evidenţă Contribuabili şi Încasări Bugetare -  program casierie: 
Luni, Miercuri, Joi, Vineri între orele 8.30 - 16.00 şi Marţi între orele 8.30 - 18.00

Biroul Evidenţă Contribuabili şi Încasări Bugetare - program eliberări 
certificate de atestare fiscală: Luni, miercuri şi joi, între orele: 8.30 - 13.00 şi 14.00 
- 16.00

- ghişeul nr. 1 - pentru persoane fizice: Marţi între orele: 8.30 - 13.00 şi 14.00 
- 18.00

- ghişeul nr. 2 - pentru persoane juridice: Vineri între orele 8.30 - 12.00 şi 
între orele 13.00 - 14.00

Compartiment Impuneri Mijloace de Tansport Persoane Fizice şi 
Juridice

- Timişoara str. Aristide Demetriade nr. 1 - Iulius Mall, etaj I: Luni, marţi, 
miercuri, joi între 9.00 - 17.00 şi Vineri între 9.00 - 16.00
DIRECŢIA PATRIMONIU:

Biroul Urmărire Venituri: Luni şi Vineri: 8.30 - 16.00 şi 
Marţi: 8.30 - 18.00 
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TIMIŞOARA:
Telefoane: Înregistrări nou - născuţi: 0256 - 200.373; Căsătorii, Divorţuri: 

0256 - 200.372; Decese: 0256 - 200560; Eliberări certificate la cerere/schimbări de 
nume: 0256 - 200.374;Eliberarea cărţilor de identitate: 0256 - 225.185,0256 - 225.186, 
precum şi numerele de telefon mobil 0747777666 pentru probleme legate de stare civilă 
şi 0751999888 pentru probleme legate de evidenţa persoanelor.

Programări: Cetăţenii au la dispoziţie 3 ghişee pentru care se pot programa online 
pentru depunerea cererilor de eliberare a actului de identitate. Programările se fac la: 
https://www.primariatm.ro/evpers/.
Programul de lucru cu publicul
Evidenţa Persoanelor: Depuneri cereri acte de identitate: Luni 8,30 - 13, Marţi 

8,30 - 18,30, Miercuri 8,30 - 13, Joi 8,30 - 16,30, Vineri 8,30 - 13; Eliberări acte de 
identitate: Luni 8,30 - 16,30, Marţi 8,30 - 18,30, Miercuri 8,30 - 16,30, Joi 8,30 - 16,30, 
Vineri 8,30 - 16,30.
Stare Civilă:
Naşteri: Depunerea actelor - luni, miercuri, joi, vineri 8,30 - 12, marţi 8,30 - 12 

şi 13 - 18,30.
Eliberarea certificatelor de naştere: luni, miercuri, joi, vineri 12 - 13, marţi 12 - 18,30.
Naşteri tardive: Depunerea actelor: luni, miercuri, joi 8,30 - 13, marţi 13 - 18,30.
Transcrieri certificate de naştere din străinătate: luni, miercuri 8,30 - 13, marţi 

8,30 - 18,30, joi 8,30 - 13.
Căsătorii: Depunerea actelor - luni 8,30 - 13, marţi 8,30 - 18,30, miercuri 8,30 

- 13, joi 8,30 - 13.
Oficierea Căsătoriilor va avea loc săptămâna următoare, în ziua de: miercuri 13 - 16, 

joi 13 - 16, vineri 9 - 13, sâmbătă - în funcţie de numărul cererilor.
Transcrieri certificate de căsătorie din străinătate: luni, miercuri 8,30 - 13, marţi 

8,30 - 18,30, joi 8,30 - 13.
Decese: luni, miercuri, joi 8,30 - 16,30, vineri 8,30 - 14, marţi 8,30 - 18,30, 

sâmbătă 10 - 12.
Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere. Eliberarea / actualizarea livretului de 

familie: luni, miercuri, joi, vineri 8,30 - 13, marţi 8,30 - 18,30.
Schimbări de nume pe cale administrativă/Rectificări acte de stare civilă/Înscrieri 

menţiuni din străinătate/Transcrieri certificate de deces din străinătate: luni 8,30 - 13, 
marţi 13 - 18,30, miercuri, joi 8,30 - 13. Divorţuri pe cale administrativă: luni 8,30 - 13, 
marţi 8,30 - 18,30
DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA:

 Dispecerat non-stop: tel. 0256/246.112; 256/968
Adresă: str. Avram Imbroane nr. 54 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ (B-dul Regele Carol 
I (fost Tinereţii), nr. 10, Timişoara; Tel./fax: 0256/220.583, e-mail: dasctm@
primariatm.ro)

Serviciul de Asistenţă Socială: B-dul Regele Carol I, nr. 10, tel./fax 
0256/220.583;

Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice: Calea Sever 
Bocu, nr. 44A, tel. 0256/490.286 şi 0356/413.362, zilnic: 8.00 - 10.00;

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice “Sf. Mihail şi Gavril” Calea Sever 
Bocu, nr. 44A, luni, miercuri: 8.00 - 15.00, marţi 8.00 - 19.00, joi 8.00 - 18.00, vineri 
8.00 - 14.00;

Centrul de Zi Alzheimer: Str. Vasile Alecsandri, nr. 6, tel. 0256/434.736, 
zilnic 8.00 - 16.00;

Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei: str. Platanilor nr. 2, tel./
fax 0256/214.572;

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap: Calea Dorobanţilor 
nr. 11, tel. 0256/205.465; 0256/225.306;

Serviciul Centrul de Zi pentru Copiii cu Dizabilităţi “Podul Lung”: str. 
Cornelia Sălceanu nr. 17, tel. 0256/202.585;

Căminul pentru Persoane Vărstnice Timişoara: str. Inocenţiu Klein, nr. 
25-29, tel./fax 0256/208.715.
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ISTORIA ORAȘULUI TĂU

Monumente de artã timiºorene
EMBLEMATIC Statuia Victoriei a rãmas tot în Parcul Central, în apropierea Monumentului Ostaºului Român Eliberator

La solicitarea cititorilor, am reluat 
pagina dedicată istoriei orașului și vă 
prezentăm, în mai multe numere, cartea 
“Monumente de artă timișorene”, pe 
care autorul, Ștefan Tat, a acceptat 
să o pună la dispoziţia publicului 
larg. Primul capitol este consacrat 
celor 17 monumente dedicate unor 
evenimente: Sfântul Ioan Nepomuk, 
Sfânta Treime, Sfânta Maria și Sfântul 
Nepomuk, Obeliscul Sfânta Ecaterina, 
Obeliscul Cruce, Monumentul militar 
austriac Victoria, Capela Sfintei Maria, 
Răstignire, Victorie, Lupa Capitolină, 
Ostașul român eliberator, Placa 
memorială Lupta studenţilor 1956, 
Monumentul Eroilor Neamului 1941-
1945, Monumentul Deportaţilor 
din Bărăgan, Fântâna Înfrăţirii, 
Monumentul Lagăr 17, Monumentul 
Rezistenţei Anticomuniste din Banat. 
“Monumente de artă timișorene. 
Statui-busturi-obeliscuri, plăci 
comemorat ive ,  memor ia l e  ș i 
omagiale”, volumul I, autor Ștefan 
Tat, a apărut în 2013, în colecţia 
Patrimonium a editurii Eurostampa.

Victorie
Monumentul Victorie, sculptat 

în marmură de Constantin Lucaci, 
a fost inaugurat în anul 1923 și se 

află în Parcul Central, (1) în linie 
cu monumentul Ostașului Român 
Eliberator. A fost mutat în acest 
spaţiu din locul unde a fost amplasat 
bustul lui Alexandru Mocioni, în 
anul 2009. (Notă:1-Direcţia pentru 
cultură, culte și patrimoniul cultural 
naţional a judeţului Timiș “Judeţul 
Timiș. Monumente de For Public”, 
Ed. Graphite, 2010). În prezent, faţă 
de datele de la momentul apariţiei 
cărţii, monumentul a fost mutat, dar 
se află tot în Parcul Central, în partea 
dreaptă pe la mijlocul parcului (n.r).

Glorie lor
M o n u m e n t u l  O S TA Ș U L 

ROMÂN ELIBERATOR, sculptat 
în marmură de Rușchiţa de către 
sculptorul Ion Vlad, inaugurat în anul 
1962, se află la intersecţia principalelor 
alei din Parcul Central (1.) Lucrarea de 
artă, denumită iniţial Monumentul 
ostașului român, dezvelită la 30 
decembrie, cu prilejul sărbătoririi 
a 15 ani de la “nașterea Republicii 
Populare Române”  (2) a fost ridicată 
pentru a glorifica și eterniza eroismul 
ostașilor români “umăr la umăr 
cu ostașii sovietici, sprijiniţi de 
forţele patriotice” în lupta pentru 
“libertatea și independenţa patriei”, 

(2) redate în scenele în basoreliefurile 
monumentului. Monumentul a fost 
conceput de către autorităţile de atunci, 
pentru a servi ca loc de desfășurare a 
evenimentelor festive ca depuneri de 
coroane, depuneri de jurăminte ale 
pionerilor, șoimilor și altele și pentru 
a scoate în evidenţă rolul maselor în 
făurirea istoriei, conform doctrinei 
“războiului întregului popor”. 
Monumentul era format din grupul 
statuar, împrejmuit cu jardiniere 
placate cu marmură, iar între acestea 
și în frontul monumentului sunt 
gărduleţe confecţionate din fier 
forjat. În jardiniere sunt plantate în 
permanenţă flori de sezon. După 
terminarea reamenajării Parcului 
Central “Anton von Scudier” vom 
vedea cum va arăta. Grupul statuar 
este compus din ostașul român echipat 
pentru luptă cu arma la picior și cu 
drapelul patriei desfășurat în mâna 
dreaptă, așezat pe un soclu înalt care 
are pe părţile laterale două sculpturi 
în relief, reprezentând scene din al 
Doilea Război Mondial. Pe partea din 
faţă la inaugurare, în centru era scris: 
“GLORIE OSTAȘILOR ROMÂNI 
MOȘTENITORI AI TRADIŢIILOR 
ISTORICE STRĂBUNE CARE AU 
LUPTAT CU EROISM ÎMPOTRIVA 
F A S C I S M U L U I ,  P E N T R U 
LIBERTATEA ȘI INDEPENDENŢA 

PATRIEI”. (2) Acest text, după anul 
1990 a fost înlocuit cu cel actual: 
“GLORIE OSTAȘULUI ROMÂN, 
MOȘTENITOR AL TRADIŢIILOR 
ISTORIEI STRĂBUNE, CARE 
A  L U P TAT  C U  E R O I S M 
ÎMPOTRIVA BOLȘEVISMULUI 
ȘI FASCISMULUI, PENTRU 
LIBERTATEA ȘI INDEPENDENŢA 
PATRIEI” (Notă: 1 - Direcţia pentru 
cultură, culte și patrimoniul cultural 
naţional a judeţului Timiș “Judeţul 
Timiș. Monumente de For Public”, 
Ed. Graphite, 2010; 2 - “Solemnitatea 
de la Timișoara cu prilejul dezvelirii 
monumentului ostașului românm 
“articol din cotidianul DRAPELUL 
ROȘU/ anul XVIII/ nr.5599/ luni 
31.12.1962)

Lupoaica
Monumentul “LUPOAICA”, cu 

statuia în bronz copie a originalului 
“LUPA CAPITOLINA” din capitala 
Italiei, a fost amplasat pe locul în 
care se găsește și astăzi, în centrul 
scuarului din mijloc, din Piaţa 
Victoriei (Operei). (1) Este trecut la 
numărul curent 302 cu codul TM-III-
m-A-06314, în Lista monumentelor 
istorice 2004 pentru Judeţul Timiș 
- Anexa 1 - la Ordinul nr. 2.314 din 

08.07.2004 al Ministrului Culturii și 
Cultelor, în baza Legii nr. 422/2001.2

Monumentul se constituie din 
statuia lupoaicei alăptându-i pe 
Romulus și Remus - întemeietorii 
Romei - în vârful unui soclu, care 
imită o coloană antică înaltă de 4,96 
m, așezată pe o fundaţie formată din 
cinci blocuri de marmură aduse de 
la Roma simbolizând cele cinci mari 
regiuni ale ţării: Ardealul, Banatul, 
Dobrogea, Moldova și Muntenia. 
Statuia este donaţia primăriei 
Municipiului Roma ca semn de 
preţuire și confirmare a contribuţiei 
Imperiului Roman la formarea 
poporului român. Predarea s-a făcut 
de către consulul italian din Timișoara 
domnul Coderca. Monumentul a fost 
dezvelit la 23 aprilie 1926 în prezenţa 
a circa 10.000 de oameni, a organelor 
puterilor locale, a notabilităţilor și 
a personalităţilor municipiului, a 
reprezentanţilor guvernului: Vasile 
Goldiș - Ministrul Cultelor - și Trancu 
Iași - Ministrul muncii -.(Note: 
1 - Direcţia pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural naţional a 
judeţului Timiș “Judeţul Timiș. 
Monumente de For Public”, Ed. 
Graphite, 2010;2 - Monitorul oficial 
al României nr. 646 bis/16.07.2004, 
partea I, vol. III.)
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