
Stimaţi timișoreni,
Am făcut, în ultimii ani 

numeroase investiții în sănătate și 
educație, domenii prioritare în care zeci 
de ani nu s-a făcut mare lucru pentru 
reabilitarea clădirilor și modernizarea 
dotărilor, precum și în dezvoltarea 
infrastructurii.

De asemenea, ne-am orientat decisiv 
spre implementarea în orașul nostru a 
unui transport ecologic, nepoluant, cu 
autobuze electrice și tramvaie, astfel încât 
în câțiva ani, întregul parc al Societății 
de Transport Public Timișoara să fi e 
constituit doar din mijloace de transport 
care nu poluează aerul. Nu ne depășește 
nimeni în țară nici la acest capitol! 
Menționez doar faptul că:

1. avem deja 30 de tramvaie 
moderne, superbe - Armonia

2. avem contract semnat după o 
licitație lungă -cum sunt de obicei 
licitațiile în România- pentru alte 42 
de tramvaie ultramoderne, de top 
mondial, dintre care pentru 21 avem 
deja aprobată finanțare din fonduri 
europene

3. avem în licitație -iarăși lungă, 
foarte lungă-, în fază fi nală, achiziția a 44 
de autobuze electrice pentru care avem 
deja aprobată finanțare din fonduri 
europene

4. avem 440 de biciclete și 100 de 
trotinete electrice deja în uz

Ca investiții în transportul public, 
mai menționez, dacă tot a venit vorba:

5. cele 20 de minibuze superbe 
folosite pentru copiii noștri, în 
transportul școlar

6. achiziția celor 4 mașini speciale 
pentru transportul public în regim 
de taxi gratuit dedicat persoanelor cu 
dizabilități

7. achiziția celor 7 vaporașe 
care dau atâta farmec suplimentar 
orașului nostru, dar și de mare utilitate 
(reamintesc: pentru că am făcut asta, 
plătind 2 milioane de euro, am primit 
de la Uniunea Europeană 6 milioane de 
euro, pentru amenajarea frumoasă cum 
o vedeți a malurilor Begăi; deci, un plus 
de 4 milioane euro, o bună “afacere” 
pentru Timișoara, nu?)

8. achitarea celor 50 de troleibuze 
și 30 de autobuze achiziționate de 
fosta administrație, dar plătite în 
cvasitotalitate cu mine ca Primar

Cred că este limpede pentru oricine 
că în toată istoria transportului public 
din Timișoara nu s-au făcut într-un 
timp atât de scurt asemenea dezvoltări 
/ modernizări ale acestui sector! Ne 
mândrim cu ele și vă mulțumim că 
ați suportat de zeci de ani condițiile 
nedemne de un oraș cu pretenții ca 
Timișoara, la nivelul vremurilor pe care 
le trăim -și din păcate încă mai aveți de 
suportat, dar doar câteva luni, până ne 
vin noutățile despre care v-am vorbit-; 
așa se întâmplă când în fruntea obștilor 
ajung oameni ai vorbelor, preocupați 
doar de interesele lor și ale clientelelor 
din jurul lor, oameni care nu pot etala 
o realizare concretă a lor, una singură 
măcar și nu oameni ai faptelor, cu 
realizări concrete, consistente în spate, 
garanție a efi cienței și pe viitor și, în 
plus, onești, dedicați interesului public 

și numai interesului public, dispuși să 
lupte cu oricine și în stare să lupte cu 
oricine pentru interesul public, să lupte 
și să și câștige luptele ce sunt de dus! 
Evident, eu din această a doua categorie 
fac parte și știu că tocmai pentru asta am 
benefi ciat de încrederea și susținerea dv. 
-în 2012 judecându-mă după cariera 
universitară dusă până la cel mai înalt 
nivel, numai și numai prin forțe proprii, 
plecând din postura de copil de la țară, 
fi u de oameni simpli și după realizările 
din postura de Rector, iar în 2016, 
după realizările din oraș și conduita 
avută ca Primar, respectuoasă cu toți 
cei ce la rândul lor sunt respectuoși și 
intransigentă cu cei incorecți- și sper 
că nu v-am dezamăgit! Eu, stimați 
timișoreni, am muncit enorm, în toți 
acești 8 ani -și asta, probabil s-a văzut-, 
dar am și luptat enorm -și asta, probabil 
s-a văzut mai puțin-!

Dar, să revenim. Am fi nalizat recent 
o nouă linie de tramvai spre mall-
ul din Calea Șagului și vom începe 
reabilitarea liniilor de tramvai pe Calea 
Bogdăneștilor, Bulevardul Cetății și 
Strada Stan Vidrighin, care toate vor 
avea piste de biciclete corespunzătoare, 
trotuare excelente, spații verzi și o 
mulțime de copaci, în total, de ordinul 
miilor!

Am creat un sistem gratuit de 
transport cu 440 de biciclete și 100 
de trotinete la dispoziția cetățenilor 
și vrem să realizăm un sistem de piste 
de biciclete și trotinete coerent, care să 
ofere siguranță, precum și o așa-numită 
“autostradă pentru biciclete”.

Am reabilitat și reabilităm, în 
continuare, parcurile orașului și spațiile 
verzi și creăm noi locuri de recreere pe 
terenurile virane din oraș ce ne aparțin, 
precum și între blocuri, unde plantăm 
pomi și amenajăm spații verzi, alături 
de locurile de parcare atât de necesare.

Cumpărăm chiar și terenuri pentru 
a face parcuri, respectiv recurgem la 
expropriere. Se va întâmpla asta, pentru 
început, în curând, pentru Zona Calea 
Lipovei - intersecția străzilor Silistra - 
Verde și pentru Zona Kiriac.

Am promis de mult complexuri 
sportive și de agrement în Calea Lipovei, 
Calea Șagului și Calea Buziașului. Ei 
bine, primul a ajuns la licitația pentru 
execuție (pentru a doua oară, prima 
dată prezentându-se cu ofertă o singură 
fi rmă, dar fără să îndeplinească cerințele 
legale) Complexul din Calea Lipovei.

În Cartierul Dâmbovița vom 
amenaja un mare parc, pe o suprafață 
de 4 hectare! Lucrările pregătitoare au și 
început deja. La fel, dar pe o suprafață 
mai mică, vom amenaja un parc cu loc 
de joacă în Cartierul Calea Lipovei.

Dragi timișoreni,

Programul “Timișoara verde” este 
foarte important pentru noi toți, este 
un obiectiv special, menit să aducă 
Timișoara la statutul de oraș cu aer curat, 
cu o înaltă calitate a vieții. Întotdeauna 
în Timișoara au fost multe fl ori, de aceea 
ei i se mai și spune “orașul fl orilor”. Dar 
niciodată n-au fost atât de multe și în 
aranjamente atât de frumoase ca acum, 

acum când avem și un minunat și de 
foarte larg ecou Festival al Florilor (anul 
acesta, din păcate, din cauza pandemiei, 
nu l-am putut ține). “Timișoara verde” 
vizează tot ce v-am spus mai sus și încă 
mult mai mult, după cum vă voi ține 
la curent pe parcurs, stimați timișoreni. 
Nu luați în seamă, vă rog, calomniile, 
aberațiile debitate de unii-alții, inclusiv 
de diverși aspiranți la funcția de Primar, 
în această perioadă, dat fi ind că urmează 
în curând alegerile, cum se întâmplă de 
fi ecare dată, aspiranți fără nimic în spate, 
decât bani mulți -anul acesta se pare 
mai mulți ca oricând- și angajamente 
inevitabile față de furnizorii acelor bani 
mulți, care, mă îndoiesc că sunteți dv., 
timișorenii cei mulți, stimați concitadini!

Programul “Timișoara verde” se va 
derula în paralel cu numeroasele noastre 
proiecte de modernizare a orașului, 
pe toate coordonatele sale, cu atenție 
specială pentru: sănătate, educație, 
transport public, drumuri, poduri, 
pasaje, parcaje, rețele de utilități, dar și 
pentru viața culturală, care nu poate fi  
decât la înălțime într-un oraș ce a câștigat 
titlul de Capitală Europeană a Culturii, 
învingând în competiție Bucureștiul, 
Clujul, Iașiul și alte 10 orașe dintre cele 
mai importante ale țării.

Suntem încă sub pandemie, 
deci aveți grijă cu atenție sporită de 
dumneavoastră, stimați timișoreni! 
Sănătate și numai bine!

Cu deosebit respect,
Nicolae Robu

Primarul Timișoarei
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EDILITAR

Teren de fotbal
Primãria Municipiului Timiºoara 
intenþioneazã sã realizeze mai 
multe facilitãþi sportive ºi de 
agrement în cartiere. Astfel, pentru 
a amenaja un prim teren de fotbal 
a fost identificat un teren viran 
de aproape 9.000 metri pãtraþi, 
nefolosit, în zona Mircea cel Bãtrân.

Dupã gãsirea terenului se trece la 
realizarea studiului de fezabilitate, 
municipalitatea lansând licitaþia 
pentru a cãuta o firmã care sã 
întocmeascã studiul de fezabilitate 
pentru amenajarea unui teren de 
fotbal în Timiºoara, strada Mircea 
cel Bãtrân nr. 114.

În prezent, în acea locaþie se 
aflã un teren intravi lan, care 
apare în acte cu descrierea “curþi 
construcþii, cu o suprafaþã de 
8.927 mp”. La deplasarea la faþa 
locului, reprezentanþii primãriei au 
constatat cã terenul studiat nu are o 
utilizare concretã ºi se constituie ca 
teren viran care prezintã vegetaþie 
spontanã în interior ºi o împrejmuire 
parþialã necorespunzãtoare. Viitorul 
teren de fotbal va fi reprezentat 
de construcþii care vor ridica 
standardul de urbanism al zonei ºi 
va avea un impact pozitiv asupra 
populaþiei. 

Amenajarea este necesarã ºi 
oportunã în contextul în care, în 
prezent, municipiul prezintã o 
situaþia deficitarã la acest capitol. 

Real izarea investiþ iei în zona 
propusã oferã oportunitatea de a 
avea un teren de fotbal cu dotãri 
moderne, care ar aduce un plus atât 
municipalitãþii, cât ºi sportului de 
performanþã.

Reprezentanþii Primãriei Municipiului 
Timiºoara propun acolo realizarea 
unui teren de fotbal care va conþine 
o suprafaþã de joc pentru fotbal ºi 
spaþii anexe, þinându-se cont de 
Ghidul UEFA privind infrastructura 
stadioanelor. Se va avea în vedere 
ºi crearea unor locuri de parcare pe 
str. Mircea cel Bãtrân. Viitorul teren 
va fi folosit pentru antrenamentele 
copiilor ºi juniorilor, dar ºi pentru 
sportul de masã. Va fi un singur 
teren de iarbã, cu o tribunã relativ 
micã, de tipul celor de antrenament 
pentru copii în general.

Ofertele se pot depune pânã în 
25 iunie. Contractul va avea o 
duratã de 45 de zile, iar valoarea 
estimatã este de cel mult 63.546 
lei cu tot cu TVA. Dupã Studiul de 
Fezabilitate va fi nevoie ºi de un 
proiect tehnic, dupã care va putea fi 
demaratã licitaþia pentru execuþie. 
Cât despre complexurile sportive 
de cartier, pentru cel care ar urma 
sã fie amenajat în Calea Lipovei a 
fost lansatã licitaþia de execuþie, 
iar celelalte din Calea ªagului ºi 
Calea Buziaºului sunt la faza de 
documentaþii.
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PAVAJ Este în curs amenajarea cu dale ºi apar treceri de pietoni inedite

Întreaga zonă din centrul orașului, 
interiorul Inelului I, a intrat în 
transformare, fiind refăcute trotuarele, 
inclusiv pistele de biciclete aferente, 
precum și spațiile verzi, devenite 
minunate, formate din covoare de 
iarbă cu sisteme de irigare și din sute de 
copaci pe aliniamente. “Ca de obicei, 
avem contestatari, dar asta încă n-ar 

fi nimic, dar avem, iarăși de obicei, 
boicotori plătiți din bani publici! Dar 
noi nu ne lăsăm, noi luptăm pentru 
Timișoara noastră dragă și, avându-vă 
pe dv., timișorenii cei mulți alături de 
noi, întotdeauna învingem”, spune 
Nicolae Robu. Pe mai multe străzi au 
fost deja montate dalele, lucrările fiind 
executate de Societatea de Drumuri 
Municipale, care a cumpărat dalele, 
pregătind patru modele, în funcție 
de lățimea trotuarelor. Trotuarele din 
interiorul Inelului I sunt amenajate cu 
plăci mari de pavaj, cu plăci netede, 
rezultatul putând să fie văzut deja pe 
porțiunile pe care a fost montat. Pistele 
de biciclete de pe trotuare nu mai sunt 
delimitate cu vopsea, ci tot cu piatră, 
dar de culoare neagră. “Modelul de 

trotuar este făcut de specialiști și cine 
răspunde optează. Acolo unde avem 
piste de biciclete și o lățime de 2 metri, 
acolo vom merge pe modelul de la 
Hotel Continental. Unde avem trotuar 
mai îngust, modelul se modifică. Eu 
mă mândresc cu ce am decis până la ora 
actuală”, a declarat primarul. Au fost 

marcate într-o nouă viziune și câteva 
treceri de pietoni, sub forma unei 
claviaturi de pian. “Traversăm muzical 
momente mai grele, sau mai ușoare. O 
facem cu stil ... în Timișoara. În ton 
și semiton pentru pietoni și doar pe 
clape albe pentru bicicliști”, apreciază 
viceprimarul Dan Diaconu.

"Modernizarea Bv. Cetãþii a intrat în licitaþie 
de realizare a Proiectului Tehnic ºi execuþie. 
Este una dintre cele mai importante lucrãri 
de infrastructurã a anilor ce urmeazã. 
Discutãm despre unul dintre cele mai 
utilizate trasee de tramvai ºi unul dintre 
puþinele, din pãcate, în nordul Timiºoarei. 
Linia cale este deterioratã semnificativ, 
iar intervenþia este prioritarã atât pentru 
siguranþa circulaþiei, dar ºi pentru ca noile 
tramvaie sã poatã circula fãrã restricþii 
pe acest traseu. Lucrarea presupune 
aproape 1,6 km de linie dublã nouã, 
înierbatã, modernizarea tramei stradale, 

piste de bicicletã, noi trotuare, reþele de 
utilitãþi. ºansele ca ºi acest proiect, aflat 
pe lista de rezervã în cadrul Programului 
Operaþional Regional, sã fie finanþat din 
fonduri europene sunt sperãm noi, mari”, 
a declarat Dan Diaconu, viceprimarul 
Timiºoarei. În cadrul lucrãrilor pentru 
reabilitarea bulevardului Cetãþii, între Calea 
Bogdãneºtilor ºi Calea Torontalului, se vor 
amenaja spaþii verzi prin acoperire cu covor 
de gazon ºi plantarea unui numãr sporit de 
arbori. Linia cale dublã de tramvai va avea 
1.568,82 metri, carosabilul se va întinde 
pe 25.600,94 mp, trotuarele pe 12.291,45 

mp, pistele de biciclete pe 3.590,62 mp, iar 
spaþiile verzi pe un total de 20.530,79 mp. 
Lucrãrile propriu-zise ar trebui sã dureze 30 
de luni, adicã doi ani ºi jumãtate. Primãria a 
depus proiecte ºi pentru reabilitarea liniilor 

de tramvai ºi a tramelor stradale de pe 
Calea Bogdãneºtilor - pentru care existã 
deja finanþare, fiind semnat contractul ºi 
pentru Calea Stan Vidrighin - pentru care a 
fost adoptat studiul de fezabilitate.

PROCEDURI A fost lansatã licitaþia pentru proiectare ºi execuþie pentru acest obiectiv

Reabilitarea bulevardului Cetății

Se deschid douã mari ºantiere
La data de 14 mai 2020, a fost 

semnat contractul de execuție a 
lucrărilor de modernizare și extindere 
la patru benzi a străzilor Mareșal 
Constantin Prezan (Lidia) - Venus. 
Valoarea este de 35 de milioane de 
lei (35.076.053, 18 lei fără TVA). 
Executantul este Strabag SRL. Durata 
de execuție este de 16 luni. Lungimea 
drumului care va fi modernizat este de 

1,8 km, vor fi amenajate carosabilul 
și 74 de locuri de parcare, trotuarele, 
vor fi realizate piste pentru bicicliști 
și zone verzi. Vor fi modernizate 
și rețelele de alimentare cu apă și 
canal, cele electrice și va fi realizată și 
canalizația subterană pentru trecerea 
cablurilor de pe stâlpi în subteran. 
“Strada este extrem de importantă și 
va fi lărgită la 4 benzi, vor fi amenajări 

frumoase, la nivel de trotuare, piste de 
biciclete, tot ce putem face”, a declarat 
primarul Nicolae Robu. Vor începe 
în curând lucrările și la altă investiție 
mult așteptată. La data de 6 mai 
2020 a fost semnat contractul pentru 
executarea lucrărilor de modernizare 
a străzii Grigore Alexandrescu pe 
tronsonul Calea Torontalului - 
Calea Aradului. Valoarea este de 5,5 
milioane de lei fără TVA (5.591.661, 
86 lei). Durata este de 8 luni de 
la ordinul de începere a lucrărilor. 
Executant: Super Construct SRL. 
Lucrările vor cuprinde:

-extinderea carosabilului la patru 
benzi de circulație, două pe sens;

-amenajarea podețului peste canal;
-amenajarea girației de la intersecția 

străzii Grigore Alexandrescu cu Calea 
Torontalului;

- a m e n a j a r e a  t r o t u a r e l o r, 
amenajarea pistelor pentru biciclete, 
amenajarea zonelor verzi;

-lucrări pentru siguranța circulației 
(marcaje și indicatoare rutiere);

-rețele edilitare: canalizare pluvială 
și menajeră, rețea de alimentare cu 
apa; canal tehnic pentru introducerea 
în subteran a cablurilor.

Pasarele
S-a ajuns și la finalul achiziției 

serviciilor de proiectare - Studiu 
de Fezabilitate pentru Pasarela 
Îndrăgostiților (trecerea pietonală 
peste Bega de la Parcul Copiilor). 
Valoarea estimată a achiziției: 60.000 
lei fără TVA. Pasarela actuală va fi 
demolată integral și va fi construită o 
pasarelă cu totul nouă și modernă. Cât 
despre Pasarela Gelu - Crizantemelor, 
care are mare nevoie de reabilitare, 
deși municipalitatea vrea să se ajungă 
cât mai repede la executarea lucrărilor, 
sunt unele etape care trebuie 
parcurse. Astfel, etapa de proiectare 
se apropie de finalizare, după care va fi 
demarată licitația pentru desemnarea 
executantului.

CONTRACTE Au fot desemnaþi constructorii pentru strãzile Mareºal Constantin Prezan ºi Grigore Alexandrescu
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TRANSPORT

Parcare nouã în zona centralã
URBANISM Pe strada Nemoianu vor fi 250 de noi locuri de parcare, lângã Spitalul de copii

Va fi construită o parcare cu 
trei etaje lângă Spitalul de Copii 
“Louis Țurcanu”, documentația 
fiind finalizată. “Parcarea subterană 
și supraterană va fi realizată pe str. 
Dr. Iosif Nemoianu nr. 3, în zona 
Spitalului de Copii “Louis Țurcanu”, 
unde este mare nevoie de așa ceva. 
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) 
este gata de aprobare pentru realizarea 
acelui parcaj cu două niveluri subterane 
și trei supraterane, parter + două etaje, 

la Spitalul de Copii. "Avem imaginile, 
sunt niște randări pe care proiectantul 
ni le-a predat. În zona centrală știți ce 
lipsă de parcări avem. A durat mult, 
pentru că a trebuit să parcurgem 
o etapă de elaborare a unui PUD, 
pentru că nu era prevăzută funcția de 
parcare pentru zona respectivă. Și sus 
pe acoperiș avem locuri de parcare. Nu 
vă pot spune cât costă pentru că abia 
prin studiul de fezabilitate se stabilește 
prețul plafon cu care se intră după 

aceea în licitație. Probabil că vom face 
Studiul de Fezabilitate și apoi Proiectul 
Tehnic cu execuția la pachet”, a declarat 
primarul Nicolae Robu. Parcarea ar 
urma să aibă un regim mixt, adică să 
fie folosită de personalul spitalului și 
de aparținători, dar și de timișorenii 
care au treabă în zona centrală. Sunt 
estimate 250 de locuri de parcare. 
Terenul luat în calcul are 4.971 mp, 
iar pe el se află momentan trei corpuri 
principale de clădire.

Autostrada pentru biciclete - un mare pas spre a deveni  realitate

În conformitate cu tendinþele europene, 
Timiºoara va avea o autostradã pentru 
biciclete pentru încurajarea acestui tip de 
transport ecologic. Astfel, a fost semnat 
contractul pentru serviciul de întocmire a 
Studiului de Prefezabilitate a obiectivului 
“Amenajare autostradã pentru biciclete 
în municipiul Timiºoara” pe relaþia Est - 
Vest, respectiv Nord - Sud în termen de 
120 de zile. Valoarea contractului este 
de 60.000 de lei fãrã TVA, iar executant 
este HENTZA BUSINESS SRL. Viitoarea 
autostradã pentru biciclete va avea o 
lungime de 17,5 kilometri ºi maximum 4 

metri lãþime ºi este evaluatã la peste 4 
milioane de euro. Primarul Nicolae Robu 
spune cã va fi "spectaculoasã” ºi pentru 
cã este un obiectiv asumat se aflã pe 
lista investiþiilor aferentã bugetului local. 
În conformitate cu tema de proiectare, 
este necesarã adoptarea unei soluþii 
alternative de deplasare care sã diminueze 
semnificativ emisiile de echivalent dioxid 
de carbon. Autostrada pentru biciclete 
este necesarã, deoarece în prezent, 
reþeaua pentru bicicliºti este insuficient 
dezvoltatã din punct de vedere al calitãþii 
ºi al suprafeþei. Viitoarea investiþie este 

menitã sã asigure pentru timiºoreni 
condiþii de siguranþã mult mai bune 
pentru deplasarea cu bicicleta. Concepþia 
prevede de fapt douã segmente de 
autostradã de biciclete, un segment care 
va traversa oraºul de la est la vest ºi un 
segment care va traversa oraºul de la nord 
la sud. Benzile pentru biciclete ar urma 
sã fie construite separat de fluxul de 
trafic auto, oferind condiþii de siguranþã. 
Caracteristicile, parametrii ºi datele tehnice 
specifice vor fi identificate de proiectant 
în urma elaborãrii documentaþiei tehnico-
economice.

DOCUMENTAÞII Se lucreazã la studiul de prefezabilitate pentru o lungime de 17,5 kilometri

Finanþare asiguratã pentru 21 de noi tramvaie
La data de 5 mai 2020, a fost 

semnat de către primarul Timișoarei, 
Nicolae Robu, și directorul Agenţiei 
Regionale de Dezvoltare Vest, Sorin 
Maxim, cel de-al treilea contract de 
finanţare pentru achiziţionarea, cu 
fonduri europene, de noi tramvaie. 

Cererea de f inanţare a fost 

depusă în data de 04.02.2019 
pentru finanţare prin Programul 
Operaţ ional  Regional  2014 - 
2020, Axa prioritară 4. Sprijinirea 
dezvo l t ă r i i  u rbane  durab i l e , 
Obiectivul specific 4.1 Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile 
reședinţă de judeţ prin investiţii 

bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă.

Proiectul constă în achiziţionarea 
a 7 tramvaie multi-articulate, cu 
podea complet coborâtă, care să 
asigure o capacitate de transport de 
minim 170 călători.

Valoarea totală a proiectului: 

96.378.403,45 lei.
Va l o a r e  t o t a l ă  e l i g i b i l ă : 

81.008.590,55 lei, din care:
-  va loa re  ne r ambur s ab i l ă : 

79.388.418,73 lei,
- contribuţie proprie (2%): 

1.620.171,82 lei.
Va loare  to ta l ă  nee l ig ib i l ă : 

15.369.812,50 lei (TVA aferentă 
tramvaielor).

Preţ unitar estimat pentru un 
tramvai: 11.556.250 lei, fără TVA.

Proiecte complementare: 
-etapa I - 7 tramvaie, valoare 

totală proiect:  96.378.421,30 
lei ,  Contract de finanțare nr. 
4586/23.07.2019

-etapa II - 7 tramvaie, valoare 
totală proiect:  96.378.403,45 
lei ,  Contract de finanțare nr. 
4809/01.10.2019.

L i c i t a ţ i a  pen t ru  a ch i z i ţ i a 
tramvaielor noi a fost finalizată în 
anul 2019, fiind semnat Contractul 
de furnizare nr. 103/26.07.2019 
cu firma declarată câștigătoare - 
Bozankaya Otomotiv Mak. IML. 
ITH VE IHR.A.Ș.

Caracteristici tramvaie ofertate:
- lungime: 29,95 m,
- lăţime: 2,40 m,
- număr călători: 200,
- autonomie tramvai: 63 km 

(asigurată printr-o sursă de furnizare 
a energiei electrice, montată pe 
tramvai).

Pre ţ  un i ta r  t r amva i ,  după 
licitaţie: 9.736.875,00 lei, fără 
TVA.

“ C O N T I N U Ă M                                   
D E Z V O L T A R E A 
TRANSPORTULUI PUBLIC 
NEPOLUANT: AL TREILEA 
P R O I E C T  P E  F O N D U R I 
EUROPENE APROBAT, FIECARE 
PENTRU CÂTE 7 TRAMVAIE 
MARI, ULTRAMODERNE, DE 
TOP MONDIAL! Primul, ne va 
fi livrat la toamnă, iar celelalte 
20, pe parcursul anului 2021! În 
timp ce unii cârcotesc -de fapt: 
hate-ăresc!-, NOI, ÎMPREUNĂ, 
FACEM TIMIȘOARA MAI TARE 
CA ORICÂND! SUSȚINEM 
MIJLOACELE DE LOCOMOȚIE 
CU MOTOR ELECTRIC! Avem 
30 de tramvaie Armonia, avem 
contract de achiziție semnat pentru 
42 tramvaie de mare capacitate 
Bozankaya - pentru 21 dintre 
ele avem finanțarea asigurată din 
fonduri europene-, avem în licitație 
achiziția tot pe fonduri europene 
a 44 autobuze electrice, avem și 
100 trotinete cu motor electric!”, a 
declarat primarul Timișoarei.

ACHIZIÞIE A fost semnat cel de-al treilea contract de finanþare pentru achiziþionarea, cu fonduri europene, a noilor tramvaie
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Au fost construite noi spaþii la Liceul Vlad Þepeº
ACHIZIÞIE Peste o mie de copii cu burse sociale vor primi tablete pentru învãþãmântul online

Primăria continuă investițiile în 
unitățile de învățământ din oraș, 
pentru a extinde spațiile educaționale 
și a le dota la standarde superioare 
de calitate. Astfel, în 25 mai 2020, 
a fost făcută recepția lucrărilor de 
mansardare la Liceul Vlad Țepeș. 
Municipalitatea timișoreană a depus și 
obținut finanțare pentru aceste lucrări 
prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală. Obiectivul „Mansardare școală 
P+1E pentru amenajarea a 4 săli de 

clasă, rezultând P+1E+M la Liceul 
Vlad Ţepeș a avut o valoare a finanţării 
de la MDRAP de 1.189.330 lei. În 
urma lucrărilor, școala dispune de încă 
patru clase noi pentru elevi, astfel încât 
aceștia să nu mai fie prea înghesuiți. 
Primarul Timișoarei a anunţat că vor 
fi alocați bani pentru cumpărarea de 
tablete pentru elevii aflaţi în nevoie din 
oraș. “Vom da școlilor bani să cumpere 
peste o mie de tablete pentru copiii 
care primesc bursă școlară. Nu facem 

achiziţia la primărie, ci dăm școlilor, 
ei vor face achiziţia publică. Nu vor fi 
date în proprietate privată, ci vor fi date 
pentru folosire, ceva asemănător cu 
regimul în care s-au dat și cărţile școlae, 
manualele. Vor fi bunuri înregistrate în 
patrimoniul școlilor, iar atunci când 
perioada de folosire se va termina, vor 
trebui să le predea. Câţi copii sunt cu 
bursă socială, atâtea cumpărăm. Ei 
merită tot efortul nostru. Sunt peste o 
mie”, a declarat Nicolae Robu.

Dotãri moderne la Victor Babeº

16 staţii de încărcare pentru maşini electrice

În cadrul Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de serã în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehicule de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staþii de 
reîncãrcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reºedinþe de judeþ, Administraþia 
Fondului pentru Mediu a aprobat dosarul de 
finanþare, depus de Unitatea Administrativ 
Teritorialã Municipiul Timiºoara pentru 

realizarea de staþii de reîncãrcare pentru 
vehicule electrice. Pentru promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic, în vederea reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de serã (GES) în transporturi. 
Contractul este semnat de reprezentantul 
Municipiului Timiºoara, primarul Nicolae Robu. 
Suma aprobatã este de 2.962.652,319 lei 
cu TVA, reprezentând 90% din valoarea 

cheltuielilor eligibile de 3.291.835,91 lei cu 
TVA, pe un termen de 12 luni.
Adresele aferente amplasamentelor sunt:
1. Bulevardul I.C Brãtianu,
2. Calea Aradului- strada Cugir,
3. Piaþa Iancu Huniade,
4. Acad. Alex. Borza- str. Michelangelo,
5. Strada Martin Luther,
6. Strada Gheorghe Dima,
7. Bulevardul Take Ionescu,

8. Piaþa 700,
9. Bulevardul Republicii,
10. Bulevardul Revoluþiei din 1989,
11. Splaiul Nicolae Titulescu,
12. Bulevardul Mihai Viteazul,
13. Bulevardul Mihai Viteazul,
14. Strada Plauþius Andronescu ,
15. Strada Aºtrilor (Aleea Martir Eugen Nagy),
16. Bulevardul16 Decembrie 1989/Calea 
ªagului.

FINANÞARE Se doreºte reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã ºi promovarea transportului nepoluant

Primăria Timișoara continuă 
finanțarea investițiilor în spitale și a 
plătit cumpărarea a 110 paturi pentru 
cele două secţii de boli infecţioase ale 
Spitalului „Victor Babeș”, reabilitate, 
respectiv în curs de reabilitare. “110 
paturi fac parte dintr-un acord 
cadru mai mare, mai extins, care ne 
permite să finalizăm dotarea spitalului 
nostru. Dacă am început cu un 
punct slab, acum câţiva ani, numit 

Pneumologie, acum această secţie ca 
dotare și infrastructură arată ca cele 
din Uniunea Europeană. A venit 
rândul secţiilor de boli infecţioase 
pe care acum le amenajăm și le 
dotăm corespunzător, spre confortul 
pacienţilor. Paturile sunt electrice, cu 
telecomandă pentru pacienţii care nu 
se pot mobiliza, au saltea și noptiere. 
E un întreg ansamblu mega util 
pentru spital”, spune noul manager 

al spitalului, Cristian Oancea.

Centru oncologic
A fost finalizat Studiul de Fezabilitate 

pentru “Real izarea Centrului 
Oncologic de terapie personalizată 
dr.Victor Babeș” la Spitalul de boli 
infecțioase Victor Babeș de pe strada 
Gheorghe Adam, nr. 13. Centrul va fi 

destinat pentru: radiochirurgie țintită 
în bolile neoplazice (tumori solide 
de plămân, pancreas, sân, metastaze 
celebrale), este un sistem stereo-tactic 
de radiochirurgie submilimetric, 
un sistem robotic nonivaziv și fără 
durere. Studiul, întocmit de S.C. 
Consiliere Financiară MB S.R.L, 
are ca principali indicatori tehnico-
economici ai investiției:

-Durata de realizare a investiției se 

va face pe parcursul a 30 luni din care 
execuția durează 18 luni.

-Valoarea totală a investiției : 
93.225.956 lei (inclusiv TVA), din care 
construcții montaj C+M : 17.009.813 
lei (inclusiv TVA)

-Suprafața terenului este de 6062 
mp, din care suprafața construită la 
sol va fi de 1.332 mp

-Regimul de înălțime pentru 
construcția propusă: P+E.

DOCUMENTAÞIE A fost finalizat Studiul de fezabilitate pentru centrul oncologic de terapie
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MEDIU URBAN

Acþiuni
- RETIM a dat startul unui program 
amplu de spãlare a pubelelor negre 
ºi verzi, în care se depoziteazã 
deºeurile reziduale, în Timiºoara. 
Pubelele sunt curãþate imediat 
dupã golire. RETIM Ecologic Service 
SA deru leazã în  urmãtoarea 
perioadã un program complex 
prin care toate recipientele de 
colectare a deºeurilor reziduale 
din judeþul Timiº vor fi spãlate. 
Sunt folosite maºini de colectare 
specialã care, dupã ce ridicã ºi 
descarcã pubelele, efectueazã ºi 
operaþiunea de spãlare a acestora. 
Spãlarea tuturor pubelelor se 
realizeazã la fiecare adresã într-o 
zi inclusã în graficul obiºnuit de 
colectare a deºeurilor reziduale, 
neexistând un program diferit 
pentru aceastã activitate. RETIM 
reia apelul cãtre toþi clienþii privind 
conºtientizarea ºi respectarea 
regulilor generale de colectare 
separatã a deºeurilor pe categorii: 
reziduale, reciclabile, sticlã (toate 
cu recipiente dedicate alocate), dar 
ºi a regulilor mai stricte comunicate 
în perioada pandemiei de COVID-19, 
care rãmân valabile în continuare.

- Au fost efectuate acþiuni de 
dezinfectare la toate locurile de 
joacã din oraº.

- Primãria Municipiului Timiºoara a 
început din data de 18.05.2020, 
p r i n  fi rma  d e  s p e c i a l i t a t e 
contractatã, servicii de dezinsecþie 
terestrã ºi deratizare pe domeniul 
public al Municipiului Timiºoara. 
În zilele de dinainte s-a realizat 
dezinsecþia ºi deratizarea aerianã. 
Produsele folosite sunt: Deration 
Pellet, având substanþa activã 
Bromadiolone pentru combaterea 
rozãtoarelor; Cymima Plus, având 
substanþa activã Cipermetrin 
pentru combaterea þânþarilor adulþi, 
Vectobag WG având substanþa 
activã Bacillus thrugiensis, pentru 
combaterea larvelor. Crescãtorii 
de a lb ine sunt rugaþ i  ca în 
perioadele în care se anunþã aceste 
operaþiuni sã ia toate mãsurile 
care se impun în vederea protejãrii 
albinelor, respectiv scoaterea 
stupilor de albine în afara ariei de 
stropire; în caz contrar Primãria 
Municipiului Timiºoara ºi SC Coral 
Impex sunt absolvite de orice 
responsabilitate. Menþionãm cã 
substanþele utilizate sunt avizate 
de Ministerul Sãnãtãþii. Substanþele 
fac parte din grupa III de toxicitate 
(pesticide non-agricole), Tip 14 
(Rodenticide), respectiv Tip 18 
(insecticide, acaricide ºi produse 
pentru combaterea artropodelor) ºi 
sunt avizate de Comisia Naþionalã 
pentru Produse Biocide din cadrul 
Ministerului Sãnãtãþii ºi se regãsesc 
în Registrul Naþional al Produselor 
Biocide avizate pentru profilaxia 
sanitar - umanã de cãtre Ministerul 
Sãnãtãþii.

Monitorul
Te informeazãFântâna ornamentalã din Dacia

FINALIZARE În urma lucrãrilor de reabilitare, a rezultat un ansamblu spectaculos

Au fost finalizate lucrările la 
fântâna ornamentală din Dacia. 
Lucrările de reabilitare au vizat: 
refacerea camerei tehnice, a bazinului, 
înlocuirea instalaţiilor hidraulice, 
realizarea unui nou concept pentru 

apă și lumină, refacerea instalaţiei 
e l e c t r i c e ,  monta rea  t ab lou lu i 
electric de automatizare și control a 
jocurilor de apă și lumină. Instalaţiile 
hidraulice ale fântânii ornamentale 
au fost refăcute, prezentând un 
nou concept pentru apă și lumină. 
Jetul 1 de apă este alcătuit din 
două duze, una multijet și una cu 
un joc de apă variabil și dinamic. 
Ansamblul generează un model de 
apă maiestuos care ajunge până la 5 
m, având o duză din oţel care ajunge 
la o înălţime de 8,9 m, 3 pompe 
submersibile și 4 lămpi. Jetul 2 este 
compus din 3 duze rotative, cu pompe 

submersibile și câte 3 lămpi. Înălţimea 
maximă a jetului este de 5 m și are 
o deschidere de 6 m. Jetul 3 de apă 
este compus din 3 duze multijet, cu 
pompe submersibile și câte 4 lămpi 
RGB fiecare. Cele 24 de orificii 
sunt perforate în duză în direcţii 
înclinate și generează un model de apă 
maiestos, care ajunge la înălţimea de 
5 m și oferă un spectacol realizat din 
cele 24 de jeturi clare și precise. Jetul 
4 de apă este un jet parabolic, compus 
din 126 duze de bronz, 10 pompe 
submersibile, 42 de lămpi. Lungimea 
maximă a jetului parabolic este de 1,5 
m, iar înălţimea este de 1 m.

"Depinde din ce unghi vezi imaginea, poate 
fi o groapã mare cu ceva beton plus o 
grãmadã de fier, sau începutul unui vis. 
Prima ºcoala modernã construitã de la 
zero, în Timiºoara, dupã 1989. Lucrãrile 
la campusul ºcolar Lenau de pe strada 
Oituz au trecut într-o nouã fazã dupã ce 
planul de punere în valoare a vestigiilor 
arheologice a fost aprobat”, spune 
viceprimarul Dan Diaconu. Lucrãrile au 
început în 6 septembrie 2019 ºi sunt 
realizate cu finanþare de la bugetul local. 
Valoarea contractului este de 49.994.636 
lei fãrã TVA, iar lucrarea ar trebui sã se 
încheie în doi ani, adicã în septembrie 
2021. Viitorul campus ºcolar de pe 
strada Oituz 4C va acoperi cea mai mare 
parte din nevoile de spaþii de învãþãmânt 

ale ºcolii cu predare în limba germanã, 
ai cãrei elevi învaþã acum în mai multe 
clãdiri din oraº. Ansamblul de construcþii 
propuse a fi construite este alcãtuit din 
patru corpuri care delimiteazã o curte 
interioarã, denumit atrium. Dispunerea 
corpurilor construite are în vedere ºi 
însorirea permanentã a curþii interioare, 
ca loc de recreaþie pentru copii, datã fiind 
poziþia amplasamentului faþã de punctele 
cardinale. Ansamblul construit propus se 
compune din corpurile A, B, C ºi D, cu o 
suprafaþã desfãºuratã de 11.850,16 mp. 
Vor fi asigurate parcarea, accesul pietonal 
pentru elevi ºi profesori, acces de serviciu 
pentru deservire ºi intervenþie, precum ºi 
staþii de transport în comun pe ambele 
sensuri, cu treceri de pietoni, pe drumul 

de legãturã dintre strada Popa ªapcã 
ºi Calea Aradului. Peste 1000 de elevi 
ar putea învãþa în noul campus, prima 

construcþie de ºcoalã nouã de dupã 
Revoluþie ºi cel mai spectaculos proiect 
destinat Educaþiei.

LUCRÃRI La campusul ºcolar Lenau de pe strada Oituz s-a trecut într-o nouã fazã

Prima școală modernă construită de la zero

Parcul Botanic va avea iluminat public
La data de 8 mai 2020, Nicolae 

Robu, primarul Timișoarei și Sorin 
Maxim, directorul ADR Vest, au 
semnat contractul de finanțare pentru 
extinderea iluminatului public în 
Parcul Botanic. Sistemul de iluminat 
propus vizează latura decorativă a 
iluminatului și siguranța pietonilor 
care ies la promenadă. Proiectul de 
reabilitare și modernizare a sistemului 
de iluminat public în Parcul Botanic 
din municipiul Timișoara urmărește 

realizarea unui ambient luminos de 
calitate care îndeplinește criteriile de 
iluminat estetice impuse (iluminat 
decorativ cât mai discret, care să pună 
în valoare vegetația, cu stâlpi și surse de 
lumină tip LED). Realizarea unui sistem 
de iluminat corespunzător în Parcul 
Botanic va determina îmbunătățirea 
climatului social și cultural prin creșterea 
siguranței activităților pe durata nopții. 
Totodată, iluminatul corespunzător al 
trotuarelor reduce substanțial numărul 

de agresiuni fizice, conducând la 
creșterea încrederii populației. Proiectul 
are în vedere realizarea unui sistem de 
iluminat public de calitate care va aduce 
următoarele beneficii pentru comunitate:

- Realizarea unui iluminat public 
corect, în conformitate cu standardul EN 
13201 / 2015, orientat către utilizatori, 
adaptat funcțiunilor spațiului public.

- Gestionarea centralizată, în timp 
real a sistemului de iluminat public 
care generează reducerea costurilor de 
întreținere.

- Realizarea unui iluminat controlat 
(prin posibilitatea modificării nivelului 
luminanței și/sau iluminării ca urmare 
a unui program stabilit, conducând la 
economii de energie electrică ).

- Crearea unui iluminat interactiv, 
fără a compromite siguranța populației.

- Instalarea de aparate de iluminat 
performante, fiabile, cu garanție mare.

Obiectivele specifice

- Realizarea unui sistem de iluminat 
public în Parcul Botanic, care va 
cuprinde: 219 stâlpi, 219 copuri de 
iluminat public cu LED și 1 sistem de 
telegestiune.

- Creșterea eficienței energetice la 
sistemele de iluminat public: 0,03697 
GWh/an.

- Scăderea consumului anual de 
energie primară în iluminatul public: 
37492,68 KWh/an.

- Scăderea gazelor cu efect de 
seră: 26,28 echivalent tone de CO2-
dioxid de carbon. Valoarea totală a 
proiectului: este de 3.820.894,23 
lei, din care eligibil: 3.789.387,13 
lei ,  neeligibil :  31.507,10 lei , 
nerambursabil: 3.713.599,39 lei, 
contribuție proprie din bugetul local: 
75.787,74 lei. Iluminatul din Parcul 
Botanic va fi controlat chiar din centrul 
de management al traficului și este un 
început a ceea ce va face primăria în 
termen de concept de smart city.

MODERNIZARE Noul sistem cu telegestiune va cuprinde 219 copuri performante de iluminat cu LED
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CULTURĂ

Cinema Timiº
RECONVERSIE Vechiul cinematograf din centrul oraºului va fi transformat într - un centru multifuncþional pentru activitãþi culturale

Consilierii  locali  au aprobat 
indicatorii tehnico - economici, faza 
DALI (documentația de intervenție 
a lucrărilor de investiții) pentru 
reabilitarea Cinema Timiș, care prevede 
transformarea cinematografului din 
centrul Timișoarei într-un "centru 
multifuncțional pentru activități 
culturale". Reabilitarea se va realiza 
împreună cu dotările ce permit 
utilizarea acestuia pentru proiecții 
de film, dar și pentru spectacole 
de teatru, concerte și conferințe. 
Primăria a preluat de la RADEF 

cinematografe le  Timiș ,  Dacia , 
Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf 
și Arta, aflate în stare avansată de 
degradare. Iată care sunt lucrările de 
intervenție la Cinema Timiș, după 
cum i le-a indicat primarului șefa 
serviciului Unitatea  de Implementare 
Proiecte de Infrastructură pentru 
Cultură, Sanda Greblă: se va reface 
zona de acces; în zonele de evacuare 
a vizitatorilor se vor realiza sisteme 
complete de grădini verticale cu 
corpuri de iluminat integrate; se 
vor folosi finisaje moderne, sala de 

spectacole își va păstra forma, dar se 
vor reconfigura treptele, se va realiza 
o scenă nouă pe structură metalică, 
închiderile între sălile interactive și sala 
multifuncțională vor fi retractabile, cu 
panouri mobile. Toate spațiile se vor 
dota cu mobilier nou și cu sisteme 
electronice moderne, se vor reproiecta 
și reface instalațiile electrice, sanitare, 
termice, de ventilare și climatizare; se 
vor reface branșamentele la utilități, 
se va realiza anveloparea termică a 
imobilului. Valoarea estimată este de 
24.157.000 de lei cu TVA.

Festivalul Copiilor, un succes

Se renovează o clădire istorică din centrul orașului
Colegiul Ion I.C. Brãtianu, fostul MIU cum 
este cunoscut imobilul istoric aflat în 
centrul Timiºoarei se aflã în ºantier. “O 
ºcoalã. O clãdire impozantã. Un monument. 
Istorie. Un cer de o culoare splendidã. Liceul 
„ION I.C. BRÃTIANU” Timiºoara. Faþadele, 
acoperiºurile, tâmplãria în reabilitare. Liceul 
de mari dimensiuni cu fronturi stradale în 
Piaþa Huniade, pe strada Lucian Blaga, dar 
ºi pe strada Bolyai, a adãpostit parþial încã 
din secolul al XIX-lea cursurile ºcolilor de 
fete ale surorilor din ordinul Notre Dame. 
Parterul, cu ferestre spre piaþã ºi spre 

strada Lucian Blaga, este asemãnãtor cu 
cel al Palatului Dicasterial, fiind construite 
în acelaºi deceniu. Cursurile ºcolilor de fete 
conduse de cãlugãriþele care le pregãteau 
pentru viaþa de familie ºi societate s-au 
desfãºurat în aceastã clãdire între anii 
1858 ºi 1881, iar în secolul al XX-lea 
au fost adãugate noi spaþii construite 
în stil similar”, spune viceprimarul Dan 
Diaconu. "Clãdirea istoricã a fost subiectul 
proceselor de retrocedare pânã în urmã cu 
doi ani, procese câºtigate de primãrie. Au 
fost demarate apoi studiile preliminare ºi 

documentaþiile pentru reabilitarea faþadelor, 
acoperiºului ºi consolidãri, astfel încât 
aceastã clãdire sã îºi recapete strãlucirea. 
Proiectul, cu valoare istoricã ºi funcþionalã, 
estimat la peste 9 milioane de lei fãrã TVA, 
va fi finalizat pânã în 2021. Se executã 
lucrãri de consolidare a corpului lateral 
dreapta, reabilitarea faþadelor, schimbarea 
acoperiºului”, se aratã în documentele 
primãriei. Parterul, cu trei ferestre spre 
piaþã ºi spre str. Lucian Blaga, seamãnã cu 
cel al Palatului Dicasterial, ambele clãdiri fiind 
ridicate în acelaºi deceniu.

REABILITARE Imobilul care a gãzduit fostul MIU este în curs de reabilitare

Peste 1200 de concurenți din 
întreaga țară, dar și din Republica 
Moldova, s-au înscris la “Festivalul 
Copiilor”, festival - concurs online, ce 
se desfășoară pe secțiuni (folclor, muzică 
ușoară, dans și arte vizuale), prin postări 
în cele 3 grupuri constituite, numele 
câștigătorilor urmând a se comunica 
public în 1 iunie într - o sesiune live 
pe pagina de facebook Evenimente 
Primăria Timișoara, moderator fiind 

Florin Mihoc.
Premii vor acorda și Tvr Timișoara, 

Radio Timișoara, Casa Etno, Uniunea 
Artiștilor Plastici “Romul Ladea” și 
Violette Boutique des Fleurs.

Jurizarea este as igurată de 
personalități ale vieții culturale:

Muzică populară: prof.dr. Deian 
Galetin, dirijor al Ansamblului 
“Timișul”, prof. Nicolae Baniciu - 
coordonator Ansamblul Timișul jr, 

Daniela Băcilă - doctor în muzică, 
realizator emisiuni de folclor Radio 
Timișoara, Andreea Voica - interpret 
reprezentativ al Banatului, Carmen 
Popovici - Dumbravă, interpret 
reprezentativ al Banatului, profesor 
de canto.

Muzică ușoară: Dragoș Moldovan 
- artist timișorean, câștigătorul 
concursului “Vocea României” 2019, 
Oana Vincu - artist timișorean, 
fosta componentă a trupei de succes 
“Genius”, profesor de canto, Maria 
Hojda - licențiată a Universității de 
Muzică din București, finalistă în 
2014 a concursului “Vocea României”, 
componentă a trupei Tm Groove, 
Gabriela Ingrid Nicolaescu - artist, 
profesor al Liceului de Muzică din 
Timișoara, Marc Antoniu - artist, 
membru al Corului “Ion Românu” 
al Filarmonicii Banatul, profesor de 
canto.

Arte vizuale: prof Gabriela Muscan 
- doctor în design, profesor, Domolki 
Ladislau - inspector actor pentru 
activități extrașcolare recreative în 
cadrul Inspectoratului Școlar Timiș, 
artist plastic membru al Asociației 
“Romul Ladea”, Remus Rotaru - artist, 
prodecan al Facultății de Arte din 
Timișoara.

Dans: Toma Frentescu - coregraf, 
Ansamblul Timișul, Maria Dudău 
- coregraf Ansamblul Timișul, artist 
balet, Roxana Lucaciu - campioană 
mondială și europeană, secțiunea 
standard, Andra Păcurar și Alex 
Miculescu - campioni naționali, 
secțiunea latino, Anca Copos, Zicoane 
Sebastian - campioni mondiali și 
europeni.

Scopul organizării acestui festival a 

fost atins și anume antrenarea copiilor 
și tinerilor în activități ce permit 
dezvoltarea abilităților artistice, în 
condițiile generate de starea de urgență 
instituită la nivel național, promovarea 
Timișoarei, a evenimentelor culturale 
locale, dezvoltarea relațiilor cu 
partenerii din țară și din comunitățile 
de români din străinătate în vederea 
creionării Festivalului Copiilor, la 
Timișoara, în anul 2021.

PERSPECTIVE Anul acesta, evenimentul online este un antrenament pentru ediþia de anvergurã din 2021
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SERVICII PUBLICE

STPT preia refugiile pentru cãlãtori
TRANSFER A fost aprobatã concesionarea prin atribuire directã cãtre societatea de transport public a 536 de staþii

Serviciile de transport public 
local fac parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilitate publică și 
cuprind totalitatea acţiunilor și 
activităţilor de utilitate publică 
și de interes economic și social 
general  desfășurate la  nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
s u b  c o n t r o l u l ,  c o n d u c e r e a 
sau coordonarea autori tăţ i lor 
administraţiei publice locale, în 
scopul asigurării transportului public 
local. În prezent operatorul serviciului 
de transport este STPT, transformată 
din Regia Autonomă de Transport 
Timișoara care a fost înfiinţată în 
baza Legii Nr. 15/1990, privind 
reorganizarea unităţilor economice 
ca regii autonome. Prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia 
Autonomă de Transport Timișoara 
s-a reorganizat în societate pe 
acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul 
Timișoara prin Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, având 
denumirea de S.C. SOCIETATEA 
D E  T R A N S P O RT  P U B L I C 
TIMIȘOARA S.A, cu sediul în 
Timișoara, blv. Dâmbovița nr. 67. 

Având în vedere adresa CT2020-
001352 din 03.04.2020 prin care 
Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. a solicitat efectuarea 
demersurilor pentru trecerea tuturor 
536 de stații pentru transportul 
în comun în administrarea STPT. 
Această solicitare este motivată 
de faptul că exploatarea stațiilor 
este făcută de către Societatea de 
Transport Public Timișoara S.A. 
care are obligația de a asigura și 
de a menține curățenia în stații și 
integritatea elementelor componente 
ale refugiilor. Deoarece aceste refugii 
pentru călători sunt vandalizate și 
deteriorate periodic și ţinând cont 
de faptul că exploatarea staţiilor unde 
sunt montate aceste refugii pentru 
călători se face de către Societatea 
de Transport Public Timișoara 
S.A, pentru o bună administrare și 
întreţinere a acestora este necesară 
concesionarea prin atribuirea directă 
către Societatea de Transport Public 
Timișoara a celor 536 de refugii 
pentru protecția călătorilor care 
folosesc mijloacele de transport în 
comun. În acest context, consiliul 
local a aprobat acest transfer.

Dezinfectare
Curăţenia din cele peste 500 

de staţii în care opresc mijloacele 
de transport în comun este foarte 

importantă, pentru confortul și 
s iguranţa călătorilor.  Angajaţi 
a i  S o c i e t ă ţ i i  d e  Tr a n s p o r t 
Public Timișoara igienizează și 
dezinfectează staţiile în care opresc 
mijloacele de transport în comun, cu 

detergenţi și dezinfectanţi. Acţiunile 
de igienizare și dezinfectare au loc 
permanent în staţii, pe peroanele 
a ferente  ș i  pe  t rotuare le  d in 
vecinătatea staţiilor, în cursul zilei 
și noaptea.

Monitorul
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SERVICII PUBLICE

Începând cu data de 18.05.2020, 
Societatea de Transport Public 
Timișoara operează serviciul de 
transport public de persoane din 
zona Ronaţ pe două trasee: 5a si 5b.

Traseu dus 5a: strada Coriolan 
Brediceanu/Piaţa 700 - Calea 
Bogdăneștilor - strada Taborului 
- strada Semenic - strada Dunărea 
- Calea Bogdăneștilor, intersecţie cu 
strada Războieni.

Staţ i i  dus  5a :  P i a ț a  700 , 
Circumvalaţiunii, Mendeleev, Balta 
Verde, Zalău, Macilor, Alexandru 
Lăpușneanu, Grigore Alexandrescu, 
Madona, Adam Muller - Guttebrunn, 
Războieni.

Tr a s e u  î n t o r s  5 a :  C a l e a 
Bogdăneș t i lo r  in t e r s ec ţ i e  cu 
strada Războieni - strada Coriolan 
Brediceanu - strada Doctor Iosif 
Nemoianu - Piaţa Regina Maria - 

bulevardul Republicii - strada Sfântul 
Ioan - strada Coriolan Brediceanu/
Piaţa 700.

Staţii întors 5a: Războieni, Adam 
Muller - Guttebrunn, Madona, 
Grigore Alexandrescu, Alexandru 
Lăpușneanu, Macilor, Zalău, Balta 
Verde, Mendeleev, Circumvalaţiunii, 
Brediceanu, Regina Maria.

Traseu dus 5b: strada Coriolan 
Brediceanu/Piaţa 700 - Calea 
Bogdăneștilor - strada Cassian 
Munteanu - strada Alexandru 
Nicolai Nekrasov - strada Cireșului 
- strada Roșiori - strada Constantin 
A. Rosetti - strada Pictor Theodor 
Aman - strada Moise Doboșan - 
strada Ciocârliei - strada Constantin 
A. Rosetti - strada Cireșului/I.M.L.

Staţ i i  dus  5b :  Pi a ţa  700 , 
Circumvalaţiunii, Mendeleev, Balta 
Verde, Zalău, Macilor, Alexandru 

Lăpușneanu, Grigore Alexandrescu, 
Madona, Adam Muller - Guttebrunn, 
Războieni, Ronaţ, Cireșului, C. A. 
Rosetti, Banul Severinului, Grigore 
Ureche, Rarău, Moise Doboșan, 
I.M.L.

Traseu  întors  5b :  I .M.L/
str. Cireșului - strada Alexandru 
Nicolai Nekrasov - strada Cassian 
Munteanu - Calea Bogdăneștilor - 
strada Coriolan Brediceanu - strada 
Gheorghe Dima - întoarce la sensul 
giratoriu de pe strada Gheorghe 
Dima de la florăria din Piaţa 700 
- strada Gheorghe Dima - strada 
Coriolan Brediceanu/Piaţa 700.

Sta ţ i i  în tor s  5b :  I .M.L . , 
Cireșului, Ronaţ, Războieni, Adam 
Muller - Guttebrunn, Madona, 
Grigore Alexandrescu, Alexandru 
Lăpușneanu, Macilor, Zalău, Balta 
Verde, Mendeleev, Circumvalaţiunii, 

Piaţa 700.
Mijloacele de transport de pe 

liniile 15, 16, E2 și E3 opresc 

într-o staţie nou amenajatăla Casa 
Tineretului, pe strada Surorile Martir 
Caceu, sensul spre Sala Olimpia.

În Ronaþ, linia 5 are 2 trasee
MODIFICARE Pe liniile 15, 16, E2 ºi E3 mijloacele de transport public opresc într-o staþie nou amenajatã la Casa Tineretului, pe strada Surorile Martir Caceu, sensul spre Sala Olimpia

La Direcț ia  de  Evidență  a 
Persoanelor Timișoara, accesul 
în ghișee este limitat la numărul 
pe r soane lo r  nece sa re  pent ru 
depunerea cererii de eliberare a 
actelor de identitate, respectiv 
titularul actului de identitate și 
găzduitorul. În plus, în cazul în 
care titularul actului de identitate 
este minor, acesta va fi însoțit de 
un reprezentant legal și, după caz, 
de către găzduitor. Timișorenii sunt 
rugați să achite taxele aferente online, 
cu card bancar, pe site-ul Direcției 
Fiscale a Municipiului Timișoara, 
fără să fie nevoie de autentificare în 
sistem. Pentru plățile efectuate în ziua 
precedentă depunerii cererii, nu este 

necesar să se prezinte dovada achitării 
taxei cu extras de cont.

Cum se desfășoară programul cu 
publicul:

1. preluarea documentelor pentru 
înregistrarea nou - născuților, emise de 
maternitățile de pe raza municipiului 
Timișoara se va face numai pe bază de 
programare online;

2. preluarea declarațiilor de 
căsătorie se va face numai pe bază de 
programare online;

3. preluarea documentelor pentru 
înregistrarea deceselor se va face 
numai pe bază de programare la 
numărul de telefon 0757.079.410;

4. preluarea cererilor de divorț pe 
cale administrativă se va face numai 

pe bază de programare online;
5. cererile pentru obținerea 

certificatelor de stare civilă - duplicate, 
extraselor multilingve de stare civilă, a 
adeverințelor de celibat se vor depune 
numai pe bază de programare online;

6. cererile pentru transcrierea 
certificatelor de stare civilă emise 
de autoritățile străine, înscrierea 
mențiunilor din străinătate (divorț, 
schimbare nume, încetarea căsătoriei, 
etc. - evenimente care au avut loc 
în străinătate), schimbarea numelui 
pe cale administrativă, înregistrarea 
tardivă a nașterii se pot depune numai 
pe bază de programare la numărul de 
telefon 0747.777.666;

7. cererile pentru rectificarea 

actelor de stare civilă, modificarea 
Codului Numeric Personal înscris 
eronat în actele de stare civilă însoțite 
de actele doveditoare, în copie, pot fi 
depuse numai online pe adresa de e - 
mail: evpers@primariatm.ro;

8. cererile pentru completarea 
formularului  E401,  ates tarea 
domiciliului din RNEP necesar la 
autoritățile din străinătate, furnizarea 
din RNEP a datelor cu caracter 
personal, respectiv pentru eliberarea 
adeverințelor privind istoricul de 
domicilii se pot depune numai pe bază 
de programare la numărul de telefon 
0751.999.888;

9. preluarea cererilor pentru 
eliberarea actelor de identitate/ 

stabilirea reședinței se va face numai 
pe bază de programare online, cu 
excepția cererilor privind:

- eliberarea actelor de identitate/ 
stabilirea reședinței pentru persoanele 
netransportabile aflate în unități 
sanitare sau primite spre îngrijire 
ori găzduire în instituții de ocrotire/ 
centre de servicii sociale sau în centre 
educative;

- eliberarea actelor de identitate 
pentru persoanele care se încadrează 
în categoria cazurilor sociale (lipsă 
locuință, lipsă dovada adresei de 
domiciliu), situații pentru care se va 
face programare la numărul de telefon 
0743.065.244.

Noi reguli la Direcþia de Evidenþa Persoanelor
LIMITÃRI Este necesarã programarea online, pentru a nu se crea aglomeraþie
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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 Monitorul Primãriei

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

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

Ce pãrere aveþi despre Monitorul 
Primãriei Municipiului Timiºoara?

DIGITALIZARE - NOI FORMULARE ONLINE
Pentru a facilita serviciile pentru 
cetăţeni ale primăriei, pe pagina www.
primariatm.ro, pe partea stângă, la 
secţiunea Servicii online, există mai 
multe facilităţi: Formulare Online, 
Sugestii și reclamaţii, Stadiul de 
rezolvare a cererilor, Plata online a 
taxelor și impozitelor, Transmisii 
online etc.  La FORMULARE 
ONLINE, puteţi accesa:

DIRECŢIA GENERALĂ DE 
URBANISM

1. Declaraţie de începere a lucrărilor 
(cerere tip conform Ordinului nr. 
839/2009) - fără plată
2. Declaraţie de încheiere a lucrărilor 
(cerere tip conform Ordinului nr. 
839/2009) - fără plată
3. Cerere eliberare duplicat AC/CU 
- se plătește anticipat- 50 lei
- pentru file suplimentare în format - 
A4 se plătește 5 lei/pagină
- A3 se plătește 10 lei/pagină
4. Cerere pentru aprobarea lucrărilor 
de construcţii pentru imobile fără AC 

conform Legii 50/1991 - fără plată
5. Cerere scutire impozit (doar pentru 
anul în care s-a executat lucrarea) - 
fără plată
6. Solicitare eliberare plan de situaţie/
plan încadrare în zonă/extras din 
PUG/PUZ/PUD - se plătește 
anticipat
- 28 lei bucata - plan situație -pe 
suport hârtie - /persoane fizice/
juridice
- 25 lei bucata - plan situație - pe 
suport electronic
- 28 lei bucata - plan încadrare în 
zonă - pe suport hârtie- /persoane 
fizice/juridice
- 25 lei bucata - plan încadrare în 
zonă - pe suport electronic
- 16 lei bucata - format A3 extras 
PUG/PUZ/PUD (format 1:10000, 
pe suport hârtie)- - /persoane fizice/
juridice
- 25 lei bucata - format A4 extras 
PUG/PUZ/PUD (format 1:10000, 
pe suport hârtie)- - /persoane fizice/
juridice
Conturi:

- persoane juridice
RO83TREZ62121160250XXXXX
-persoane fizice:
 RO13TREZ62121050250XXXXX
Titular MUNICIPIUL TIMISOARA
CIF 14756536
7. Cerere certificate urbanism

T A X A  D E  U R G E N Ț Ă 
PENTRU TOATE PLANURILE 
ENUMERATE MAI SUS ESTE DE 
30 de lei + CONTRAVALOAREA 
PLANULUI.

SERVICIUL AUTORIZ ARE 
ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1. Notificarea vânzărilor de lichidare
2. Notificarea vânzărilor de soldare

COMISIA DE ORDINE PUBLICĂ

Formulare online disponibile prin 
platforma edirect.e-guvernare.ro

T U T O R I A L  P R I V I N D 
O B Ț I N E R E A  U N E I 

AUTORIZAȚII

A. SERVICIUL TRANSPORTURI
Autorizație de circulație în zonele 
restricționate Municipiul Timișoara

B. DIRECȚIA DE MEDIU
- Aviz de principiu mediu urban și 
gestiune deșeuri
- Vizare plan eliminare deseuri 
medicale
- Proces verbal afisare-dezafisare 
anunturi publice
- Scutire de impozit privind amplasarea 
panorilor solare și fotovoltaice la 
reședinţa de domiciliu
- Aplicare viză documentaţii pentru 
obţinere permise spargere
- Solicitări locuri de joacă
- Solicitare material dendro-floricol
- Solicitare corecţii/defrișare arbori

C. COMPARTIMENT PUBLICITATE
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară - publicitate pe vehicule 
publicitare (automobil, bicicletă etc), 
vehicule special echipate in scopuri de 
publicitate și pe mijloace de transport 
in comun
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară pentru distribuire afise/
flyere pe domeniul public sau pe 
proprietate privata a persoanelor 
fizice/juridice
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară pentru amplasare panou 
publicitar mobil
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară pentru sisteme publicitare 
tip structuri publicitare autoportante 
și a proiectelor publicitare special
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară pentru sisteme publicitare 
tip mesh, banner, steaguri publicitare 
pe stalpi sau pe suporti independenti 
existenti, indicatoare directionale
- Emitere aviz pentru publicitate 
temporară pentru sisteme publicitare 
tip autocolante pe vitrine/usi de acces 
cu denumirea firmei

D. FOND FUNCIAR
- Adeverinta de teren, animale etc. 
înscrise în Registrul Agricol
- Plan de aplicare a Legii Fondului 
Funciar
- Solicitare teren agricol în baza 
Legii 44/1994, referitor la veteranii 
de război
- Solicitare teren agricol în baza Legii 
341/2004 - referitor la revoluţionari
- Eliberare adeverinţă în cazul în care 
terenul face sau nu obiectul legilor de 
fond funciar
- Alte cereri cu privire la Legea 
Fondului Funciar

E. ALOCAŢII ȘI INDEMNIZAŢII
1. Alocația de stat pentru copil
2. Indemnizație pentru creșterea 

copilului
3. Indemnizație de creștere a copilului 
pentru PFA
4. Stimulentul de inserție
5. Alocația de stat pentru copiii 
născuți în străinătate

F.  DIRECȚIA URBANISM - 
BIROUL BANCA de  DATE 
URBANĂ

1. Adeverință de schimbare denumire 
stradă
2. Adeverință de atribuire denumire 
stradă
3. Adeverință de atribuire număr 
stradal
4. Adeverință de teren intravilan 
vechi/intravilan extins

G. COMPARTIMENT MONUMENTE
1. Exercitare drept de preemţiune la 
intenţia de înstrăinare a persoanelor 
fizice/ juridice de drept privat a 
apartamentelor, garajelor, terenului 
aferent acestora,care fac parte din 
imobile înscrise în Lista monumentelor 
istorice
2. Exercitare drept de preemţiune 
l a  in t en ţ i a  de  în s t r ă ina re  a 
imobilelor (case, imobile cu mai 
multe apartamente), spaţiilor cu alta 
destinaţie decăt aceea de locuinţă și a 
terenurilor libere de construcții.
De asemenea, direcţiile din cadrul 
primăriei care lucrează cu cetăţenii 
au site-uri proprii, pe care le puteţi 
accesa fie de pe www.primariatmtm.
ro, fie direct:
- Direcţia Fiscală a Municipiului 
Timișoara - www.dfmt.ro
- Direcţia de Evidenţă a Persoanei - 
www.primariatm.ro/evpers
- Direcţia Poliţia Locală - www.
polcomtim.ro
- Direcţia de Asistenţă Socială a 
Municipiului Timișoara - www.
socialtm.ro

INFORMATIZARE Programul municipalitãþii de interacþiune informatizatã a fost devansat ºi pot fi oferite cetãþenilor mai multe servicii online
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Canalizarea nu e coº de gunoi
ATENÞIE Aquatim revine: nu aruncaþi mãºtile ºi mãnuºile în canalizare!

Societatea de apă și canal revine cu 
o recomandare importantă: nu aruncați 
măștile și mănușile în canalizare! O 
parte consistentă a activității Aquatim 
se desfășoară în domeniul epurării apei 
uzate, în cadrul Stației de Epurare Stan 
Vidrighin din Timișoara. Se știe că apa 
uzată care ajunge în stație este încărcată 
cu numeroase deșeuri, dar, acum, 
odată cu introducerea obligativității 
purtării măștilor, pericolul este și mai 
mare. El vine din faptul că, din păcate, 
unii timișoreni aruncă aceste măști, 
dar și mânuși, în canalizare. Aquatim 
constată o creștere îngrijorătoare a 
numărului lor, ceea ce este periculos și 
total neindicat. În noaptea de sâmbătă 
spre duminică (pe timpul ploii), în 

doar câteva ore, pe grătarele stației de 
epurare, s-au strâns 32 de metri cubi de 
deșeuri/peste 4 containere/un container 
are în jur de 7 metri cubi - față de o 
zi normală, în care se colectează între 
0,5 și 0,9 metri cubi - printre care se 
regăsesc măști și mânuși. Ca atare, 
Aquatim revine cu recomandarea, 
prezentă și în campania noastră 
permanentă, numită “Canalizarea nu 
e coș de gunoi”, apelând la înțelegerea și 
rațiunea clienților: Nu aruncați măștile 
chirurgicale în canalizare! Evident, 
nici șervețelele umede, bețișoarele de 
urechi, resturile materiale, în toaletă! 
Pericolul la care se expun oamenii 
stației, dar și dumneavoastră, este unul 
important.

AQUATIM construiește un centru de excelență!

AQUATIM va dezvolta un proiect de cercetare, 
inovare ºi transfer tehnologic de câteva 
milioane de euro. Ilie Vlaicu, director general 
al Aquatim, spune ca acest centru nu va fi 
constituit la Bucureºti, ci în capitala Banatului 
ºi colaboreazã cu universitãþi ºi institute de 
cercetare.”Proiectul presupune un centru 
de cercetare ºi inovare cu niºte hale pline 
de piloþi care simuleazã tratamentul apei. 
Este o excelentã modalitate de pregãtire 
profesionalã. Aici vor fi conducãtorii de 
doctorate de la universitãþi pe care îi vom 
aduce sã-ºi susþinã doctoratele pe teme 
date din viaþa realã. Vom aduce oamenii care 
iau licenþã ºi terminã facultãþile sã lucreze 

pe cazuri reale. Este un proiect pe care îl 
gândim împreunã cu colegii ºi o modalitate 
de pregãtire profesionalã.”, a precizat Ilie 
Vlaicu, director general la Aquatim.Proiectul 
este unul cu fonduri nerambursabile pe 
aceastã zonã, pentru a aduce excelenþa 
mai aproape de producþie. Costul proiectului 
trece de 10 milioane de euro, pentru cã aici 
vor fi clãdiri, laboratoare, amfiteatre, sãli 
de pregãtire profesionalã.”Acest centru de 
excelenþã este gândit ca unul care sã aducã 
plus valoare. Adicã atunci când tu vii cu o 
idee ºi o vinzi mai departe, primeºti bani pe 
ea ºi atunci acest centru va creºte. Locaþia 
va fi într-o uzinã de apã veche pe care o vom 

folosi pentru aceastã zonã. Vom coopera cu 
Primãria Municipiului Timiºoara ºi suntem în 
discuþii cu universitãþile mari din Timiºoara.”, 
a declarat Ilie Vlaicu, directorul general al 

companiei regionale de apã ºi canal. Aquatim 
este de mai mulþi ani în avangardã în ceea 
ce priveºte cercetarea ºi implmentarea noilor 
tehnologii.

AVANGARDÃ Va fi un proiect de cercetare, inovare ºi transfer tehnologic de câteva milioane de euro

Compania regională de apă-
canal s-a alăturat celebrării Zilei 
Internaționale a Muzeelor, o zi 
menită să promoveze rolul muzeelor 
în înțelegerea dintre oameni, grupuri 
etnice, culturi, cooperarea și pacea 
între popoare. Anul acesta sărbătorim 
„Muzeele pentru egalitate : diversitate 
și includere”. Aquatim a integrat de 2 
ani în circuitul cultural o clădire de 
patrimoniu industrial, este vorba de 

vechea Uzina de Apă Industrială de 
pe strada Frederic Mistral și are în 
plan amenajarea unui Muzeu al Apei 
pe Calea Urseni, la prima Uzină de 
Apă a Timișoarei. Privim așadar cu 
încredere către un viitor în care să 
ne bucurăm împreună de moștenirea 
culturală a comunității, să celebrăm 
apa și să ne cunoaștem mai bine 
orașul! În cadrul parteneriatului 
existent între Primăria Timișoara și 

Primăria orașului München, respectiv 
între Aquatim și Departamentul de 
apă uzată din München, în 13 
iunie 2019, a avut loc în capitala 
Bavariei  o întâlnire la care a 
participat viceprimarul Timișoarei, 
Imre Farkas, și directorul general 
Aquatim, Ilie Vlaicu. Cu această 
ocazie, s-au discutat mai multe 
aspecte legate de colaborarea dintre 
Timișoara și München, iar partenerii 
germani și-au arătat sprijinul în 
vederea înfiinţării unui muzeu al 
apei în orașul nostru, ca parte a 
obiectivelor ce se vor realiza până 
în anul 2021, când Timișoara va fi 
Capitala Europeană a Culturii. Apoi 
în 13 ianuarie 2020, AQUATIM 
SA a publicat anunțul în vederea 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Timiș, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „ 
Înființare Muzeul Apei Timișoara” 
prin realizarea unui pavilion de 

acces în regim de înalțime parter, 
amenajarea unui spațiu muzeal 
exterior și amenajarea unui spațiu 
muzeal interior în clădirile existente. 
Uzina de apă, construită în 1916, 
a fost acceptată oficial în rețeaua 
«Global Network of Water Museums» 
(Rețeaua internațională a Muzeelor 
Apei) ce reunește organizații din 
toată lumea, prin preocuparea lor 
comună de a evidența importanța 
istorică și culturală a apei pentru 
omenire, precum și de a conștientiza 
publicul larg asupra prețuirii acestei 
resurse, esențiale vieții. Organizația, 
înființată în anul 2017, a fost 
recunoscută în anul următor de 
către Consiliul Interguvernamental 
U N E S C O - I H P  ( Pr o g r a m u l 
Hidrologic Internațional) ca o 
“inițiativă UNESCO”. Aproximativ 
50 de muzee și instituții din 24 
de țări, printre care și societatea 
Aquatim, sunt afiliate acestei rețele 
profesionale.

Muzeul apei prinde contur
MOªTENIRE Vechea Uzina de Apã Industrialã de pe strada Frederic Mistral va fi amenajatã

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
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Câtã apã au consumat timiºenii în starea de urgenþã?
STATISTICI În Timiºoara, cifrele traduc fãrã echivoc efectele opririi bruºte a activitãþilor economice ºi se observã o scãdere a volumului mediu zilnic distribuit cu 2%

Aquatim urmărește permanent 
consumul de apă, pentru o exploatare 
optimă a sistemului de distribuție. Așa 
cum era de așteptat, comportamentul 
de consum al utilizatorilor a fost diferit 
în perioada ultimelor două luni, față de 
situația obișnuită. În Timișoara, cifrele 
traduc fără echivoc efectele opririi 
bruște a activităților economice și se 

observă o scădere a volumului mediu 
zilnic distribuit cu 2% . În localitățile 
periurbane, însă, se observă o creștere 
cu 22% a volumului mediu zilnic 
distribuit, iar per total, în toată aria 
de operare, cu excepția Municipiului 
Timișoara, se observă o creștere de 24% 
a volumului mediu zilnic distribuit. 
Această creștere poate fi explicată prin 

numărul mare de persoane rămase în 
această perioadă la domiciliu, dar și 
prin folosirea apei din rețeaua publică 
pentru irigații odată cu începerea 
lucrărilor agricole. Udatul grădinilor 
este cauza care duce, în cea mai mare 
parte, la scăderea presiunii sau chiar 
la lipsa apei de la robinet. “Folosiți 
cu măsură apa din rețeaua publică” 

este un îndemn adresat clienților în 
această perioadă în care accesul la apă 
este lucrul cel mai important pentru 
combaterea răspândirii bolilor. O altă 
campanie derulată de Aquatim, cu 
titlul “Canalizarea nu e coș de gunoi”, 
are rolul de a conștientiza cetățenii să 
nu arunce deșeuri solide în rețeaua de 
canalizare.

Continuitate ºi rãspuns în starea de urgenþã

Activarea facturii prin e-mail este posibilă de pe platforma on-line

Utilizarea platformei on-line dedicate 
clienþilor, de pe site-ul www.aquatim.
ro vine cu o serie de avantaje, dintre 
care este foarte utilã activarea facturii 
prin e-mail, pentru toate categoriile 
de clienþi, persoane fizice, asociaþii de 
locatari etc. Aquatim recomandã clienþilor 
activarea acestei opþiuni, cu care au 
întotdeauna siguranþa primirii facturilor 
la timp, pot economisi timp ºi spaþiu 
pentru organizarea corespondenþei ºi, nu 
în ultimul rând, contribuie la protejarea 
mediului. Activarea ese posibilã numai 
de pe platforma dedicatã clienþilor ºi 

implicã înregistrarea ca utilizator, pentru 
care e nevoie de o adresã validã de 
e-mail ºi douã informaþii de pe facturã: 
codul de client (“cod incas”) ºi numãrul 
contractului. Un utilizator înregistrat pe 
www.aquatim.ro poate activa factura 
prin e-mail în doi paºi: dupã accesarea 
contului, se selecteazã “ACTUALIZARE DATE”, 
apoi “CONFIGURARI”, unde se bifeazã în 
cãsuþa corespunzãtoare menþiunii “accept 
condiþiile pentru activarea facturii prin 
e-mail”. Este important de reþinut cã de 
la 1 iunie a.c., odatã cu alegerea acestei 
opþiuni, factura nu va mai fi expediatã prin 

poºtã, sub formã tipãritã. Prin folosirea 
platformei on-line, clienþii Aquatim se 
bucurã ºi de alte avantaje: pot plãti factura 
de apã în siguranþã, de acasã, cu un card 
bancar, au toate facturile organizate la un 
loc, scapã de grija scadenþelor (sistemul 
permite setarea unor alarme de platã 
la scadenþã, prin e-mail), pot urmãri 
consumul (ºi depista eventuale defecte 
etc) ºi transmite sesizãri direct din cont. 
Informaþii se gãsesc pe site-ul Aquatim, în 
“Manualul platformei on-line”, la: https://
www.aquatim.ro/unde-si-cum-puteti-
plati-43.html

AVANTAJ Pentru toate categoriile de clienþi ai Aquatim este disponibilã aceastã opþiune

În lupta împotriva COVID-19, 
Aquatim a adoptat toate măsurile 
necesare, astfel încât activitatea să 
se desfășoare în condiții normale. 
Încă de la începutul stării critice 
a fost elaborat “Planul specific de 
continuitate și răspuns COVID-19” 
care cuprinde măsuri specifice de 
prevenție și de intervenție. În acest 
plan au fost identificate activitățile 
esențiale și rolurile critice, personalul 
de rezervă și au fost definite scenarii 
de acțiune în funcție de potențiala 

evoluție a pandemiei. Pentru a asigura 
continuitate în prestarea serviciilor, 
Aquatim S.A. a luat la timp toate 
măsurile necesare de protecție, 
astfel încât utilizatorii, dar și proprii 
angajați, să beneficieze de condiții 
optime de siguranță în contextul 
pandemiei de coronavirus. Personalul 
de intervenție, din stațiile de tratare 
a apei potabile sau de epurare a 
apei uzate este mult mai mobilizat 
decât de obicei pentru a asigura 
continuitatea și funcționalitatea 

sistemelor. S-au asigurat măsuri 
de dezinfecție, igienizare, s-au 
creat stocuri de echipamente de 
protecție individuale, dezinfectanți 
și materii prime pentru producție, 
s-au operaționalizat proceduri 
specifice de lucru. Pe perioada 
de urgență au fost limitate doar 
activitățile ce presupun interacțiunea 
cu clienții și au fost reprioritizate 
lucrările planificate, astfel încât să se 
diminueze întreruperile programate 
ale alimentarii cu apă. Pe toată 

această perioadă, Aquatim a încurajat 
clienții să folosească modalități de 
relaționare on-line sau telefonic 
pentru soluționarea diverselor 
probleme apărute. A fost limitat 
sau suspendat accesul în anumite 
locații, inclusiv în birourile de relații 
cu clienții, și a fost redirecționată 
comunicarea și  corespondența 
către canale electronice. Mai mult, 
Aquatim a încurajat autocitirea 
apometrelor și a plății on-line a 
facturilor, metode ce contribuie 

totodată, prin distanțare socială, 
la prevenția răspândirii noului 
coronavirus.Siguranța angajaților 
este și rămâne o prioritate pentru 
companie. Pe perioada stării de 
urgență nu a încetat nici un contract 
de muncă și nu există salariați aflați 
în șomaj tehnic. Pentru limitarea 
răspândirii COVID-19 și pentru 
protejarea angajaților, acolo unde 
a fost posibil, a fost implementat 
contractul de muncă de la domiciliu.

(Aquastiri)

MÃSURI Compania de apã ºi canal a acþionat pentru prevenþie ºi intervenþie
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CONSILIU LOCAL

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

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.

31 din data: 31. 01. 2020 privind 
aprobarea operaţiunii de rectificare 
a suprafeţei imobilului cu nr. top. 
26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 
404575 Timișoara, situat în Timișoara, 
str. Leonard nr. 13, de la suprafaţa de 
6069 mp. la suprafaţa de 5574 mp. 
32 din data: 31. 01. 2020 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
- “Zona de locuinţe individuale mici 
și locuinţe colective mici și funcţiuni 
complementare”,  CF 428720, 
Timișoara
33 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea operaţiunii de dezlipire a 
parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 
mp. cu nr. top. 18572/1 înscris în 
CF nr. 412355 Timișoara, situat în 
Timișoara str. Liliacului nr. 16, în douã 
loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 
mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 
2 cu suprafaţa 603 mp. nr. cadastral 
nou 446879 proprietari Municipiul 
Timișoara - Domeniu Privat cotă 1/2 
și Rotariu Petru cotã 1/2 pentru ieșire 
din indiviziune
34 din data: 07. 02. 2020 privind 

repartizarea apartamentului 38 din str. 
Miloia nr. 52 sc. A (fost Miloia bl. B1 
sc. A) către Sitariu Alexandru
35 din data: 07. 02. 2020 privind 

modificarea și aprobarea Statului de 
funcții pentru Direcția Poliției Locale 
Timișoara
36 din data: 07. 02. 2020 privind 

modificarea Statului de funcţii la Casa 
de Cultură a Municipiului Timișoara
37 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiţie 
“Modernizare străzi zona Alexandru 
Xenopol - Banul Severinului - Adam 
Mickiewics”
38 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico - 
economice - faza S. F. pentru obiectivul 
“SF+PT Centru Multifuncțional 
Kuncz”
39 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea Planul Urbanistic Zonal 
“Construire supermarket LIDL și 
amenajare locuri de parcare în incintă, 
amplasare panouri publicitare pe 
teren proprietate și fațadă, amplasare 
totem, amenajare accese, împrejmuire 
proprietate, organizare de șantier”, 
Str. Nicolae Andreescu, CF447321, 
CF 447320, CF 447319, CF447318, 
CF447317, Timișoara
40 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu “Locuinţă P+1E cu garaj”, str. 
Crișan nr. 35, Timișoara
41 din data: 07. 02. 2020 privind 

acordarea Titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timișoara 
domnului Cristian Măcelaru
42 din data: 07. 02. 2020 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico - 
economici faza PT si Devizului General 
pentru obiectivul obiectivul “Realizare 
mansardă la corpurile existente în regim 
P+1E și P+2E - etapa I Sc. Gimnazială 
(Generală) nr. 25”,Timișoara, str. 
Cosminului nr. 42
43 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea Protocolului de colaborare 
încheiat între Societatea Drumuri 
Municipale Timișoara SA și Direcţia 
Poliţia Locală Timișoara
 44 din data: 07. 02. 2020 

privind aprobarea finanțãrii din cadrul 
Programului național de cadastru și 

carte funciară a lucrãrilor de înregistrare 
sistematică inițiate de cãtre unitãți 
administrativ - teritoriale pentru 
sectoarele cadastrale și a contractului 
de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Timiș
45 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea operațiunii de dezlipire a 
parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 
mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în 
CF nr. 448204 Timișoara, situat în 
Timișoara str. Amforei nr. 6, în două 
loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 
mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 
2 cu suprafaţa 1575 mp. nr. cadastral 
nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu 
parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu 
nr. cadastral 447687 înscrisã în CF 
nr. 447687 Timișoara, ambele parcele 
proprietatea Municipiului Timișoara 
- Domeniu Privat, rezultând o parcelã 
cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. 
cadastral nou
46 din data: 07. 02. 2020 privind 

neexercitarea dreptului de preemţiune 
din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, la intenţia de 
înstrăinare a ap. nr. 18/A/II, situat în 
Timișoara, B - dul Tinereții, nr. 10, et. 
subsol și parter, jud. Timiș, înscris în 
CF nr. 410682 - C1 - U6, nr. cadastral 
410682 - C1 - U6, jud Timiș, la preţul 
de vânzare de 200. 000 euro
47 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea volumului și a preţurilor 
de referinţă și de pornire în licitaţie 
a 145 mc. masă lemnoasă din afara 
fondului forestier proprietate publică a 
Municipiului Timișoara și a încheierii 
Contractului de prestări servicii de 
valorificare prin licitaţie a masei 
lemnoase din afara fondului forestier 
proprietatea Municipiului Timișoara, 
între Municipiul Timișoara și Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
Direcţia Silvică Timiș
48 din data: 07. 02. 2020 privind 

aprobarea Convenţiei de justificare a 
avansurilor încheiată între Municipiul 
Timișoara, Compania Locala de 
Termoficare Colterm S. A. Timișoara 
și E. ON Energie România S. A. 
49 din data: 07. 02. 2020 privind 

declararea zilei de 19 aprilie ca “Ziua 
Phoenix“
50 din data: 07. 02. 2020 privind 

împuternicirea de către Consiliul 
Local al Municipiului Timișoara, a 
Comisiei de Negociere cu Terţii, în 
vederea analizării/negocierii ofertei 
de închiriere a spaţiului din imobilul 
situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. 
Cicio Pop nr. 2, aflat în proprietatea 
Companiei Naţionale Poșta Română 
S. A., în scopul asigurării procesului de 
învăţământ în condiţii optime al unor 
unităţi de învăţământ
51 din data: 07. 02. 2020 privind 

rectificarea suprafeței si geometriei 
imobilului cu nr. cad. 401653, având 
nr. top 10/2/1, 10/2/2, 10/2/5, 
înscris în CF nr. 401653, Timișoara și 
ulterior alipirea cu imobilul înscris în 
CF449544 Timișoara, având nr. top 
11/3, rezultând un imobil în suprafață 
de 2210 mp. care se va dezlipi în trei 
imobile din care un imobil este teren 
aferent cinematografului Timiș, iar 
două sunt terenuri aferente căilor de 
acces la blocuri
52 din data: 07. 02. 2020 privind 

modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 345/06. 03. 
2018 - privind preluarea cu titlu 
gratuit a documentaţiei tehnico - 
economice “Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul “Construcţie și 
dotare Liceu Waldorf, Timișoara” - 
POR/10/2017/10/10. 1b/7 regiuni 
- Axa prioritară 10 si donarea sumei de 
2% (doi la sută) din valoarea finanțării, 
reprezentând contribuția proprie 
a solicitantului pentru derularea 
proiectului
 53 din data: 07. 02. 2020 

privind împuternicirea Comisiei de 
Negociere cu Terţii a Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara în vederea 
cumpărării construcțiilor situate în spl. 
Tudor Vladimirescu 16A afectate de 
construirea podului din str. Jiul
54 din data: 07. 02. 2020 privind 

declararea imobilului - Corp A și 
teren în suprafaţă de 4314 mp, situat 
în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, 
înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu 
nr. cad 444738 ca bun de interes local 
și înaintarea cãtre Guvernul României 
a propunerii de emitere a unei hotãrâri 
de guvern pentru trecerea acestuia din 
proprietatea publică a Statului Român 
și din administrarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale în domeniul 
public al Municipiului Timișoara și 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara
 55 din data: 07. 02. 2020 

privind obligativitatea prezentarii 
meniului, minim bilingv în unităţile 
de alimentație publică din Municipiul 
Timișoara
56 din data: 18. 02. 2020 privind 

vânzarea terenului în suprafaţă de 716 
mp situat în Timișoara, înscris în C. F. 
nr. 443692 Timișoara nr. top. 765/2, 
311/b/42/9/2, către Lupeș Rodica 
Maria și Lupeș Mircea
57 din data: 18. 02. 2020 privind 

vânzarea terenului în suprafaţă de 1932 
mp situat în Timișoara, înscris în C. 
F. nr. 420110 Timișoara, C. F. vechi 
nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b și 
400/a/1/1/1 către Macovei Floriţa
58 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea concesionării prin atribuire 
directă către Societatea de Transport 
Public Timișoara S. A. a imobilului 
teren înscris în C. F. nr. 447772
59 din data: 18. 02. 2020 privind 

modificarea modelului de contract 
de vânzare - cumpărare, Anexă, la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 543 
din 12. 11. 2019 - privind vânzarea 
terenulului aferent construcţiilor 
dobândite în baza Legii nr. 112/1995, 
situat în Timișoara str. I. Negulici nr. 
34/A
60 din data: 18. 02. 2020 privind 

neexercitarea dreptului de preemţiune 
la intenţia de înstrăinare a ap. Spaţiu 
comercial 7, situat în Timișoara, str I. 
Ghica, nr. 5, et. subsol, județ Timiș, 
înscris în C. F. nr. 415559 - C1 - U7, 
nr. top 415559 - C1 - U7, la preţul de 
vânzare de 33. 000 euro
 61 din data: 18. 02. 2020 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia de înstrăinare a ap. Cabinet 
Medical Dermato - Venerologie, situat 
in Timisoara, B - dul Regele Carol I,nr. 
5, et. I, judeţ Timiș, înscris în C. F. nr. 
400237 - C1 - U2, nr. top 17190/VIII, 
jud. Timis, la preţul de vânzare de 53. 

000 euro
 62 din data: 18. 02. 2020 

privind acordul Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara pentru 
elaborarea PUZ - extindere zona 
industrială și reglementare drumuri din 
Timișoara, calea Stan Vidrighin nr. 9A, 
conform Certificatului de Urbanism nr. 
1004 din 25. 03. 2019
63 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 
“Centru Pedagogic WALDORF”, str. 
Uranus nr. 14, Timișoara
64 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico - 
economice, a indicatorilor tehnico 
- economici actualizați cu prevederile 
art. 71 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 114/2018 publicată 
în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 
decembrie 2018 - faza S. F. și a anexei 
privind descrierea sumară a investiţiei 
pentru obiectivul “Construcţie și 
dotare Liceu Waldorf Timișoara“
65 din data: 18. 02. 2020 privind 

modificarea și aprobarea condiţiilor 
specifice eliminatorii pentru ocuparea 
funcției publice de execuție specifice de 
poliţist local, la Direcţia Poliției Locale 
Timișoara
66 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul „Reabilitarea liniilor 
de tramvai și modernizarea tramelor 
stradale in municipiul Timișoara, 
Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”
67 din data: 18. 02. 2020 privind 

acordarea post - mortem a Titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timișoara lui Gelu Mircea Stan
68 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul “Reabilitare linii 
de tramvai și modernizarea tramelor 
stradale în Municipiul Timișoara, 
traseul 4 - B - dul Cetăţii”
69 din data: 18. 02. 2020 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico 
- economice - faza DALI, pentru 
obiectivul “DALI+PT Reabilitare 
imobil Cinematograful Fratelia, Str. 
Izlaz, nr. 40, Timișoara”
 70 din data: 28. 02. 2020 

privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timișoara pe anul 2020
71 din data: 28. 02. 2020 privind 

aprobarea constituirii și utilizării 
fondului de rezervă bugetară aferent 
Bugetului Local de Venituri și 
Cheltuieli al Municipiului Timisoara 
pe anul 2020
 72 din data: 28. 02. 2020 

privind prelungirea Contractului de 
concesiune nr. 66/08. 12. 2004 având 
ca obiect exploatarea spațiului în care 
funcționeazã Cabinet Medical Dr. 
Dronca Eugenia Cristina, situat în 
Timișoara, str. Bucuresti nr. 15, sc. 
B, ap. 2
 73 din data: 28. 02. 2020 

privind prelungirea contractului de 
concesiune nr. 9/17. 11. 2004 având 
ca obiect exploatarea spațiului în care 
funcționeazã Cabinet Medical Astra 
Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, 
situat în Timișoara, str. Canal Bega, 
nr. 1
 74 din data: 28. 02. 2020 

privind închirierea imobilului, situat în 
Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu 
nr. 5, în vederea desfășurării activităţii 
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 
19 arondată la Grădiniţa cu Program 

Hotărâri votate de Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara
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Prelungit nr. 33
75 din data: 28. 02. 2020 

pentru aprobarea Studiului de 
Fundamentare, a Caietului de 
sarcini și a Contractului Cadru 
privind delegarea gestiunii 
serviciului  de salubrizare 
pentru activitatea de colectare 
a  c adav re lo r  an ima l e l o r 
de pe domeniul public al 
Municipiului Timișoara precum 
și din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale de pe 
raza Municipiului Timișoara și 
predarea acestora către unităţile 
de ecarisaj sau către instalaţiile 
de neutralizare
76 din data: 28. 02. 2020 

privind modificarea si aprobarea 
Statului de Funcții al Spitalului 
Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara
77 din data: 28. 02. 2020 

privind aprobarea organizării 
și funcţionării reţelei școlare 
a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat și particular 
de  pe  raza  Munic ipiu lui 
Timișoara, pentru anul școlar 
2020 - 2021
 78 din data: 28. 02. 

2020 privind aprobarea listei 
de priorităţi pentru anul 2020 
pentru persoanele/familiile 
evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din imobile retrocedate 
în natură foștilor proprietari, în 
vederea repartizării unei locuințe 
din fondul locativ de stat, locuinţă 
socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara
79 din data: 28. 02. 2020 

privind aprobarea Listei de 
priorități pentru anul 2020, în 
vederea repartizării unei locuințe 
din fondul locativ de stat, locuință 
socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara
80 din data: 28. 02. 2020 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Zona mixta 
cu regim de construire deschis 
adiacenta principalelor artere de 
trafic”, Calea Torontalului FN, 
CF 410174, Timișoara
 81 din data: 28. 02. 

2020 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului 
pentru organizarea și executarea 
serviciului public de transport 
persoane în regim de taxi 
pe teritoriul Municipiului 
Timișoara ,  aprobat  pr in 
Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara nr. 
101/24. 03. 2009, modificat 
prin Hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara nr. 
226/23. 11. 2012, nr. 24/23. 
01. 2015 și nr. 45/02. 02. 2016
82 din data: 28. 02. 2020 

privind declanșarea procedurii de 
selecţie pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului de 
Administraţie la Societatea de 
Transport Public Timișoara SA
83 din data: 28. 02. 2020 

privind modificarea si aprobarea 
Organigramei si a Statului de 
functii pentru Teatrul German 
de Stat Timișoara
84 din data: 28. 02. 2020 

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

nr. 3/I, situat în Timișoara, str. 
Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. 
Timiș, înscris în CF nr. 406164 
- C1 - U6, nr. cadastral 406164 - 
C1 - U6, jud. Timiș, la preţul de 
vânzare de 100. 000 euro
85 din data: 28. 02. 2020 

privind prelungirea contractelor 
de închiriere pentru garajele 
aflate în proprietatea Statului 
Român sau a Municipiului 
Timișoara
86 din data: 28. 02. 2020 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, 
la intenţia de înstrăinare a Ap. 
3 situat în Timișoara, B - dul 
6 Martie, nr. 4, jud. Timiș, 
evidentiat în CF 415904 - C1 
- U1, nr. top 415904 - C1 - U1 
la preţul de vânzare de 50. 000 
euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, 
B - dul 6 Martie, nr. 4, jud Timiș, 
evidentiat in CF 415904 - C1 - 
U4, nr. top 415904 - C1 - U4 la 
pretul de vanzare de 50. 000 euro 
si a Ap. 5 situat in Timisoara, B 
- dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, 
evidentiat in CF 415904 - C1 - 
U5, nr. top 415904 - C1 - U5 
la preţul de vânzare de 100. 
000 euro
87 din data: 28. 02. 2020 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, 
la intenţia de înstrăinare a ap 
SAD 14, situat in Timisoara, str. 
Episcop Augustin Pacha, nr. 10, 
sc A, et II, județ Timis, înscris în 
C. F. nr. 401035 - C1 - U25, nr. 
top 364/XIV, la pretul de vanzare 
de 110. 000 euro + TVA si a ap 
SAD 16, situat in Timisoara, str. 
Episcop Augustin Pacha, nr. 10, 
sc B, et II, jud Timis, înscris în 
C. F. nr. 401035 - C1 - U21, nr. 
top 364/XVI, la pretul de vanzare 
de 60. 000 euro + TVA
88 din data: 28. 02. 2020 

privind atribuirea spaţiului din 
Timișoara, str. General Dragalina, 
nr. 22, ap. Spațiu Comericial, 
către Asociația Foștilor Deținuți 
Politici – filiala TIMIȘ
89 din data: 28. 02. 2020 

privind radierea poziției nr. 
4894 din Anexa 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 109/27. 
03. 2012
90 din data: 28. 02. 2020 

privind aprobarea fazei S. F. 
pentru obiectivul de investiții 
“SF Realizare Centrul Oncologic 
de terapie personalizată „dr. 
Victor Babeș” la Spitalul de 
boli infecţioase Victor Babeș”, 
Timisoara, str. Gheorghe Adam, 
nr. 13
 91 din data: 25. 03. 

2 0 2 0  p r i v i n d  s t a b i l i r e a 
procedurii de desfășurare a 
ședințelor Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara, în 
situații excepționale, constatate 
de autoritățile abilitate
92 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2020
93 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea constituirii 
și utilizării fondului de rezervă 
bugetară aferent Bugetului Local 
al Municipiului Timișoara pe 

anul 2020
94 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2020 al S. C. PIEŢE S. A. 
 95 din data: 27. 03. 

2020 privind modificarea 
proiectului”Înnoirea flotei 
de tramvaie - Etapa III” și a 
cheltuielilor legate de proiect, 
a p ro b a t  p r i n  Ho t ă r â r e a 
Consiliului Local nr. 232/23. 
04. 2019
96 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea obiectivului 
de investiţii “Modernizare Calea 
Șagului (Tronson cuprins între 
strada Ana Ipatescu cu limita 
administrativă a Municipiului 
Timișoara)”
97 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a Devizului general 
și Anexa 1 Indicatori de proiect 
pentru obiectivul de investiție 
“Exproprierea și amenajarea 
spațiului verde de pe strada 
Verde”
98 din data: 27. 03. 2020 

privind aprobarea protocolului 
de cooperare între Municipiul 
Timișoara și Universitatea 
Politehnica Timișoara
99 din data: 31. 03. 2020 

privind acordarea Titlului 
de Cetăţean de Onoare al 
Mun i c ip iu lu i  Timi șo a r a 
domnului Luca Novac
100 din data: 31. 03. 2020 

privind vânzarea apartamentului 
nr. 6, situat în imobilul din 
Timișoara, Str. Dacilor nr. 8, 
conform Sentinţei Civile nr. 
4436/28. 03. 2019 a Judecătoriei 
Timișoara, definitivă în șnur cu 
Decizia Civilă nr. 1323/21. 10. 
2019 a Tribunalului Timiș
101 din data: 31. 03. 2020 

privind vânzarea apartamentului 
nr. 1, situat în imobilul din 
Timișoara, B - dul. Gen. Ion 
Dragalina nr. 16, corp A, 
conform dispozitivului Sentinței 
Civile nr. 10548/17. 10. 2017 a 
Judecătoriei Timișoara, definitivă 
în șnur cu Decizia Civilă nr. 
328/20. 03. 2018 a Tribunalului 
Timiș
102 din data: 31. 03. 2020 

privind vânzarea apartamentului 
nr. 2, situat în imobilul din 
Timișoara ,  s t r.  I .  Preyer 
nr. 24, etaj parter, conform 
dispozitivului Sentinței Civile nr. 
9794/28. 09. 2018 a Judecătoriei 
Timișoara, definitivă prin Decizia 
Civilă nr. 617/A/16. 05. 2019 a 
Tribunalului Timiș
103 din data: 31. 03. 2020 

privind vânzarea terenulului 
aferent construcţiilor dobândite 
în baza Legii nr. 112/1995, situat 
în Timișoara B - dul Regele Carol 
I nr. 36
 104 din data: 31. 03. 

2020 privind dezmembrarea 
imobilului - teren înscris în C. 
F. nr. 412177 - Giroc, conform 
PUZ
105 din data: 31. 03. 2020 

privind dezlipirea imobilului 
cu nr. cadastral 431659, înscris 
în CF nr. 431659 Timișoara, 
în suprafaţă de 13946 mp., 
situat în Timișoara Piaţa Badea 
Carțan în patru loturi: Lotul 1 

cu nr. cadastral nou 447985 cu 
suprafaţa de 5347 mp., Lotul 2 
cu nr. cadastral nou 447986 cu 
suprafaţa de 5403 mp, Lotul 3 
cu nr. cadastral nou 447987cu 
suprafaţa de 3165 mp, Lotul 4 
cu nr. cadastral nou 447988 cu 
suprafaţa de 31 mp
106 din data: 31. 03. 2020 

privind prelungirea pe o perioadă 
de 3 ani a Contractului de 
împrumut de folosinţă - comodat 
nr. 1/16. 10. 2015 încheiat 
cu Liga Apărării Drepturilor 
Omului - Filiala Timiș
107 din data: 31. 03. 2020 

privind aprobarea repartizării a 
4 parcele în baza Tabelului nr. 
SC2019 - 30599 din 16. 12. 
2019, conform cu Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 609 din 10. 12. 
2019 și anularea repartizării a 4 
din cele 128 de parcele aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara nr. 
301 din 14. 06. 2019
 108 din data: 31. 03. 

2020 privind repartizarea 
apartamentului 15 din str. 
Miloia, bl. B7 către Tâlvan 
Andreea Zenuța
109 din data: 31. 03. 2020 

pentru abrogarea Hotărârilor 
Consiliului Local nr. 417/30. 
07. 2013 și nr. 492/24. 09. 2013 
privind mutarea activităţii de 
învăţământ a Colegiului Tehnic 
de Vest și a Liceului de Arte 
Plastice Timișoara
 110 din data: 31. 03. 

2020 pentru modificarea art. 
2 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara 
nr. 271/28. 07. 2017 privind 
reorganizarea Regiei Autonome 
de Transport Timișoara în 
Societate Comercială pe acţiuni
111 din data: 31. 03. 2020 

privind înfiinţarea Portului 
Timișoara și Administrației 
Portului Timișoara - “Canal 
Bega”
112 din data: 31. 03. 2020 

privind modificarea Metodologiei 
de închiriere a spațiilor din 
clădirea CERC și a Tarifelor 
percepute pentru serviciile 
prestate de către Serviciului Public 
de Administrare a „Centrului 
Regional de Competențe și 
Dezvoltare a Furnizorilor în 
Sectorul Automotive” - CERC, 
aprobate  pr in  Hotărârea 
Consiliului Local nr. 247/23. 
04. 2019
 113 din data: 31. 03. 

2020 privind prelungirea pe o 
perioadă de 3 ani a contractelor 
de închiriere nr. 1598/2017 și 
nr. 1600/2017 a spațiilor SAD. 
2 și SAD. 3, situate în imobilul 
din Timișoara, str. Dacilor, 
nr. 8, încheiate cu SC FLD 
PROFESSIONAL SRL
 114 din data: 31. 03. 

2020 privind neexercitarea 
dreptu lu i  de  preemţiune 
din partea Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara, 
la intenţia de înstrăinare a 
imobilului situat în Timișoara, 
Piața Traian, nr. 4, jud. Timiș, 
înscris în C. F. nr. 429408, nr. 
top 5747 la preţul de vânzare de 
200. 000 euro
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ISTORIA ORAȘULUI TĂU

Monumente de artã timiºorene
PARTIZANII Rezistenþa armatã anticomunistã din Munþii Banatului

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. Continuăm, în 
acest număr, cu fragmentul din 
carte care se referă la martirii 
rezistenţei armate anticomuniste 
din Munţii Banatului.

Acþiuni
Printre iniţiatorii mișcării îi 

amintesc pe Filon Verca - profesor 
d in Caransebeș ,  or ig inar  d in 
Petroșniţa, legionar, Teodor Roman 
zis Bubi, Spiru Blănaru, fi ind 
urmaţi de conducători proveniţi 
din grupele lor, printre aceștia îi 
amintesc pe: Zaharia Marineasa - 
conducătorul Grupului Cerna sau 
Rezistenţa Anticomunistă Cerna, 
colonelul Ion Uţă/ fost prefect al 
judeţului Severin, comandorul 
de aviaţie Petre Domășneanu, 
Gheorghe Ionescu/ notar  din 
Teregova, Aurel Vernicescu, Ion 
Tănase ,  Dumit ru  Iș f ănuţ  z i s 
Sfârloagă din Domașnea, Doru 
Blaj/profesor din Bozovici, Ion 
Duicu și alţii. Acţiunile majorităţii 
grupelor s - au transformat în 
luptă de partizani cu o intensitate 
mai mare la începutul anului 1949 

și care s - a redus temporar, în 
primăvara - vara anului 1949, odată 
cu arestarea majorităţii luptătorilor 
și judecarea la Tribunalul militar 
din Timișoara a celor 12 martiri, 
nominalizaţi mai înainte. Procesul 
a avut loc în perioada 21 - 25 
iune 1949 și a fost foarte intens 
mediatizat în presa audio și scrisă, 
în adunările cetăţenești, în ”munca 
de la om la om”, în speranţa deșartă 
că vor descuraja alte acţiuni similare 
(3). Revolta nu a mai avut loc, 
fiind deconspirată și conducătorii 
ei arestaţi iar membrii grupurilor 
neprinși au continuat acţiunile atât 
în Munţii Banatului, cu predilecţie 
în zonele adiacente culoarului 
Timiș - Cerna cât și în unele orașe 
din Banat, sub diferite forme, având 
aspecte de luptă armată îndeosebi 
în acţiunile de reţinere a lor, după 
ce au fost descoperiţi sau denunţaţi 
ori trădaţi. Printre aceste acţiuni 
amintesc și revolta studenţilor din 
Timișoara în anul 1956. Un fapt 
unanim recunoscut este că ”ultimul 
partizan din România” a fost Ion 
Banda zis Milescu din satul Rusca, 
provenit din grupul colonelului Ion 
Uţă la destrămarea acestuia, apoi 
membru în cel al lui Ion Duicu, din 
care s - a desprins nefiind de acord 
cu modul de acţiune al acestuia 
și așa a ajuns să băntuie de unul 

singur zona din jurul localităţii 
Rusca, dar păstrând legătura cu alţi 
partizani, cât au existat. Securitatea 
nu a reușit să - l prindă sau să - i ia 
urma niciodată. A fost ucis în anul 
1962, probabil de niște braconieri, 
pe care îi cunoștea și care doreau să 
evite astfel denunţarea lor în cazul 
prinderii lui Banda.(2, 3). Printre 
acţiunile grupurilor din Banat, de 
la începuturi până la procesul de la 
Timișoara și la care au luat parte și 
cei 12 martiri, putem aminti:

- În ajunul Crăciunului din 
anul 1947, au evadat din arestul 
s e cu r i t ă ţ i i  d e  l a  Timi șoa r a , 
luptătorii anticomuniști reţinuţi 
Filon Verca, Nicolae Bălănesu și Ion 
Carapantea(2).

- La 23 august 1948 a evadat 
din nou Filon Verca după ce a fost 
arestat cu un grup de luptători la 9 
iulie 1948.(2,3).

- În a doua jumătate a anului 
1948 și începutul anului 1949 
s  -  a  in t en s i f i c a t  re c ru t a rea 
de noi membri ș i  organizarea 
echipelor de rezistenţă pentru 
revolta generală, printre aceștia 
a lui :  Aurel  Vernichescu (mai 
1947 - martie 1949) în Munţii 
Poiana Ruscă; colonelului Ion Uţă 
(mai 1947 - noiembrie 1949) din 
zona Domașnei, cuprindea 35 de 
partizani, printre ei și Gheorghe 

Luminosu, și 23 persoane de sprijin; 
Spiru Blănaru (vara 1947 - martie 
1949); Petre Domășneanu (1948 - 
1949) (2,3).

- Grupa „Partizanii României 
Mari” condusă de către Ion Tănase, 
Gheorghe  Popov i c i  ș i  Teodr 
Ungureanu a acţionat în perioada 
sept. 1948 - mart. 1949, în Arad 
și Timișoara, cu obiectivul final 
răsturnarea regimului democrat 
- popular, care trebuia să înceapă 
la  18 -  19 mart ie  1949 cu o 
revoltă populară. Pentru atingerea 
obiectivului au stabilit, printre 
altele, asasinarea unor conducători 
locali și centrali ai regimului, au 
răspăndit manifeste șapirografiate 
de către ei cu conţinut antiregim și 
de chemare la acţiune a populaţiei, 
procurarea de armament și muniţie 
iar pe lângă acestea au stabilit 
legături de coordonare și cu grupuri 
similare din ţară(3)

- În vara anului 1948, în gara 
C.F.R. Băile Herculane, Zaharia 
Marineasa, Cristescu Gheorghe 
(Gogu) și Petchescu Ion au reușit 
să fugă din reţinere, după ce au fost 
la o întrunire cu comandorul Petre 
Domășneanu la locuinţa acestuia 
din staţiune (2,3)

- La 8 noiembrie 1948, grupa lui 
Uţă l - a executat pe Lazăr Cernescu, 
pr imul membru al  Par t idului 

Muncitoresc Român (PMR) din 
satul Rusca, comuna Domașnea - 
de aici s - a inspirat poetul Dan 
Deșliu în poemul proletcultist 
“Lazăr de la Rusca”. Tot în această 
lună grupa lui Blănaru l - a ucis pe 
ceferistul comunist Cornel Novac 
din Teregova (3).

- În noaptea de 12/13 ianuarie 
1949 în jurul orei 2, au fost eliberaţi 
din arestul postului de miliţie 
din Teregova Anculia Moise și 
Ienasiga Grigore, de către grupul de 
partizani condus de către Ionescu 
Gheorghe și Spiru Blănaru (2,3)

- La 14 ianuarie 1949, au fost 
dezarmaţi cei doi miliţieni care 
l - au arestat pe avocatul Costescu 
Cornel(2) (Note: 1 - Direcţia 
pentru cultură, culte și patrimoniul 
cultural naţional a judeţului Timiș 
“Judeţul Timiș. Monumente de 
For Public”, Ed. Graphite, 2010; 
2 - Cicerone Ioniţoiu “Rezistenţa 
anticomunistă din muntii României 
1946 - 1958”, Ed.II - a revizuită 
ș i  comple ta tă ,  Ed .  Gândi rea 
Românească, 1993; 3 - Mireca 
Rusnac “Studii privind mișcarea 
de rezistenţa anticomunistă din 
Banat”, Ediţie special - decembrie 
2011 în revista VESTUL - Tribună 
a demnităţii bănăţene - , din seria 
Bibl ioteca Cercului  de s tudi i 
VESTUL - 2011).
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