
Stimaţi timișoreni,
După cum oricine poate 

observa, orașul nostru se 
modernizează zi de zi, dând viață 
viziunii asupra lui și strategiilor 
elaborate începând cu 2012, de când 
subsemnatul am devenit Primar, 
promițând această modernizare și, prin 
alegere, obținând girul dv. pentru ea, 
stimați timișoreni. În această perioadă, 
a ajuns la rând zona centrală, prin: 
Piaţa Punctele Cardinale, Str. Luther, 
Bd. Revoluției -de la Str. Luther până 
la Str. Hector, str. Hector, Bd. I.C. 
Brătianu -de la Str. Hector până la 
Bd. Michelangelo, Bd Michelangelo 
-de la Bd I.C. Brătianu până la Parcul 
Copiilor, Bd I.C. Brătianu -de la Bd 
Michelangelo până la Piaţa Huniade, 
Piaţa Huniade, Bd. 20 Decembrie, Bd 
Regele Ferdinand -de la Podul Mihai 
Viteazul până la Bd C.D. Loga, Bd 
C.D. Loga -de la Bd Regele Ferdinand 
până la Bd 20 Decembrie. În urma 
lucrărilor, vom avea o circulaţie mai 
fl uentă în acest larg areal în impact 
și în alte zone, asigurată de artere 
carosabile mai largi, cu două-trei 
benzi pe sens, piste de biciclete și 
trotuare civilizate. Avem în vedere, în 
același timp, crearea de condiții mai 
bune pentru mijloacele sistemului de 
transport public, mijloace în continuă 
înnoire și, simultan, ridicare la înalte 
standarde. Știu, stimați timișoreni, 
că este greu și pentru dv. cu un front 

atât de vast de lucrări. Dar am ales 
să procedăm astfel pentru că în luna 
august și în prima jumătate a lui 
septembrie în oraș e mai puțină lume, 
elevii și studenții fi ind în vacanță și 
foarte mulți angajați în concediu.

În același timp, reabilităm, cu 
consolidare și extindere lățime până 
la triplare două poduri peste Bega 
-Podul Dragalina și Podul Eroilor-, 
prin construcția a câte două noi 
poduri lipite de ele pe lângă fi ecare. 
Va intra în reabilitare, cu consolidare și 
modernizare, Podul Iuliu Maniu (fost 
Podul Muncii). Urmează construcția 
de poduri noi, într-o primă etapă 
două, Podul Jiul și Podul Ilsa/Isho. 
Apoi, modernizarea, cu lărgire la 4 
benzi, amenajarea de locuri de parcare, 
de piste de biciclete și trotuare, a 
străzilor Calea Bogdăneştilor -liniile 
de tramvai vor fi  mutate pe mijloc-, 
Grigore Alexandrescu, Bulevardul 
Sudului, Mareșal Prezan, Calea 
Buziașului, construirea alternativei 
de legătură între Timișoara, pe de o 
parte și localitățile din jur -Moșnița 
Veche, Bucovăț, etc.- numită Drumul 
Boilor și câte și mai câte, pe care nu le 
mai menționez, ca să nu mă lungesc. 
Vom încerca amenajarea primei 
parcări multinivel în zona centrală, 
în Piața 700, Primăria nedispunând 
de alt teren în zonă, după cum am 
mai explicat, de altfel singurul motiv 
pentru care nu am reușit amenajarea 

de parcări multinivel în această zonă, 
așa cum am vrut și cum, de totală bună 
credință, am promis. Vom continua 
cu demolarea garajelor și amenajarea, 
între blocuri, pe locurile ocupate 
acum de ele, de parcări, alei pietonale 
și spații verzi.

În altă ordine de idei, vom continua 
investițiile masive în spitale, școli, 
grădinițe și creșe. Noul corp de la 
Spitalul de Copii -unul superb și 
foarte mare, cu 8 niveluri: demisol, 
parter, plus 6 etaje- va fi gata ca 
lucrare de construcții-montaj în 
acest an, noul corp și el foarte mare 
al Spitalului Municipal va fi  în lucru 
efectiv începând din 2020, noua 
maternitate -probabil cea mai mare 
din țară-, de asemenea, va fi  în lucru 
efectiv probabil începând din 2020, 
modernizările la Clinica de Balneo-
Fizioterapie la fel, extensii și reabilitări/
modernizări au loc deja la Spitalul de 
Boli Infecțioase. În domeniul școlar, 
nominalizăm doar noul campus Lenau 
și extensii la Școala Generală nr. 16, 
Școala Generală nr. 30 și Liceul Moisil, 
dar menționăm că avem o mulțime de 
alte proiecte.

Am câștigat în instanță toate 
cele 8 cinematografe din perioada 
comunismului, ceea ce înseamnă 
enorm pentru oraș și acum le 
reabilităm și transformăm în centre 
culturale de cartier, pe cele din cartiere, 
respectiv în cinematecă, fostul cinema 

Studio și în sală de spectacole, fostul 
cinema Capitol. Turnul de apă Iosefi n 
va fi  reabilitat și transformat și el în 
centru cultural, orașul detașându-
se, astfel, între orașele României, la 
capitolul centre culturale, așa cum îi 
stă bine unei viitoare capitale culturale 
europene. Și, apropo, n-avem cum 
să nu menționăm că am demarat 
concursul de soluții pentru amenajarea 
unui obiectiv special, angajat prin 
candidatura la titlul de capitală 
culturală europeană, Centrul de Artă, 
Știință, Tehnologie și Experiment. Ei 
bine, stimați timișoreni, dar o capitală 
culturală trebuie să aibă și o viață 
culturală deosebită, mai bine zis, în 
primul rând o viață culturală deosebită. 
Și, evident, tot Primăria susține în de 
departe cea mai mare parte și viața 
culturală a orașului.

Am rezumat mai sus, după 
concediu, o parte din multele lucruri pe 
care noi chiar le facem în oraș, nu doar 
vorbim despre ele că trebuie făcute. 
Eu sunt convins că dumneavoastră, 
stimați timișoreni, sesizați că, mai 
nou, alegerile fiind pe-aproape, au 
apărut în peisaj tot felul de “oameni 
providențiali” -așa se pretind ei și îi 
pretind cei ce i-au “confecționat” prin 
laboratoare de imagine-, care, în vorbe, 
e drept, frumoase, promit “altceva”, 
susțin că e timpul pentru “altceva”. Ei 
n-au nicio realizare concretă în viață, 
fi e în sectorul public, fi e în sectorul 

privat, nu contează, care să-i facă 
credibili, care să ofere o garanție că au 
capacitatea de a face, de a face fi e și 
doar ceva, acolo, darămite “altceva”, 
cu subînțelesul de altceva mai bun, 
evident! Ba mai mult, acel “altceva” 
promis nici măcar nu e defi nit concret, 
în obiective punctuale, cu denumire 
și locație unde, chipurile, ele ar urma 
să fie făcute! Pentru că… oamenii 
plutesc. Spre comparație, doar, în 
niciun caz nu spre laudă, credeți-mă, 
vă amintesc, stimați timișoreni, că, 
atunci când eu am venit -și am făcut-o 
cu sfi ală, poate și copil din familie de 
oameni simpli fiind, nu cu tupeu, 
cum o fac alții- în fața dumneavoastră 
și v-am cerut votul pentru a vă deveni 
Primar, am început prin a vă prezenta 
realizările concrete în funcțiile pe care 
le-am avut -cele mai înalte funcții 
academice, cea de Prorector și cea de 
Rector-, susținându-mi, astfel, prin 
realizări, prin fapte, nu prin vorbe, 
pretenția că am capacitatea de a onora 
greaua funcție de Primar, mai ales de 
Primar al unui oraș ca Timișoara. Fără 
realizări în spate, oricine poate pretinde 
orice și promite orice, dar credibilitatea 
sa e nulă. Sunt convins că așa gândiți 
și dumneavoastră, că așa ați gândit 
când m-ați ales pe mine și că așa veți 
gândi și pe viitor. Asta ca și chestiune 
de principiu, dincolo de o persoană 
sau alta!

(continuare în pagina 2)
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EDILITAR

Podul Iuliu Maniu va fi reabilitat
Timiºoara are 11 poduri peste Bega: Podul 
Iuliu Maniu (cu fosta denumire Muncii), 
Podul Mihai Viteazul (fost Mitropolit Andrei 
ªaguna), Podul General Ion Dragalina (fost 
ªtefan cel Mare), Podul Eroilor, Podul 
Metalic dintre str. Andrei Mureºeanu ºi 
str. Ady Endre, Podul Maria (fost Traian), 
Podul Decebal, Podul Dacilor, Podul Andrei 
ªaguna (fost Mihai Viteazul), Podul 
Modoº ºi Podul Michelangelo. În cadrul 
lucrãrilor de modernizare a liniilor de 

tramvai au fost reabilitate, inclusiv cu 
consolidare, Podul Maria, Podul Decebal, 
Podul Andrei ªaguna ºi Dacilor, iar mai 
apoi, Podul Michelangelo, în prezent fiind 
în reabilitare, cu consolidare ºi extindere 
fiecare cu câte douã noi poduri lipite de 
ele, podurile Dragalina ºi Eroilor. Va urma 
reabilitarea Podului Iuliu Maniu, care are o 
lungime de 72,5 metri ºi a fost construit 
în 1978. Pe acel loc a existat mai întâi 
un pod de lemn, reparat în 1898, apoi 

un altul construit în 1913, consolidat în 
1936 ºi apoi în 1968. Lucrãrile vor consta 
în înlocuirea totalã a suprastructurii, 
realizarea a 4 benzi de circulaþie, a 
trotuarelor ºi pistelor pentru biciclete. 
Se vor înlocui scãrile de acces din beton 
cu scãri noi din metal. Costul estimat 
este de 48,3 milioane de lei cu TVA, iar 
durata de 14 luni. De asemenea, va intra 
în lucrãri ºi Podul Mihai Viteazul, de lângã 
Catedrala Mitropolitanã.

MODERNIZÃRI Din cele 11 poduri peste Bega, au fost reabilitate cinci, în ºantier sunt douã ºi urmeazã celelalte

(continuare din pagina 1)

Dragi timișoreni,

Mai sus ,  am vorbi t  despre 
infrastructură și despre agenda 
culturală. Ei bine, e momentul 
să vorbim acum despre ce facem 
cu  ora șu l  nos t ru  în  pr iv in ța 
spațiilor verzi, într-o epocă în care 
tendințele sunt să se construiască 
și iar să se construiască peste tot, 
transformând orașele în betoane, 
sticlă, asfalturi și alte minerale, 
eventua l  cu  câ teva  insu le  de 
verdeață, rarisime, ici-colo.

Am decis că Timișoara nu 
trebuie să o ia pe un asemenea 
drum! Am lansat, în consecință, 
c a m p a n i a  “ T I M I Ș O A R A 

VERDE”. Ce înseamnă această 
campanie? Vă explic cu plăcere, 
dragi timișoreni.

Înseamnă, în primul rând, a avea 
grijă de spațiile verzi, de parcurile 
pe care le-am moștenit. Avem noi 
de raportat fapte, nu vorbe, în 
această privință? Desigur că avem: 
am reabilitat și modernizat până 
acum patru din marile parcuri ale 
orașului: Parcul Pădurice, Parcul 
Justiției, Parcul Alpinet și Parcul 
Central și au ieșit, toate, superb, 
precum și o serie de părculeţe cu 
locuri de joacă în diverse cartiere. 
Vom continua să reabilităm și 
să modernizăm tot ceea ce am 
moștenit, la rând fiind: Parcul 
Civic, Parcul Copiilor,  Parcul 
Botanic și Parcul Piața Crucii.

Înseamnă, apoi, să creștem 
suprafaţa verde a orașului, să 
creăm noi parcuri. Și, în plus, 
complexuri  de agrement,  cu 
facilităţi pentru diverse sporturi. 
Acest lucru se va întâmpla sub 
deviza menționată, “TIMIȘOARA 
VERDE”, asociată unui program 
al Primăriei ce vizează amenajarea 
de parcuri pe cvasitotalitatea 
terenurilor municipalităţii, dar 
și pe terenuri ce vor face obiectul 
unor exproprieri. Un nou mare 
parc, de fapt o nouă pădure, 
cu lac și un delușor sunt deja 
prevăzute în noul plan urbanistic 
general și acest ansamblu va fi 
realizat începând din 2020 -da, 
nu e  vorba de fantasmagori i , 
cum califică unii orice depășește 

capaci tatea  lor  de  înțe legere , 
sunt idei pe care le vom pune în 
practică, așa cum au știut să facă 
înaintașii noștri cu ideile lor!-. Să 
nu uităm că suntem în orașul în 
care s-a spus de către celebra trupă 
locală Phoenix: “Toate-au fost la 
timpul lor / Ceva exagerat” și să 
mergem cu curaj, înainte!

Iată ZECE dintre obiectivele 
c o n c r e t e  a f l a t e  l a  i m i n e n ţ a 
implementării:

1 .  Complex  Car t i e r  Ca lea 
Lipovei (cu extindere spaţiu verde 
prin expropriere) -tocmai a fost 
emisă autorizația de construire și 
s-a lansat licitația pentru execuție, 
după ce s-a elaborat studiul de 
fezabilitate, apoi proiectul tehnic 
și s-au obținut avizele de rigoare

2 .  Complex  Car t i e r  Ca lea 
Buziașului

3 .  Complex  Car t i e r  Ca lea 
Șagului

4. Parc Strada Lacului
5 .  Pa rc  St r ada  K i r i a c  ( cu 

e x t i n d e r e  s p a ţ i u  v e rd e  p r i n 
expropriere)

6. Parcul Civic
7. Parcul Copiilor
8. Parcul Piaţa Crucii
9. Parcul Botanic
10.Parcul de Skating
E v i d e n t ,  v o m  c o n t i n u a 

plantarea de copaci în parcuri și pe 
aliniamente, pe străzile orașului, 
peste tot unde există posibilități. 
NU VORBE, FAPTE! Împreună, 
vom face Timișoara mai tare ca 
oricând!

Bogdãneºtilor - bulevardul verde
Calea  Bogdăneș t i l o r  va  f i 

transformată într-o arteră modernă 
de circulaţie, cu finanţare din 
fonduri europene și va deveni 
unul dintre cele mai frumoase 
bulevarde.

A fost  aprobată  cererea de 
finanţare care a fost depusă pentru 
proiectul “Reabilitarea liniilor de 
tramvai și modernizarea tramelor 
stradale în Municipiul Timișoara, 
Traseul 5, Calea Bogdăneștilor”.

Se vor face amenajări complexe 
ș i  v o m  t r a n s f o r m a  C a l e a 
Bogdăneșt i lor  în  unul  dintre 
cele mai frumoase bulevarde ale 
orașului, cu linie de tramvai pe 
mijloc și cu înierbare și va arăta 
splendid și vom avea o considerabilă 
suprafaţă verde. Proiectul vizează 
Calea Bogdăneștilor, până după 
curbura înspre liniile de tren. 
Acolo va întoarce tramvaiul. Vom 
face proiectul pe bani europeni”, a 
declarat primarul Timișoarei.

Vor fi refacute si trotuarele, iar 
de-a lungul străzii vor fi construite 
piste de biciclete. Prin proiect se 
vor realiza următoarele:

-linia cale tramvai va fi cale 
dublă și se va amplasa pe mijlocul 
străzii, în platforma proprie;

-reţeaua contact se va realiza în 

variantă dublă, într-o soluţie de 
compensare totală; se vor înlocui 
cablurile de alimentare a reţelei 
contact (600 Vcc);

-se va moderniza substaţia de 
transformare-redresare care va 
alimenta cu energie electrică linia 
cale modernizată;

-lărgirea la 2 benzi pe sens a 
străzii;

- rea l i zarea  de  pi s te  pentru 
biciclete;

-realizarea de trotuare; spaţii 
verzi, atât în platforma proprie a 
liniei de tramvai, cât și în zona de 
siguranţă a străzii

-semaforizarea intersecţiilor 
și supravegherea video, integrate 
în sistemul de management al 
traficului.

P r i n  p r o i e c t  s e  v i z e a z ă 
reabilitarea liniei de tramvai- un 
mijloc de transport nepoluant, 
amenajarea de trotuare și piste 
pentru biciclete, de zone verzi, 
a d u c â n d u - s e  o  c o n t r i b u ţ i e 
substanţială la reducerea emisiilor 
de poluanţi în atmosferă, reducerea 
prafului, a nivelului de zgomot și 
implicit la creșterea confortului 
și siguranţei circulaţiei. Valoarea 
t o t a l ă  a  p ro i e c tu lu i  e s t e  d e 
148.851.248,45 lei (32.540.060 

euro), din care fonduri europene 
de 91.484.942,91 lei (19.999.331 
milioane de euro).

În programul de dezvoltare 
al primăriei pentru acest an se 
află și  obiectivul de investiţie 
mult așteptat pe bună dreptate 
“Modernizare str. Gr. Alexandrescu, 
t ronson C. Torontalului  -  C. 
Aradului”, care are și Studiul de 
fezabilitate realizat prin care s-a 
stabilit o valoare a investiţiei de 
9,4 milioane de lei. Un alt obiectiv 
important al municipalităţii este cel 
de modernizare a Căii Buziașului, 
c a r e  cup r inde ,  d e  a s emenea 
lucrări complexe. O altă investiţie 
importantă este "Modernizarea și 
extinderea Bulevardul Sudului”, o 
lucrare complexă cu o valoare de 
9.099.289,97 lei fără TVA.

Pentru asigurarea unei legături 
a l ternat ive între  Timișoara ș i 
localitatea Moșniţa, în special 
spre zona de nord a localităţii, 
unde sunt intens dezvoltate zone 
rezidenţiale, se va amenaja un 
drum între Calea Moșniţei din 
Timișoara și drumul comunal DC 
149 (Timișoara - Moșniţa Veche 
- Bucovăţ), denumit și Drumul 
Boilor, pe o lungime totală este 
de 1964 m.

OBIECTIVE NOI: Strada Grigore Alexandrescu, Calea Buziaºului, bd. Sudului, Drumul Boilor, str. Mareºal Constantin Prezan
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MEDIU URBAN

Anunþ public
“MUNIC IP IUL T IMIªOARA, t itu lar 
al proiectului “Modernizare str. 
Grigore Alexandrescu, pe tronsonul 
Calea Torontalului - Calea Aradului”, 
propus a fi amplasat în Timiºoara, 
str. Grigore Alexandrescu, jud. Timiº, 
anunþã publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare de 
cãtre APM Timiº de a nu se supune 
evaluãrii impactului asupra mediului, 
evaluãr i i  adecvate º i  evaluãr i i 
impactului asupra corpurilor de 
apã în cadrul procedurii de evaluare 
a impactulu i  asupra mediulu i , 
pentru proiectul “Modernizare str. 
Grigore Alexandrescu, pe tronsonul 
Calea Torontalului - Calea Aradului”, 
propus a fi amplasat în Timiºoara, 
str. Grigore Alexandrescu, jud. Timiº. 
Proiectul deciziei de încadrare ºi 
motivele care o fundamenteazã pot 
fi consultate la sediul APM Timiº, din 
localitatea Timiºoara, B - dul Liviu 
Rebreanu nr. 18 - 18A, jud Timiº, 
în zilele de luni - joi între orele 
8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 
- 14.00, precum ºi la urmãtoarea 
adresã de internet http://apmtm.
anpm.ro - Secþiunea Acorduri de 
mediu. Publicul interesat poate 
înainta comentarii /observaþii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data 
publicãrii anunþului pe pagina de 
internet a autoritãþii competente 
pentru protecþia mediului”

Anunþ public
“MUNIC IP IUL T IMIªOARA, t itu lar 
a l  pro iectu lu i  “Modern izare º i 
extindere Calea Buziaºului”, propus 
a fi amplasat în intravilan Timiºoara, 
str. Calea Buziaºului, CF nr. 431185 
si nr. Cad 431185, jud. Timiº, anunþã 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de cãtre APM 
Timiº de a nu se supune evaluãrii 
impactului asupra mediului, evaluãrii 
adecvate ºi evaluãrii impactului 
asupra corpurilor de apã în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
“Modernizare si extindere Calea 
Buziasului”, propus a fi amplasat 
in intravilan Timisoara, str. Calea 
Buziasului, CF nr. 431185 si nr.Cad 
431185,  jud .  T imiº .  Pro iectu l 
deciziei de încadrare ºi motivele care 
o fundamenteazã pot fi consultate 
la sediul APM Timiº, din localitatea 
Timiºoara, B - dul Liviu Rebreanu 
nr. 18 - 18A, jud Timiº, în zilele de 
luni - joi între orele 8.00 - 16.30, 
vineri între orele 8.00 - 14.00, 
precum ºi la urmãtoarea adresã 
de internet http://apmtm.anpm.
ro - Secþiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicãrii 
anunþului pe pagina de internet 
a autoritãþii competente pentru 
protecþia mediului”.

Monitorul
Te informeazãO pasarelã reconstruitã cu totul

INVESTIÞIE Trecerea pietonalã de la Parcul Copiilor va fi refãcutã integral

Trecerea pietonală peste Bega, 
cunoscută în ultimii ani ca Pasarela 
Îndrăgostiţilor din Parcul Copiilor, 
urmează să fie reabilitată, fapt pentru 
care Primăria Municipiului Timișoara 
a demarat procedurile de licitaţie a 
serviciilor de proiectare, respectiv 
Studiul de Fezabilitate și Proiectul 
Tehnic. Serviciile de proiectare constau 
în întocmirea documentației pentru 
studiul de fezabilitate, întocmirea 
proiectului tehnic, a caietelor de 
sarcini, stabilirea detaliilor de execuţie 
(inclusiv a documentaţiilor pentru 
obţinerea avizelor, asigurarea asistenţei 

tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor 
și recepției lucrărilor), după cum este 
prevăzut în anunțul de participare 
la licitaţiei. Serviciile de proiectare 
au fost evaluate la suma de 60.000 
de lei, iar documentaţia ar trebui să 
fie realizată în 105 zile. Termenul 
limită pentru depunerea ofertelor 
este data de 12 septembrie 2019, 
ora 15. Municipalitatea timișoreană 
dorește de fapt demolarea totală a 
pasarelei pietonale actuale din Parcul 
Copiilor și construirea uneia cu totul 
nouă, pe același amplasament, agreat 
de locuitorii zonei, care o folosesc. 

Trecerea pietonală este utilă pentru 
pietoni, care pot travesa astfel canalul 
Bega dinspre strada Pestalozzi sau 

dinspre Parcul Copiilor spre bd. 
Corneliu Coposu și spre Complexul 
Studenţesc.

Au fost finalizate documentaþiile pentru 
modernizarea podului pietonal de la 
capatul strãzii Crizantemelor, care face 
legãtura cu strada Gelu, proiectul fiind 
realizat de firma Pod Proiect SRL, care 
a proiectat pasajele Jiul ºi Popa ªapcã. 
Pasarela pietonalã Gelu are o lungime 
de 46 de metri ºi o lãþime de 2,20 
m, iar în timp starea sa s-a degradat 
destul de mult. Astfel, s-a produs 
degradarea betonului de acoperire a 
armãturii, care prin dislocare a favorizat 
corodarea acesteia, iar în prezenþa 
umiditãþii ridicate, fenomenele de 
coroziune ºi îngheþ - dezgheþ au avut 
efecte amplificate, reducând capacitatea 

portanta a elementului de rezistenþã ºi 
chiar a structurii. Pentru conservarea 
capacitãþii portante a structurii la 
nivelul actual, respectiv pentru pãstrarea 
structurii în exploatare la parametrii 
normali, se impune efectuarea în cel mai 
scurt timp, a lucrãrilor de consolidare 
a structurii pasarelei. Vor fi executate 
lucrãri atât la supra structurã, cât ºi la 
deschideri, la bretelele de acces, la trepte 
ºi trotuare. În urma reabilitãrii, pasarela 
va avea zonã pietonala, piste de biciclete 
ºi zonã verde. Valoarea totalã a investiþiei 
la Pasarela Gelu - Crizantemelor este 
estimatã la 12.633.464 lei cu TVA, 
alocarea fiind de la bugetul local. Durata 

estimatã a lucrãrilor ar fi de 8 luni. 
Pasarela Crizantemelor a fost construitã 
în 1949, iar de atunci nu s-au mai fãcut 
lucrãri majore de reabilitare. Având în 
vedere cã este deosebit de utilã celor 

care locuiesc în zonã pentru a nu mai 
fi nevoiþi sã ocoleascã aproximativ un 
kilometru pânã la urmãtorul pod, este 
necesarã reabilitarea, cerutã insistent ºi 
de locuitorii zonei.

MODERNIZARE Dupã 70 de ani, se vor face lucrãri ample, vor fi ºi piste de biciclete ºi spaþii verzi

Reabilitarea pasarelei Gelu - Crizantemelor

Peste 120 de copaci pe aliniamente pe 
strãzile Cluj, Arieº ºi Calea Martirilor

Primăria dovedește prin fapte 
că iubește copacii și crește numărul 
copacilor din oraș, spulberând, astfel, 
acuzele că ar fi inamicul copacilor. 
Ca instituţie responsabilă, primăria 
trebuie să taie anumiţi copaci pentru 

că ei devin un pericol, șubrezindu-se 
cu vârsta sau din cauza unor boli, 
respectiv atunci când modernizarea 
orașului o cere. Dar, de fiecare dată 
se plantează de circa 10 ori mai mulţi 
copaci decât se taie, când e posibil pe 

aceeași locaţie, când nu, în zone cât se 
poate de apropiate. Astfel, pe cele trei 
străzi care au fost modernizate recent: 
Cluj, Arieș și Calea Martirilor au fost 
amenajate spaţiile verzi, fiind plantaţi 
120 de copaci cu flori roz și violet. 
"Străzile Cluj, Arieș și Calea Martirilor 
au fost modernizate recent. Pe ele se 
circulă excelent acum, mai ales că 
sistemul de management al traficului 
asigură și undă verde. Ce urmează să 
se facă acum este amenajarea spaţiilor 
verzi vechi și nou create și plantarea de 
aliniamente de copaci. Nu mai puţin 
de 120 de copaci superbi, cu floare 
roz / violet, vor fi plantaţi -prunus 
pisardi, respectiv robinia pseudoacacia 
rouge-", a declarat primarul Nicolae 
Robu. Lucrările de modernizare în 
zona de sud a orașului, pe cele trei 

străzi intens circulate, s-au desfășurat 
în prima jumătate a acestui an, ocazie 
cu care a fost reconfigurat traficul 
rutier dinspre Michelangelo către 
Spitalul Judeţean, fiind realizată o 
bandă de circulaţie. De la intersecţia 
străzii Michelangelo până la cea cu 
strada Surorile Martir Caceu se circulă 
pe patru benzi, fiind sens unic, iar 
prima banda este prioritară pentru 
autovehiculele de transport public, 
taxi, Salvare, Pompieri, Poliţie, etc. 
Municipalitatea efectuează mai multe 
lucrări în oraș pentru fluidizarea 
traficului rutier prin lărgirea actualelor 
mari artere de circulaţie, iar copacii 
care se trebuie să fie tăiaţi din cauza 
acestor ample lucrări de modernizare 
sunt înlocuiţi cu alţii, în număr mult 
mai mare.

SÃDIRI Pe trei strãzi modernizate au apãrut arbori cu flori roz ºi violet
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MOBILITATE

TROTM se extinde
ECOLOGIC Mijloacele de transport nepoluante câºtigã teren. Vom avea o sutã de trotinete

Municipal i tatea t imișoreană 
încurajează utilizarea mojloacelor de 
transport nepoluante și va extinde 
TROTM - subsistemul de închiriere a 
trotinetelor electrice în regim gratuit, 
cu aplicația de pe telefonul mobil. 
Iniţial au fost cumpărate 25 de trotinete 
electrice, iar evaluarea impactului este 
încurajator. Iată și câteva cifre elocvente 
pentru ce înseamnă subsistemul de 
trotinete al sistemului de transport 
public al Timișoarei, din perioada sa 

pilot, 01.04.2019 - 31.07.2019: total 
curse efectuate: 22.811, total minute 
de folosință: 357.055, total utilizatori: 
2.452. Ca urmare a succesului de care 
se bucură acest sistem al transportului 
public din oraș, au fost demarate 
demersurile pentru a achiziționa încă 
75 de trotinete și, în curând, se vor 
cumpăra și primele segway-uri. “Vrem 
un oraș cu aer curat, vrem un oraș 
decongestionat și asta presupune, pe 
de o parte, modernizarea și dezvoltarea 

deopotrivă a infrastructurii de mobilitate 
auto și a celei pietonale, pentru biciclete, 
trotinete, segway-uri etc., iar pe de 
altă parte, modernizarea și dezvoltarea 
sistemului de transport public. Ne face 
plăcere să reamintim că, pe lângă cele 
30 de tramvaie excelente Armonia, 
STPT va avea pe fonduri europene 21 
de tramvaie Bozankaya și 44 autobuze 
electrice, deci o mulțime de noi mijloace 
prin excelență ecologice”, a declarat 
Nicolae Robu.

Înnoirea flotei de tramvaie

Vaporaşele, transport pe Bega fără întârziere

Societatea de Transport Public Timiºoara 
a analizat activitatea înregistratã de 
vaporaºele care circulã pe Bega ºi a 
constatat cã în cele 2.594 de curse 
fãcute din 2018 pânã în prezent au 
fost înregistrare doar douã minute de 
întârziere. La acest rezultat contribuie 
ºi faptul cã doar ele circulã pe Canalul 
Bega ºi uneori ºalupa Poliþiei Locale 
ºi caiacele sportivilor. Vaporaºele au 
cale liberã ºi nu sunt nevoite nici sã 
aºtepte la semafoare. Gradul de ocupare 
a celor 7 ambarcaþiuni a ajuns la 85 la 
sutã, dupã un an de funcþionare. Anul 

trecut, 51.540 de pasageri au fãcut 
curse de agrement pe Bega. Cât despre 
transportul public local pe Bega, 35.121 
de cãlãtori au utilizat acest mijloc de 
deplasare în câteva luni. Aºadar, în total, 
au fost 86.661 de cãlãtori pe apã, în 
2018. Peste iarnã, navele de pasageri 
au fost andocate în depou în perioada 
decembrie 2018 - martie 2019. În 
acest an, ambarcaþiunile s-au bucurat 
de acelaºi interes. Din martie pânã în 
prezent, aproape 50.000 de cãlãtori au 
ales transportul de agrement pe Bega, 
iar la cãlãtoriile în regim de transport 

public, s-a ajuns la un total de 113.490 
de pasageri. Per total, de la lansarea la 
apã, putem spune cã peste 200.000 de 
cãlãtori au folosit vaporaºele, mai exact, 
200.151 de pasageri. Transportul public 
pe Bega se efectueazã de luni pânã vineri, 
cu câte trei vaporaºe, o cãlãtorie costând 
un leu, iar transportul de agrement se 
face la final de sãptãmanã, cu câte douã 
ambarcaþiuni. Societatea de Transport 
Public ºi Primãria au relansat transportul 
public ºi de agrement pe Bega în 2018, 
oraºul fiind singurul din România în care 
funcþioneazã transportul public pe apã.

LA FIX Ambarcaþiunile devin o adevãratã atracþie pentru timiºoreni, dar ºi pentru turiºti.

A fost semnat, la sediul primăriei, 
primul dintre cele trei contracte cu 
finanțare europeană pentru achiziţia 
de tramvaie noi. La ceremonia 
de semnare a contractului din 
26.07.2019, au luat parte: Murat 
Bozankaya - președinte Bozankaya 
Turcia, Bernhard Schmidt - șef 
Căi Ferate GMBH Bozankaya 
Ge rman i a ,  Kad i r  Ya z ıhan  - 

atașatul comercial al Consulatului 
General al Republicii Turcia și alţi 
reprezentanţi ai producătorului. 
Din partea municipalităţii, alături 
de primarul Nicolae Robu, s-a aflat 
Culiţă Chiș - directorul Direcţiei 
Generale de drumuri, poduri, 
parcaje și reţele de utilităţi și alţi 
reprezentanţi ai primăriei. Conform 
contractului, vor fi livrate cel puţin 

16 tramvaie noi în următorii patru 
ani, iar prima garnitură va ajunge la 
Timișoara în prima parte a anului 
2021. “Putem miza pe finanţare 
europeană pentru 21 de tramvaie. 
Contractul cadru prevede achiziția 
unui număr între 16 și 40 tramvaie. 
Acestea au următoarele facilități: 
instalaţii de aer condiționat, încălzire 
ambientală, încălzire în scaune, 

sistem suplimentar de alimentare 
care permite autonomie - acestea au 
fost cerinţele. Au 200 de locuri și 
sisteme de informare în interior și 
exterior, sisteme auto-video pentru 
publicitate, sisteme de supraveghere 
video, sisteme de monitorizare în 
trafic și de e-ticketing. Bineînţeles, au 
dotări specifice pentru a se răspunde 
nevoilor speciale ale persoanelor 

cu dizabilități. Firma Bozankaya a 
câștigat licitația cu preţul cel mai 
bun, dar și oferind mai mult decât 
s-a cerut în exigențele caietului 
de sarcini”, a explicat primarul 
Timișoarei. “Suntem mândri de 
faptul că societatea noastră este o 
marcă recunoscută mondial. Avem 
aproximativ 1.200 de angajați, dintre 
care 200 de ingineri, atât în Germania, 
cât și în Turcia. Vehiculele pe care le 
livrăm Timișoarei sunt de tehnologie 
modernă, iar în timp veţi vedea că 
o să putem suspenda toate liniile 
aeriene și o să putem circula numai pe 
baterie”, a declarat Murat Bozankaya, 
președintele Bozankaya. Licitaţia 
a fost câștigată de BOZANKAYA 
OTOMOTIV MAK. İML. İTH. 
VE İHR. A.Ș., cu o ofertă de 185,3 
milioane de lei TVA inclus pentru 
16 garnituri. Prima garnitură va fi o 
noutate absolută în lume pentru că va 
avea o autonomie de 63 de kilometri. 
Garanţia e de șase ani, perioadă în 
care toate lucrările de mentenanţă 
și întreţinere vor fi asigurate de 
firmă. Bozankaya, firmă cu o cifră 
de afaceri de 2 milioane de euro/zi, 
a livrat prima garnitură pe șine în 
2001 la Houston și Phoenix (SUA), 
printr-o colaborare cu Siemens. În 
prezent, fabrica produce un metrou 
și jumătate pe zi.

EVENIMENT A fost semnat primul contract pentru noile tramvaie, prototipul fiind o premierã mondialã
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EDILITAR

Transfer
Varianta optimã a viitorului pasaj 
So lventul  inc lude º i  o bucatã 
de teren din fostul Solventul , 
proprietate privatã ºi s-au fãcut 
ma i  mu l te  demersu r i  pent ru 
obþinerea unui transfer cu titlu 
gratuit. Proprietarul tabular al 
imobilelor - teren în suprafaþã 
de 370 mp., respectiv teren în 
suprafaþã de 293 mp. a declarat cã 
este de acord sã se transfere, cu 
titlu gratuit, cele douã terenuri, în 
favoarea Municipiului Timiºoara, dar 
condiþionat de aprobarea prealabilã 
a asociaþilor S.C. Valkiria Invest 
S.R.L., în conformitate cu legea 
ºi actul constitutiv ºi aprobarea 
prealabilã a creditorilor ipotecari ai 
S.C. Valkiria Invest S.R.L. Prin "Actul 
de dezmembrare”, proprietarul 
tabular declarã cã imobilul - teren, 
care face obiectul dezmembrãrii ºi 
din care va rezulta ºi suprafaþa 
de teren atribuitã Municipiului 
Timiºoara este ipotecat pentru 
suma totalã de 60.000.000 euro, 
iar Contractul de proprietate nr. 
40/18.01.2007,  face ob iectu l 
acþiunii de constatare a nulitãþii 
abso lute a acestu ia ,  pe ro lu l 
Tribunalului Iaºi. În conformitate 
cu prevederile art. 863, lit. c, din 
Codul Civil, "Dreptul de proprietate 
publicã se dobândeºte prin donaþie 
sau legat, acceptat în condiþiile 
legii, dacã bunul, prin natura lui 
sau prin voinþa dispunãtorului, 
devine de uz ori de interes public”. 
În  consec inþã ,  pr in  hotãrârea 
consiliului local se acceptã oferta 
de donaþie cu sarc in i ,  pr iv ind 
imob i l e l e  -  te ren  î n  vede rea 
realizãrii proiectului ”Pasaj Inferior 
Solventul” ºi înscrierea acestora 
în domeniul public al Municipiului 
Timiºoara.

Anunþ public
29 . 07 . 2019  -  A nun þ  p ub l i c 
pr iv ind proiectul “Modernizare 
strãzi zona Orãºtie Alpiniºtilor": 
MUNICIPIUL TIMIªOARA - DIRECÞIA 
G EN E RA LÃ  D RUMUR I ,  P ODUR I , 
PARCAJE ªI REÞELE DE UTILITÃÞI 
anunþã publicul interesat asupra 
depunerii solicitãrii de emitere 
a  acordu lu i  de med iu pentru 
proiectul “Modernizare strãzi zona 
Orãºtie Alpiniºtilor” propus a fi 
amplasat în Timiºoara, str. Zona 
Orãºtie - Alpiniºtilor, CF 437238, 
top 3714, CF 417924, top 3649, 
CF 445565, top 3773, CF 428865, 
top 3619, jud Timiº. Informaþiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Timiº, 
localitatea Timiºoara, B-dul Liviu 
Rebreanu nr. 18 - 18A, jud. Timiº 
ºi la adresa titularului, Timiºoara, 
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud Timiº, în 
zilele de luni - joi între orele 8,00 
- 16,30 ºi vineri între orele 8,00 
- 14,00. Observaþiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Timiº.
DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U, CHIª CULIÞÃ.

Monitorul
Te informeazãMIU, actual Colegiul I.C. Brãtianu, intrã în reabilitare

LUCRÃRI Se va face consolidarea ºi renovarea faþadelor imobilului istoric

Clădirea din centrul orașului în 
care a funcţionat fostul liceu MIU va 
fi consolidată, se vor restaura faţadele, 
va avea tâmplărie și acoperișuri noi. 
Primăria a scos la licitaţie contractul 
estimat la 11,15 milioane de lei cu 
TVA. “Clădirea impozantă, situată 
în centrul Timișoarei, a fost subiectul 
proceselor de retrocedare până în 
urmă cu doi ani, procese câștigate de 
primărie. Am demarat imediat studiile 
preliminare și documentaţiile pentru 
reabilitarea faţadelor, acoperișului și 
consolidări, astfel încât această clădire 
să își recapete strălucirea. Proiectul, cu 
valoare istorică și funcţională, estimat 
la peste 9 milioane de lei fără TVA, 

poate fi astfel finalizat până în 2021”, 
a explicat viceprimarul Dan Diaconu. 
În baza contractului pentru reabilitarea 
tuturor faţadelor și șarpantei la Colegiul 
I.C. Brătianu din Piaţa Huniade nr. 2 se 
vor realiza documentaţia tehnică pentru 
autorizarea lucrărilor de construire 
și proiectul tehnic. Se vor executa 
lucrări de consolidare a corpului 
lateral dreapta, reabilitarea faţadelor, 
schimbarea acoperișului. Lucrările vor 
trebui finalizate în 14 luni. Clădirea 
istorică are fronturi stradale atât în Piaţa 
Huniade, cât și pe str. Lucian Blaga și 
pe str. Bolyai și a adăpostit parţial încă 
din sec. XIX cursurile școlilor de fete 
ale surorilor din Ordinul Notre Dame.

Consiliul Local al Municipiului Timiºoara 
a declarat ca fiind de utilitate publicã, 
conform reglementãrilor legale în vigoare, 
lucrãrile aferente urmãtoarelor obiective 
cuprinse în programul de dezvoltare: 
- Reabilitare Podul Mihai Viteazul (Tinereþii) 
- Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 
- Modernizare ºi extindere Calea Buziaºului 
- Modernizare strãzi zona Alexandru 
Xenopol - Banul Severinului - Adam 
Michiewicz 
- Amenajare strãzi Zona Blaºcovici 
- Reabilitare str. Gospodarilor - Apicultorilor 
- Cehov 
- Modernizare strãzi Zona Orãºtie - 
Alpiniºtilor 

- Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion 
Zaicu - Aristide Demetriade 
- Pasarela str. Gelu - Crizantemelor 
- Amenajare strada Spãtar Milescu 
- Modernizare strada Grigore Alexandrescu, 
Tronson Calea Torontalului - Calea Aradului 
- Modernizarea strãzilor din piatrã cubicã 
din municipiul Timiºoara. 
- Modernizare ºi extindere B - dul Sudului 
- Execuþie utilitãþi bloc locuinþe ANL str. I.I. 
de la Brad 1/E etapa I - pentru specialiºti 
în strãinãtate 
- Viabilizare zona de locuinþe Ovidiu Balea 
- Reamenajare intersecþie Piaþa I.C. 
Brãtianu (Punctele Cardinale) ºi strada 
Martin C. Luther.

În programul privind investiþiile municipale 
aceste obiective sunt inserate pentru a 
fi realizate, însã existã unele probleme 
privind statutul proprietãþii pentru unele 
porþiuni, care împiedicã efectuarea lor. 
Lucrãrile constau în lucrãri de modernizare 
ºi o mai bunã funcþionalitate a zonelor 

municipiului prin amenajarea carosabilului, 
trotuarelor, pistelor pentru bicicliºti ºi 
a locurilor de parcare. Modernizarea 
acestor zone, prin realizarea obiectivelor 
de investiþii, este necesarã ºi de mult 
aºteptatã de cãtre locuitorii cartierelor 
respective.

DEZVOLTARE Mai multe poduri, bulevarde ºi strãzi vor intra în ºantier pentru a fi modernizate

Lucrări declarate de utilitate publică în mai multe cartiere

O nouã parcare între blocuri
Primăria Timișoara a finalizat 

amenajarea încă unei parcări între 
blocurile din cartierul Soarelui, în 
locul garajelor, continuând astfel 
programul de amenajare a spaţiilor 
libere din cvartalele de locuinţe. “O 
nouă parcare între blocuri în locul 
garajelor! Locația este delimitată la 
vest de str. Uranus și la nord de str. 
Sirius. Doar cinci locaţii mai sunt cu 
garaje în întreg Cartierul Soarelui! 
În curând, așa cum am mai spus, 
acesta va deveni primul cartier din 
ţară fără niciun garaj! În locul atât 
de urâtelor garaje, am amenajat mii 
de locuri de parcare și spaţii verzi 
adevărate, cu o mulţime de copaci 
și o mulţime de bănci. FAPTE, 
NU VORBE! ÎMPREUNĂ, VOM 
FACE TIMIȘOARA MAI TARE 
CA ORICÂND!”, a declarat Nicolae 
Robu. În luna mai, Societatea de 
Drumuri Municipale a realizat în 
vecinătate o altă zonă de parcare, to 
pe locul unor foste garaje. Astfel, se 
fac pași importanţi pentru crearea 
celei mai mari zone compacte din 

oraș amenajată modern.

Amenajãri
“Un nou obiectiv a fost realizat 

în nordul orașului! Este vorba despre 

o girație amenajată la graniţa cu 
comuna Dumbrăviţa, la intersecţia 
străzilor Tristan Tzara și Ștefan 
Procopiu, de mare interes pentru 
timișoreni și pentru dumbrăvițeni, 
în egală măsură. Ea asigură atât 
fluență, cât și securitate”, a anunţat 

primarul Timișoarei. Realizarea 
lucrărilor la giraţia respectivă a 
fost cerută de locuitorii zonei, 
având în vedere și dezvoltarea 
imobil iară din ult imii  ani . 
“Avem proiecte de urbanizare 
correctă  a  noi lor  car t ie re , 
Timișoara se extinde în ritm alert 
și trebuie să menţinem același 
ritm în asigurarea confortului 
și siguranţei urbane în noile 
zone. Zona Ștefan Procopiu, 
situată în spatele Selgros, a 
devenit în câţiva ani una intens 
populată și construită. După ce 
săptămâna trecută am finalizat 
sensul giratoriu Stefan Procopiu 
- Tristan Tzara, am publicat în 
această săptămână licitaţia de 
proiectare pentru amenajarea 

completă (străzi, trotuare, piste de 
bicicletă, spaţii verzi, iluminat etc.) 
a zonei din nordul orașului constând 
în străzile Horia Hulubei, Ștefan 
Procopiu, Tristan Tzara, Eugen 
Coșeriu și Marcel Iancu”, a declarat 
viceprimarul Dan Diaconu.

OBIECTIVE Giraþia spre Dumbrãviþa a fost amenajatã ºi se lucreazã la pasajul spre Sãcãlaz
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ORDINE PUBLICĂ

Instruire
Poliþiºtii locali au participat la un 
curs de “Tehnici de intervenþie ºi 
autoapãrare poliþieneascã”, susþinut 
de reputatul instructor specializat 
în regulile ºi principiile din Krav 
Maga, cpt. Hazan Koby, fost poliþist 
în cadrul Poliþiei din Israel. Cursul, 
la care participã 30 de poliþiºti 
locali, este organizat de Asociaþia 
Profesionalã a Poliþiºtilor Locali 
Timiºoara ºi se desfãºoarã timp de 
trei zile. O sesiune de acest gen 
a mai fost organizatã la Timiºoara 
în urmã cu doi ani, Poliþia Localã 
Timiºoara fiind singura din þarã 
care a beneficiat de acest modul de 
instruire, la vremea respectivã fiind 
prima datã când instructorul israelian 
susþinea un astfel de curs în cadrul 
unei organizaþii IPA în Europa. Buna 
colaborare a Poliþiei Locale Timiºoara, 
care face parte din IPA Regiunea 1 
Timiº, a fãcut ca instructorul israelian 
sã revinã ºi sã îi înveþe poliþiºtii locali 
cum sã se apere ºi cum sã intervinã 
în cazul unei agresiuni.

Agresori
Depistarea persoanelor care apeleazã 
la mila publicã, a persoanelor fãrã 
adãpost ºi a celor care consumã 
diverse substanþe nocive se aflã în 
atenþia Poliþiei Locale. Luna trecutã 
90 de astfel de persoane au fost 
depistate pe strãzi. Mai mult, unii 
devin agresivi ºi creeazã disconfort 
cetãþenilor. Spre exemplu, trei tineri 
cu vârste de 18, 20 ºi 22 de ani, 
cu domiciliile în localitatea C-tin 
Daicoviciu, Lehauheim ºi Dudeºtii Vechi 
au fost depistaþi în Piaþa Victoriei 
agasând trecãtorii, adresându-le 
expresii jignitoare acestora, ameþiþi 
ca urmare a consumului de diverse 
substanþe, potrivit unor martori. 
Cei în cauzã au fost sancþionaþi 
ºi ulterior predaþi la centrul de 
pe str. Telegrafului. Reamintim cã 
Poliþia Localã Timiºoara acþioneazã 
permanent pentru preluarea lor din 
stradã ºi predarea cãtre serviciile 
sociale în vederea luãrii mãsurilor 
legale de reintegrare a acestor 
categorii de persoane. Deºi numãrul 
lor este în scãdere de la an la an, 
aceºtia devin deranjanþi. De altfel, 
cetãþenii sprijinã acþiunile Poliþiei 
Locale semnalând astfel de cazuri la 
numerele de telefon 0256.968 sau 
0256.246.112. Totodatã, poliþiºtii 
locali solicitã sprijin cetãþenilor ºi 
în conºtientizarea faptului cã nu 
trebuie sã dea bani persoanelor care 
apeleazã la mila publicã, deoarece 
în acest fel îi menþinem în stradã, 
iar în cazul unora dintre ei este 
doar un pas de la a se transforma 
din cerºetori în agresori. În ultima 
perioadã tot mai mulþi tineri sunt 
depistaþi pe strãzile Timiºoarei 
consumând tot felul de substanþe 
interzise ºi, deºi numãrul acestora a 
scãzut faþã de anul trecut, fenomenul 
rãmâne îngrijorãtor.

Monitorul
Te informeazã Împotriva rampelor clandestine de deºeuri

ILICIT Au fost iniþiate mãsuri pentru combaterea abandonãrii deºeurilor pe domeniul public

În scopul prevenirii și combaterii 
fenomenului ilicit de abandonare a 
deșeurilor urbane pe domeniul public, 
fapt care aduce un grav prejudiciu de 
imagine orașului și prezintă și un risc 
ridicat pentru sănătate, în perioada 
1 - 12.08.2019, poliţiștii locali au 
desfășurat activităţi specifice în ceea 
ce privește depistarea și sancţionarea 
persoanelor care abandonează deșeuri 
pe spaţiile publice, fiind monitorizate 
zonele în care se formează frecvent 

rampe clandestine, în speţă, str. Nicolae 
Andreescu, str. C-tin Silvestri, str. Dr. 
Ioan Mureșan, Piaţa Petru Rareș, str. 
C. Negruzzi, str. Take Ionescu etc. În 
cadrul activităţilor specifice au fost 
depistate, identificate și sancţionate 
20 de persoane care au abandonat 
deșeuri, în conformitate cu prevederile 
HCL nr.371/2007 cu modificările 
și completările ulterioare. În ultima 
săptămână a lunii AUGUST 2019 
s-au constatat și aplicat15 sancţiuni 

contravenţionale în baza informaţiilor 
de la cetăţeni și a probelor video, totalul 
sancţiunilor aplicate până în prezent 
ridicându-se la 105. Sancțiunile pentru 
abandonarea de deșeuri pe domeniul 
public sunt între 500 și 1000 lei pentru 
persoane fizice și pot ajunge până la 
2500 lei pentru persoane juridice. Astfel 
de cazuri pot fi semnalate la numerele 
de telefon 0256.968, 0256.246.112 
sau email contact@politialoctm.ro. 
Acţiunile vor continua.

În data de 13.08.2019, poliþiºtii locali 
au organizat ºi desfãºurat o acþiune 
punctualã, ca urmare a constatãrilor 
directe, dar ºi a unor sesizãri ºi reclamaþii 
din partea unor cetãþeni, împreunã 
cu lucrãtori din cadrul Inspectoratului 
Judeþean de Jandarmi Timiº, Direcþia 
Genera lã de Asistenþã Soc ia lã º i 
Protecþia Copilului Timiº, Direcþia de 
Asistenþã Socialã Comunitarã Timiºoara 
ºi Biroul Salubrizare din cadrul Primãriei 
Municipiului Timiºoara, pe terenul situat 
pe str. Grigore Alexandrescu, în spatele 
gardului ce împrejmuieºte clãdirea 
propusã a fi Spital Municipal, în scopul 
asanãrii zonei de adãposturi improvizate 
ce constituia un adevãrat focar de 

infecþie ºi care genera un sentiment 
de anxietate în rândul proprietarilor/
locatarilor riverani. În urma activitãþilor 
executate, au fost identificate 7 
persoane, dintre care 3 persoane care 
aveau domiciliul pe raza judeþului Olt 
(Corabia ºi Caracal), 3 persoane aveau 
cãrþi de identitate provizorii, emise de 
Direcþia de Evidenþã a Persoanei Timiºoara 
ºi o persoanã care avea domiciliul pe raza 
municipiului Oradea. Persoanele în cauzã 
au fost consiliate de cãtre specialiºti 
din cadrul Direcþiei de Asistenþã Socialã 
Comunitarã Timiºoara privind gãsirea unui 
loc de muncã, dar ºi pentru refacerea 
documentelor de identitate expirate, 
locaþia în cauzã urmând a fi salubrizatã 

ºi igienizatã de lucrãtorii abilitaþi în acest 
sens. Astfel de acþiuni vor fi derulate, în 
continuare, de cãtre poliþiºtii locali. Anul 
trecut au fost depistate 86 de adãposturi 

improvizate, faþã de persoanele depistate 
fiind luatã mãsura îndrumãrii spre locul 
de domiciliu, adãposturile fiind demolate, 
iar terenurile igienizate.

PARTENERIAT Poliþiºtii locali au acþionat împreunã cu jandarmi ºi reprezentanþi ai serviciilor sociale

Acţiune de ecologizare pe strada Grigore Alexandrescu

Peste 2200 de sancþiuni aplicate
Pentru a face ordine în cazurile 

referitoare la opriri și staţionări 
neregulamentare ale autovehiculelor, 
luna trecută au fost aplicate de 
către poliţiștii locali 2224 sancţiuni 
contravnţionale, conform OUG 
195/2002 republicată privind 
circulaţia pe drumurile publice. Cele 
mai multe dintre acestea se referă la 
oprirea sau staţionarea autovehiculelor 
în zona indicatoarelor de oprire 
interzisă, pe trotuare, pe locurile 
destinate persoanelor cu dizabilităţi, 
pe pistele de biciclete, în zonele în 
care blochează intrările în curţi, 
parcări, instituţii, pe căile de rulare 
a mijloacelor de transport în comun, 
pe spaţii verzi, în zonele pietonale sau 
pentru pătrundere pe străzi cu accesul 
interzis. De asemenea, în aceeași 
perioadă au fost ridicate de lucrătorii 
Societăţii Drumuri Municipale SA, 
ca urmare a constatărilor poliţiștilor 
locali, 133 de autovehicule parcate 
neregulamentar. Astfel de situaţii au 
fost constatate, în special, pe pistele 
pentru bicicliști, dar și în locuri în 
care conducătorii auto blochează, 
prin parcarea neregulamentară, fie 

mijloace de transport în comun, fie 
accesul în diverse imobile, parcări 
etc. Reamintim faptul că sancţiunile 
pentru încălcarea prevederilor OUG 
195/2002 referitoare la oprirea 
și staţionarea în locuri nepermise 
sunt între 290 și 725 de lei și 2 sau 
3 puncte penalizare la permis, în 
funcţie de faptă.

Amenzi
Au continuat acţiunile organizate 

pe linia depistării conducătorilor 
auto care nu au respectat legislaţia 
referitoare la turarea motoarelor, 
efectuarea de derapaje, întoarceri 
bruște pe loc, accelerări și frânări 

bruște. După ce cu o săptămână 
înainte au fost aplicate13 amenzi, 
în ultimele zile, alţi trei conducători 
auto au fost sancţionaţi cu sancţiuni 
maxime pentru aceleași fapte, 
respectiv pentru efectuarea de 
drifturi, iar unii dintre ei și pentru 
că au poluat atmosfera după ce, 
în urma derapajelor și frânărilor 
efectuate, au produs fum negru 
și dens. Spre exemplu, un tânăr 
de 25 de ani din Timișoara s-a 
ales cu sancţiuni de 4500 de lei 
în total pentru că a turat motorul 
autoturismului său BMW tulburând 
liniștea publică pe timp de noapte, 
în Piața Leonardo da Vinci, dar a și 
poluat atmosfera. Alţi doi tineri au 
fost sancţionaţi pentru aceleași fapte, 
iar un cetăţean român cu domiciliul 
în Germania a fost amendat pentru 
că a oprit autovehiculul Bentley 
în zona Pieţei Unirii. Alţi doi care 
conduceau autovehicule Porsche și 
Audi au fost sancționați deoarece 
au circulat în zone cu acces interzis 
și au staţionat în zona pietonală, 
amenzile ridicându-se la 1150 lei 
pentru fiecare.

VERIFICÃRI Au fost ridicate 133 autovehicule, deoarece erau parcate neregulamentar
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EVENIMENT

Program
Teatrul German de Stat Timiºoara 
îºi aºteaptã spectatorii în luna 
septembrie cu urmãtorul program 
de spectacole:
Miercuri, 4 septembrie 2019, 19:30 
- 20:45, în sala Teatrului German 
- Jurnal de România. Timiºoara de 
Carmen Lidia Vidu - Regia: Carmen 
Lidia Vidu.
Marþi, 10 septembrie 2019, 19:30 
- 20:45, în sala Teatrului German 
- Jurnal de România. Timiºoara de 
Carmen Lidia Vidu. Regia: Carmen 
Lidia Vidu.
Joi, 19 septembrie 2019, 19:30 
- 20:45, în sala Teatrului German - 
Albã - ca - Zãpada - Premierã - Dupã 
Fraþii Grimm - Regia: Simona Vintilã.
Vineri, 20 septembrie 2019, 11:00 
- 12:15, în sala Teatrului German - 
Albã - ca - Zãpada, dupã Fraþii Grimm, 
regia: Simona Vintilã.
Sâmbãtã, 21 septembrie 2019, 
19:30 - 20:45, în sala Teatrului 
German - În umbra uitãrii de Simona 
Vintilã. Regia: Simona Vintilã.
Miercuri, 25 septembrie 2019, 
19:30 - 22:00, în sala Teatrului 
German - Europa de David Greig. 
Regia: Alexandru Mihãescu.

Turneu de toamnã
Marina Constantinescu, director al 
Festivalului Naþional de Teatru, a 
anunþat selecþia naþionalã a celei 
de - a 29 - a ediþii. Teatrul German 
va participa cu spectacolul Jurnal 
de România. Timiºoara, regizat de 
Carmen Lidia Vidu în stagiunea 
care a trecut. Festivalul Naþional 
de Teatru va avea loc între 18 ºi 
27 octombrie, la Bucureºti. În plus, 
acelaºi spectacol a fost invitat 
ºi la Festivalul de Teatru de la 
Piatra - Neamþ, unul dintre cele 
mai importante din þarã, a cãrei 
selecþie este fãcutã de cãtre Gianina 
Cãrbunariu - Manager/director 
general al Teatrului Tineretului ºi 
Curator al Festivalului. Jurnal de 
România. Timiºoara este un proiect 
multidisciplinar, ce reuneºte filmul, 
fotografia ºi teatrul, ºi îºi propune 
sã fie, printr - o serie de confesiuni 
necenzurate ºi nemijlocite, o oglindã 
sincerã a relaþiilor interumane, 
influenþate decisiv de mediul urban, 
dar ºi un îndemn la implicare 
socialã ºi comunitarã. Arhitectura 
spectacolului este determinatã 
de biografia actorilor, al cãror rol 
este acela de a desluºi ºi de a 
cartografia cãile prin care pãrinþii, 
prietenii, necunoscuþii, dar ºi oraºul, 
prin cartierele, locuitorii, artiºtii 
ºi prin administraþia localã, ne 
modeleazã ºi ne transformã - de 
la nostalgia primelor amintiri pânã 
la realitatea imediatã. Mãrturisirile 
sunt întemeiate aproape exclusiv pe 
experienþele de viaþã ale actriþelor, 
fie cã vorbim despre momente de 
fericire sau durere, despre succes 
sau eºec, despre trauma ºi depresie, 
despre înstrãinare ºi regãsire.

Monitorul
Te informeazãBega Bulevard

RÃÞUªTE Sãrbãtoarea a ajuns la cea de - a douãsprezecea ediþie

Primăria Municipiului Timișoara va 
organiza, în perioada 6 - 8 septembrie 
2019, a douăsprezecea ediţie a 
festivalului „Bega Bulevard”, între 
Podul Mihai Viteazul (Mitropolit 
Andrei Șaguna) și Podul Maria (Traian). 
Încă de la prima ediţie, Festivalul Bega 
Bulevard a dorit să atragă atenţia 
timișorenilor asupra importanţei 
canalului Bega pentru oraș și asupra 
posibilităţilor de recreere, agrement, 
sport sau divertisment pe care acesta 

le oferă. Festivalul a fost gândit astfel 
încât să pună în evidenţă Bega din toate 
punctele de vedere: estetic, urbanistic, 
ecologic și va concentra, pe parcursul 
celor trei zile, activităţi culturale și de 
divertisment. “Bega Bulevard” va fi, cu 
siguranţă, momentul oportun pentru 
a ne familizariza cu un cadru natural 
minunat oferit de parcul Alpinet, iar 
concursul tradiţional al răţuștelor din 
plastic, organizat de Rotaract Club 
Timișoara în parteneriat cu Clubul 

Rotary Timișoara, Interact Timișoara și 
cluburile Rotaract din oraș va antrena, 
cu siguranţă, o prezenţă masivă a 
publicului. Concertele vor constitui, 
de asemenea, alte puncte de atracţie 
pentru timișoreni, care se vor putea 
delecta cu recitaluri susţinute de Pepe, 
Sore, What`s Up, Minelli, JazzyBIT, 
Jazz a la Jais, Jinx, Mr. Pit, DJ AXL, 
Peregrinii, BegArt. Nu vor lipsi nici 
demonstraţiile cu foc, realizate de către 
Amaris Agni și Deep6Project.

Sunete ºi ritmuri descoperite de pe plaiuri 
îndepãrtate,energie exuberant creatã 
prin fuziunea culturilor ºi un cadru ce va 
reaminti de prima zi a festivalului care în 
2006 a pus bazele a ceea ce este acum 
unul dintre principalele evenimente world 
music din circuitul european. Vor transmite 
o parte din identitatea lor prin sunete: 
Bebel Gilberto (BR), Red Baraat (US/IN), 
Panja, bi MC (UK), 47SOUL (JO/PS), Orange 
Blossom (FR/EG), Nubiyan Twist (UK), 
Amira Kheir (SD/IT), Balkan Taksim (RO), Gili 
Yalo (ET/IL), Bosq (CO), Sonido Tupinamba 
(AR). “PLAI s - a nãscut din dorinþa unei 
comunitãþi de a crea un un festival cum nu 
au gãsit în oraº. Suntem o comunitate de 
voluntari dedicaþi acþiunilor civice pozitive 
ºi schimbãrii sociale. Suntem voluntarii care 
au visat la un oraº cultural activ ºi care au 
acþionat în direcþia asta. Suntem visul pe 

care fiecare tânãr îl are înainte de a creºte. 
Suntem adulþii care au pus Muzeul Satului 
Bãnãþean pe hartã, suntem umbrela a 
tot ceea ce înseamnã Ambasada, suntem 
forþa creativã din spatele JazzTM. Suntem 
Timiºoara… iar Timiºoara este un spirit 
progresiv în continuã dezvoltare”, spun 
organizatorii. PLAI nu este doar un festival 
de muzicã. Este un eveniment pentru toate 
vârstele, plin de activitãþi menite sã nascã 
pasiuni ºi presãrat cu muzicã bunã din toate 
colþurile lumii. Diversitatea, în toate formele 
ei, este la ea acasã. Astfel s - a nãscut 
acest eveniment - fenomen care, pe lângã 
world music, promoveazã ºi dezvoltã o 
reþea importantã de organizaþii non - profit 
ºi mediu creativ, cu peste 30 de entitãþi 
implicate în fiecare an. Ediþia din acest an 
se va desfãºura între 13 - 15 septembrie 
la Muzeul Satului Bãnãþean.

CREATIV Ediþia a - XIV - a vine ºi în acest an cu muzicã bunã ºi activitãþi diverse

Festivalul Plai, un eveniment fenomen

MULTIPLEXITY devine realitate
Primăria Municipiului Timișoara 

a desemnat consultantul pentru 
organizarea unui concurs de soluții 
pentru amenajarea “Centrului pentru 
Artă, Tehnologie și Experiment”și, 
în baza proiectului câștigător, vor 
fi demarate procedurile pentru 
construcția centrului. Cu ocazia 
prezentării conceptului, reprezentanţii 
Primăriei și cei ai Asociaţiei Timișoara 

2021 - Capitală Europeană a Culturii 
au discutat despre conținutul care 
va anima în viitor acest proiect de 
infrastructură culturală. Concursul 
de arhitectură este modalitatea de 
selectare a celui mai bun proiect 
pentru un obiectiv, cu atât mai 
important pentru cele de utilitate 
publică. La finalul lunii aprilie 
a acestui an, Primăria a demarat 

procedura de achiziție a serviciilor de 
consultanță pentru organizarea unui 
concurs de soluții. După aproape 3 
luni, procedura s - a finalizat printr - 
un contract cu Ordinul Arhitecților 
din România, în valoare de 102.200 
lei, fără TVA, cu o durată de 240 
de zile. Astfel, urmează elaborarea 
documentelor concursului și lansarea 
acestuia la sfârșitul anului curent, iar 
la începutul anului viitor vom avea 
un câștigător, care va livra proiectul, 
cu un desfășurător de implementare 
etapizat.

Moºtenire
MultipleXity 2021, Centrul 

pentru Artă, Tehnologie și Experiment 
este cea mai mare investiţie asumată 
de Primăria Municipiului Timișoara 
prin dosarul de candidatură și va costa 
12 milioane de euro. Inițial, au fost 
mai multe discuții pentru amplasarea 
clădirii în spații din oraș, însă a 
fost aleasă locația de pe strada Take 
Ionescu, Muzeul “Corneliu Mikloși 

și atelierele de vis - a - vis. Proiectul 
va pune accent pe păstrarea memoriei 
locului, va fi un proiect integrator și 
inovator. Se dorește tratarea soluției în 
ansamblu, de la amenajarea spațiului 
interior pentru Muzeu, la reabilitarea 
și amenajarea clădirilor existente de 
vis - a - vis și a spațiului exterior cu 
acces public, integrând asftel clădirile 
în țesutul urban. MultipleXity va 
găzdui o clădire de 6500 mp care va 
fi construită în două etape. Prima 
etapă va fi realizată și finalizată pe o 
suprafaţă de 2500 mp în 2020, iar a 
doua etapă, desfășurată pe 4000 mp, 
va fi terminată în 2021. Construcţiile 
vor conține spaţii multifuncționale, 
spaţii pentru expoziții, laboratoare 
interactive pentru copii și adulți, 
zone de experimentare. Centrul 
Multiplexity reprezintă cea mai 
mare moștenire ce va rămâne după 
2021, anul în care Timișoara va fi 
Capitală Culturală Europeană și 
va reuși să pună alături tehnologia 
modernă - un domeniu de excelenţă 
pentru Timișoara, alături de artă și 
experiment.

SPECTACULOS Centrul pentru Artã, Tehnologie ºi Experiment din Timiºoara prinde contur
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 167 din data: 11.04.2019 
privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 94/12.03.2019 
de aprobare a devizului general 
actualizat conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 114/2018 
și aprobarea actualizării cofinanţării 
din bugetul local pentru obiectivul 
de investiţie “Mansardare școală 
P+1E pentru amenajarea 4 săli de 
clasă, rezultând P+1E+M la Liceul 
Vlad Ţepeș” din Timișoara, str. 
Surorile Martir Caceu (fostă Negoiu) 
nr. 47
 168 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
ș i  a  anexei  privind descrierea 
sumară  a  inve s t i ț i e i ,  pent ru 
obiectivul "Reabilitare termică 
imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 
2/A”, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 222/24.04.2018
 169 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
și a anexei privind descrierea sumară 
a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Intrarea 
Sepia nr. 10”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
225/24.04.2018
 170 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
și a anexei privind descrierea sumară 

a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Intrarea 
Cerceilor nr. 2, bl. D 65”, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
221/24.04.2018
 171 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
ș i  a  anexei  privind descrierea 
sumară  a  inve s t i ț i e i ,  pent ru 
obiectivul "Reabilitare termică 
i m o b i l ,  A l e e a  Ma r t i r  Na g y 
Eugen nr. 16”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
223/24.04.2018
 172 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
și a anexei privind descrierea sumară 
a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Aleea 
Azurului nr. 7”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
219/24.04.201
 173 din data: 11.04.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. 
ș i  a  anexei  privind descrierea 
sumară  a  inve s t i ț i e i ,  pent ru 
obiectivul "Reabilitare termică 
imobil, Str. Mareșal Alexandru 
Averescu nr. 70”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
224/24.04.2018
 174 din data: 11.04.2019 

privind modificarea cuantumului 

premiilor care urmează a fi acordate 
în urma organizării concursului de 
soluții cu tema “Refuncționalizare 
imobil pentru Centru Cultural 
- Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. 
Barițiu”
 175 din data: 11.04.2019 

p r i v i n d  a p r o b a r e a  P l a n u l u i 
U r b a n i s t i c  Z o n a l  “ Z O N Ă 
LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE”, extravilan 
municipiul Timișoara, zona Metro 
II, județul Timiș, CF nr. 420475, 
444703, 442641, 418610, 423505, 
422242, 441870, 442965, 408869, 
412159, 405334, 405319, 418609, 
440651 Timișoara
 176 din data: 11.04.2019 

privind modificarea componenţei 
Comisiei de analiză a spaţiilor cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
situate în imobile proprietatea 
Municipiului Timișoara precum și 
în proprietatea Statului Român în 
administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, constituită 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
12/26.06.2012
 177 din data: 11.04.2019 

privind aprobarea participări i 
Mu n i c i p i u l u i  Ti m i ș o a r a  l a 
Proiectul “PadovaFIT Expanded” 
- “Expanding PadovaFIT! Home 
Solutions” ID 847143, finanţat în 
cadrul Programului Horizon 2020
 178 din data: 11.04.2019 

privind aprobarea participări i 
Teatrului Maghiar de Stat Csiky 
Gergely Timisoara (TMSCSG) în 
calitate de partener la proiectul 
european SOMEONE FROM 
HOME - in the sense of belonging 
to Europe (595941-CREA-1-2018-
1-RS-CULT-COOP3), finanţat 
în cadrul programului EUROPA 

CREATIVĂ, și alocarea de la bugetul 
local a sumelor necesare pentru 
participarea la proiect
 179 din data: 19.04.2019 

privind aprobarea graficului de plăţi 
aferente contractului de achiziţie 
certificate de gaze cu efect de seră 
(EUA) încheiat de Compania Locală 
de Termoficare Colterm SA cu 
Termoficare Oradea SA
 180 din data: 23.04.2019 

privind conferirea post - mortem a 
Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timișoara lui Ștefan 
Szonyi
 181 din data: 23.04.2019 

privind acordarea Tit lului  de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timișoara doamnei Adriana Babeţi
 182 din data: 23.04.2019 

p r i v i n d  a p r o b a r e a  c o n t u l u i 
de execuţie al bugetului local al 
Municipiului Timișoara la 31 
Decembrie 2018
 183 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2019 al SC Societatea de Transport 
Public Timișoara SA
 184 din data: 23.04.2019 

privind delegarea gestiunii serviciului 
public de curăţare și transport 
al zăpezii de pe căile publice și 
menţinerea în funccţune a acestora 
pe timp de polei sau îngheţ în 
Municipiul Timișoara și aprobarea 
Oportunităţii deciziei de delegare, 
Caietului de sarcini și anexele la 
acesta, Acordul – cadru și modelul 
de Contract subsecvent pentru 
delegarea gestiunii serviciului public 
de curăţare și transport al zăpezii 
de pe căile publice și menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheţ în Municipiul Timișoara

 185 din data: 23.04.2019 
privind prelungirea contractelor de 
închiriere aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 339/2011 privind 
aprobarea Caietului de sarcini, a 
Instrucţiunilor privind elaborarea și 
prezentarea ofertei și a contractului de 
închiriere pentru scoaterea la licitație 
publică deschisă a amplasamentelor 
în vederea ocupării domeniului 
public cu chioșcuri, tonete
 186 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea închirierii spaţiilor 
cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă libere, situate în zona de 
est, prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare și a documentelor aferente 
acesteia: rapoarte de evaluare a 
preţului chirie, caiet de sarcini, 
instrucţiuni pentru ofertanţi și 
contract cadru de închiriere, cu 
destinaţia de spaţii comerciale/
prestări servicii, pe o perioadă de 
3 ani
 187 din data: 23.04.2019 

privind înaintarea către Guvernul 
României a propunerii de emitere 
a unei hotărâri de guvern pentru 
t recerea  imobi lu lu i  s i tuat  în 
Timișoara, str. Gheorghe Doja 
nr. 29, înscris în CF nr. 436014 
Timișoara cu nr. top 11774, 11775, 
din proprietatea Statului Român 
și din administrarea Ministerului 
Sănătăţii în domeniul public al 
Municipiului  Timișoara ș i  în 
administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara
 188 din data: 23.04.2019 

privind propunerea de aprobare a 
preluării reţelelor de alimentare cu 
apă și canalizare proprietatea SC 
GATEWAY CONSTRUCTION 
SRL,  inc lude rea  a ce s to ra  în 

Hotãrârile votate de cãtre Consiliul Local al Municipiului Timiºoara

CONSILIUL LOCAL

A fost aprobată o hotărâre de 
consiliu referitoare la indicatorii 
tehnico - economici și descrierea 
sumară a investiţiei pentru reabilitarea 
imobilului Cinematograful Victoria 
de pe str. C. Porumbescu nr. 2, Piaţa 
N. Bălcescu nr. 7 - 8. Documentația 
a fost înaintată Comisiei Tehnico - 
Economice (C.T.E.), care a avizat 
favorabil investiţia cu o valoare 
totală estimată de 10.268.412,86 
lei (inclusiv TVA) și o durată de 
realizare a lucrărilor de 20 luni. 
Necesitatea acestor reparații a apărut 
nu doar din motive de siguranţă, din 
cauza tencuielii desprinse ce poate 
cădea pe pietoni, sau a faptului că 
cinematograful se află în imediata 
vecinătate a unor construcţii de locuit, 
iar problemele de nivel structural 
ce ar putea apărea vor influenţa și 
construcţiile din împrejurimi, dar 
și pentru că imobilul este unul aflat 
într - o zonă centrală a Timișoarei 
și nu poate fi lăsat în stadul de 

degradare continuă. Victoria face 
parte din cinematografele care au 
revenit municipalităţii și care vor fi 
refuncţionalizate și transformate în 
centre culturale în cadrul pregătirilor 
pentru anul 2021, când Timișoara 
va fi Capitală Europeană a Culturii. 
“Vom avea o sală de spectacole cu 
200 de locuri pretabilă atât pentru 
proiecţii cinematografice, cât și pentru 
alte tipuri de evenimente (teatru, 
concert etc.). Scena este gândită ca 
extensibilă, astfel că pentru cinema ea 
va avea o suprafaţă de aprox. 40mp, 
iar pentru alte tipuri de spectacole - 
80mp. O zonă de culise este gândită 
în spatele scenei, iar spaţiul va mai 
conţine o zonă expoziţională și o 
cafenea. Dotările propuse sunt de 
ultimă oră. Următoarea fază înseamnă 
predarea proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuţie, în aproximativ 
o lună, pentru a putea lansa licitaţia de 
construcţie”, a declarat viceprimarul 
Dan Diaconu.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu: 
“MUNICIPIUL TIMIªOARA anunþã 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitãrii de emitere a acordului 
d e  med i u  pen t ru  p ro i e c tu l 
“Modernizare strãzi zona Alexandru 
Xenopol - Banul Severinului - 
Adam Mick iewic i” ,  Timiºoara , 
str. Alexandru Xenopol - Banul 
Severinului - Adam Mickiewici, CF. 
444016, nr. top. 18465, CF. 445746, 
nr. top. 18546, CF. 445299, nr. top. 
18501, CF. 445747, nr. top. 18410. 
Informaþiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenþiei 
pentru Protecþia Mediului Timiº, 
Municipiul Timiºoara, B - dul Liviu 
Rebreanu nr. 18 - 18A, jud. Timiº 
ºi la sediul titularului: Municipiul 
Timiºoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 
judeþul Timiº, în zilele de luni - joi, 
între orele 8.00 - 16.30, vineri între 
orele 8.00 - 14.00. Observaþiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Timiº”.

Monitorul
Te informeazã Reabilitarea cinematografelor

RECONVERSIE Victoria va fi transformat într - un centru cultural modern
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CONSILIUL LOCAL

domeniul public al Municipiului 
Timișoara, completarea Anexei V la 
Contractul de Delegare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de 
canalizare către operatorul regional 
AQUATIM S.A
 189 din data: 23.04.2019 

privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei spaţiului aferent etajelor 
II și III din Căminul 1 al fostului 
Liceu Tehnologic Agricol “Petru 
Botiș”, situat în Timișoara, Calea 
Aradului nr. 56, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru desfășurarea 
activităţii Direcţiei Judeţene de 
Telecomunicaţii Speciale Timiș
 190 din data: 23.04.2019 

privind propunerea de schimbare 
a destinaţiei spaţiului în suprafaţă 
de 172,5 mp, situat la etajul 3 
al clădirii internat 1 a Liceului 
Tehnologic Transporturi Auto, din 
Timișoara, str. Ardealului nr. 1, 
în vederea atribuirii în folosinţă 
gratuită pentru o perioadă de 5 ani, 
către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor Timiș 
din cadrul Instituţiei Prefectului 
judeţului Timiș
 191 din data: 23.04.2019 

privind propunerea de schimbare 
a destinaţiei terenului în suprafaţă 
de 1.109 mp, situat în Timișoara, 
str. Dr.Victor Babeș nr. 22, CF nr. 
418786, nr. cad 418786, aferent 
Liceului Tehnologic (fost Colegiu 
Tehnic) Ion I.C. Brătianu, pentru 
desfășurarea activităţii Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenţă - 
Secţia de îngrijiri paliative, pentru 
o perioadă nedeterminată
 192 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemtiune la intentia de instrainare 
a ap. 16, situat in Timisoara, str. 
Lucian Blaga, nr. 1, et. parter, jud. 
Timis, înscris în C.F. nr. 404519-

C1-U2, nr. top 404519-C1-U2, la 
preţul de 97.000 euro
 193 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia de înstrăinare a a imobilului 
situat in Timișoara, Piata Aurel 
Vlaicu, nr. 3, evidentiat în C.F. 
411107, nr. topo 6814 la pretul de 
2.562.750 lei exclusiv TVA
 194 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune la înstrainarea 
s p a ţ i i l o r  c u  a l t ă  d e s t i n a ţ i e 
decât aceea de locuinţă aferente 
imobilului din Timișoara, B-dul 
Tinereţii(Berthelot) nr. 14, parter: - 
SAD1, evidenţiat în CF nr. 408698-
C1-U5, nr. topografic 17145/III, 
preţ de vânzare 333.151,00 lei; - 
SAD2,evidenţiat în CF nr. 408698- 
C1-U6, nr. topografic 17145/IV, 
preţ de vânzare 177.315,00 lei; - 
SAD3, evidenţiat în CF nr .408698-
C1-U7, nr. topografic 17145/V, preţ 
de vânzare 287.971,00 lei; - SAD4, 
evidenţiat în CF nr .408698-C1-
U4, nr. topografic 17145/VI,preţ 
de vânzare 114.725,28 lei
 195 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune la înstrainarea 
imobi lului  Casa S+P+1E din 
Timișoara, strada Anton Seiller 
nr. 7, evidenţiat în CF nr. 423882, 
nr. topo 423882 (provenit din C.F 
vechi nr. 8430, nr. topografic 17315, 
la preţul de 530.000 euro
 196 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune la intenţia de înstrăinare 
a imobilului situat în Timișoara, str 
Ghe. Doja, nr 24, jud.Timiș, înscris 
în C.F. nr. 420268, nr. top 11899, 
11900 și nr top 11899, la preţul de 
177.500 euro
 197 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune la intenţia de înstrăinare 
a ap. SPĂLĂTORIE, situat in 
Timișoara, str Vasile Alecsandri, 
nr 5, parter, jud Timiș, înscris 
în C.F. nr. 402043-C1-U57, nr. 
top 402043-C1-U57, la preţul de 
25.000 euro
 198 din data: 23.04.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, 
la intenţia de înstrăinare a ap SAD 
nr 9/B, situat in Timisoara, str E. 
Gojdu, nr 14, înscris în C.F. nr 
420123-C1-U10, nr top 420123-
C1-U10, la pretul de vanzare de 
8.500 euro
 199 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
dezlipire a parcelei de teren cu nr. 
cadastral 419281, înscrisã în CF nr. 
419281 Timișoara, cu suprafața de 
1472 mp., situat în Timișoara str. 
Aluniș nr. 38 în trei loturi, Lotul 
1 cu construcţiile C1 și C2 cu nr. 
cadastral nou 446806 cu suprafaţa 
de 637 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral 
nou 446807 cu suprafaţa de 386 
mp., Lotul 3 cu nr. cadastral nou 
446808 cu suprafaţa de 449 mp. și 
ieșirea din indiviziune
 200 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea operatiunii 
de prima inscriere a terenului 
in suprafata de 4500 mp. prin 
diminuarea suprafeţei imobilului 
înscris în CF nr. 402777 Timișoara
 201 din data: 23.04.2019 

privind dezlipirea parcelei de teren 
cu nr. cadastral 430836, înscrisã 
în CF nr. 430836 Timișoara, cu 
suprafaţa de 776 mp., situat în str. 
Cozia nr. 42A în două loturi, Lotul 
1 cu suprafaţa de 388 mp. cu nr. 
cadastral nou 446339 și Lotul 2 cu 
suprafaţa de 388 mp. cu nr. cadastral 
nou 446340

 202 din data: 23.04.2019 
privind aprobarea operaţiunii de 
rectificare a suprafeţei imobilului 
situat în Timișoara, str. Eliberãrii 
nr. 8, cu nr. top. 212-213/a înscris 
în CF nr. 417192 Timișoara de la 
2417 mp. la 2657 mp.
 203 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea prelungir i i 
C o n t r a c t u l u i  n r.  S C 2 0 1 4 -
11579/07.05.2014 privind delegarea 
de gestiune, prin atribuire directă, a 
serviciilor de blocare și/sau ridicare, 
transport, depozitare si eliberare 
a vehiculelor oprite/stationate 
neregulamentar si a vehiculelor fara 
stapan sau abandonate pe terenuri 
apartinand domeniului public sau 
privat al municipiului Timișoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara 
nr. 12/28.01.2014, modificată și 
completată
 204 din data: 23.04.2019 

privind prelungirea contractului 
de concesiune nr. 76/22.12.2004, 
inche ia t  cu  DR.  BOANGIU 
DANIELA ELENA ANTOANETA
 205 din data: 23.04.2019 

privind prelungirea contractului 
de închiriere nr. 1513/28.01.2008 
încheiat cu S.C. D.G.M. GROUP 
S.R.L.
 206 din data: 23.04.2019 

privind prelungirea Contractului de 
concesiune nr. 40/28.10.2004 având 
ca obiect exploatarea spaţiului în 
care funcţionează Cabinet Medical, 
situat în Timișoara, str. Teiului nr. 
7, cabinet nr. 11
 207 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea dobândirii de 
către Municipiul Timișoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunţării 
la dreptul de proprietate de către 
SC C&M West House SRL, Olariu 
Nicolae Petru și Alexandru Didina 
Dorina
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COMISIA I - pentru studii,
prognoze, economie, buget,

finanþe, impozite ºi taxe

COMISIA II - pentru dezvoltare
urbanisticã, amenajarea 
teritoriului ºi patrimoniu

COMISIA III - pentru 
administrarea domeniului

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

societãþi comerciale

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

protecþie socialã, turism,
ecologie, sport ºi culte

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

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

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

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

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

Monitorul
Comisiile Consiliului Local

COMISIA IV - pentru
administraþie localã, juridicã,

ordine publicã, drepturile omu -
lui ºi probleme ale minoritãþilor

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

O Maternitate modernã
INVESTIÞIE Pentru creºterea eficienþei serviciilor medicale se va construi o nouã unitate

Actuala clinică de Obstetrică-
Ginecologie a Spitalului Municipal 
operează în clădiri vechi de peste 125 de 
ani, care nu respectă regulile organizării 
spațiale și cerinţele igienico-sanitare. 
Pentru Clinica de Obstetrică se plătește 
și chirie proprietarului, Fundaţia 
Caritatea. Diviziunile spaţio-zonale nu 
sunt respectate, ceea ce duce la creșterea 
riscului de infecții nosocomiale și 
scăderea eficienței serviciilor medicale. 
De asemenea, comunicarea între 

zonele medicale este deficitară, lungă 
și ineficientă și nu respectă aria de 
dimensiune obligatorie, normele 
igienico-sanitare și reglementările/
procedurile. Nici dimensionarea 
spaţiilor nu este respectată. Astfel, zona 
saloanelor este prea mică în comparație 
cu numărul paturilor existente. 
Imobilul nu permite dimensionarea 
în conformitate cu sălile de operaţii, 
sălile adiacente, blocul de naștere, dar 
în special departamentul de urgență, 

spitalul de zi, cabinetul de ambulator 
și fertilizarea in vitro. Cele mai multe 
saloane nu dispun de echipamente 
minime. Cum datele demografice 
arată că la nivelul județului natalitatea 
înregistrează o tendință de creștere, 
este necesară o nouă Maternitate, care 
va fi construită pe str. Balta Verde 
nr. 17 și va avea 6 etaje. Consiliul 
local a aprobat datele noii investiţii, 
care va fi ultramodernă și dotată cu 
echipamente performante. De pildă, 

plafoanele din sălile de operaţii vor 
fi construite din panouri metalice 
antibacteriene, va fi montat covor PVC 
antibacterian; vor fi zugrăveli lavabile 
anitibacteriene în toate spaţiile, ușile 
spaţiilor ce adăpostesc pacienti și a 
celor de evacuare vor fi rezistente la 
foc, panourile metalice vor fi tratate 
antibacterian cu compuși din ioni de 
argint etc. Valoarea totală estimată a 
investiţiei: 356.874.113,80 lei (inclusiv 
TVA).
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TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.

Difuzare:
S.C. ONE-2-ONE MARKETING S.R.L.
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SERVICII PUBLICE

Un loc de poveste: Uzina de apã industrialã
ESTIVAL Turele de vizitare prezentate sub sloganul “Descoperiþi poveºtile apei” au fost foarte bine primite de timiºoreni

În cartierul Crișan, în apropierea 
Begăi, mascată de o perdea de 
vegetaţie, se află fosta Uzină de apă 
industrială a Timișoarei, o mică 
comoară pentru cei pasionaţi de 
arhitectură sau interesaţi de istoria 
orașului. O comoară descoperită, 
în miez de vară, de cei peste 50 de 
participanți, mari și mici, cu ocazia 
turei de vizitare de la începutul 
lunii iulie.O iniţiativă a fundaţiei 
Aquademica și Asociaaţiei Urban 
Survey, susţinută de Aquatim, turele 
de vizitare ale staţiilor vechi de tratare, 
prezentate sub sloganul “Descoperiți 
poveștile apei”, au fost foarte bine 
primite de publicul timișorean.Am 
spus, așadar, vara aceasta, poveștile 
apei, la un loc cu poveștile orașului, 
împletind un fir cu care i-am ghidat 
pe călătorii noștri în “salturile” în 
timp, de la un moment și personaj 
de referinţă la altul. Am descoperit 
împreună, la pas, întâi Uzina de apă 
nr. 1 din Ciarda Roșie și apoi Uzina 
de apă industrială, cu pompele, 
bazinele și filtrele lor, cu săli înalte, 
scări spiralate și pardoseli mozaicate, 
adevărate “capsule” în care timpul 
parcă s-a oprit acum mai bine de o 
sută de ani.

Vânãtoare de comori
Uzina de Apă Industrială a fost 

construită la începutul secolului 
trecut, când orașul se dezvolta 
continuu, iar progresul etnic și 
inovaţia erau pe val. A fost o soluţie 
ingenioasă găsită de compania de 
apă din acea vreme, ACOT, pentru a 
deservi industria locală. Apa potabilă 
se obţinea prin tratarea apei de 
subteran, la uzina din Ciarda Roșie, 
pusă în funcțiune în 1914. Existau 
o reţea, branșamente, apometre 
și contracte cu clienții. Doi ani 
mai târziu, s-a pus în funcţiune 
Stabilimentul apei de stropit, care 
trata apa din Bega, aflată la 200 
de metri distanţă, prin decantare. 
“Apa de Bega”, mai ușor de obţinut 
(deci mai ieftină!) decât “apa de 
beut” ajungea apoi, printr-o reţea 
separată de conducte, către clienţii 
săi, ulterior numiţi consumatori 
industriali. Participanţii la tura de 
vizitare s-au transformat, pentru 
scurt timp, în vânători de comori, 
căutând, în parcul din jurul vechii 
clădiri, diverse obiecte ascunse, ce 
s-au dovedit a fi… indicii despre 

clienţii uzinei. Căștile roșii (de 
jucărie!), stropitorile în miniatură, 
peticele de iarbă din plastic și rola 
de hârtie igienică le-au spus, celor 
mici și mari, cu toții antrenaţi în 
joc, că de apa industrială se mai 
foloseau, pe lângă fabrici și ateliere, 
pompierii, administraţia orașului, 
pentru a spăla străzi le,  a uda 
parcurile și zonele verzi, și uneori, 
chiar și consumatorii casnici, care 
își legau toaletele la aceasată reţea. 
Sala mașinilor, amenajată pentru 
vizitare, arată aproape la fel ca acum 
100 de ani. Panoul de comandă, 
ferestrele, ușile și pardoseala sunt 
cele din momentul punerii  în 
funcţiune. Povestea uzinei, cu 
apogeul și declinul ei “curge” pe 
pereţii sălii, pe panouri explicative, 
cu texte și imagini. Participanţii la 
tura de vizitare din iulie au avut 
însă ocazia de a “simți” direct 
istoria, răsfoind vechile registre 
de uzinaj. O însemnare din anii 
‘80 ne spune că într-o noapte de 
revelion o fostă mare fabrică a 
orașului “IMT-ul”, avea liniile de 
producţie pornite și mare nevoie 
de apă industrială. După anii 90, 
însă, clienții uzinei au dispărut, 

unul câte unul. Însemnările ca și 
“uzinajul a decurs normal și uzina 
s-a predat în stare închisă” sau “am 
făcut curat în atelier” sunt presărate 
când și când de câte o solicitare de 
la Electromotor sau vreo poveste 
mai neobișnuită, cum ar fi cea a 
mașinistului de la altă uzină care 
a cules cireșe din cireșul de la 
gard, pentru că soţia acestuia era 
gravidă…

A doua viaþã
Multe fabrici și-au închis porţile 

și multe din cele rămase și-au 
făcut propriile foraje. Societatea 
de transport public, care spăla 
tramvaiele și autobuzele cu apă 
industrială a fost, probabil, cel mai 
fidel client din ultimii ani. Uzina 
de apă industrială s-a oprit în 2007, 
după un veac de muncă. Acum ea 
trăiește o a doua viaţă. În incinta 
uzinei, în zona verde, a fost amenajat 
un centru educaţional pentru copii, 
cu activităţi interactive cu și despre 
apă, bazate pe joc și experiment. 
Aquapic, centrul educaţional deschis 
în 2018, primește grupuri de copii 

însoţite de profesori, educatori, 
învăţători, din primăvară până în 
toamnă. Peste 2500 de copii au 
trecut deja pe la Aquapic, unii au 
revenit pentru activităţi noi sau 
evenimente speciale și toţi au aflat, 
pe lângă alte lucruri fascinante despre 
apă, și povestea apei industriale. 
Uzinele vechi de apă ale Timișoarei 
au fost gândite și proiectate de 
László Székely, primul architect-șef 
al Timișoarei. Clădirile sunt o fericită 
îmbinare între artă și industrie, unde 
putem observa grija pentru detaliu 
și dragostea pentru armonie și 
proporţii. Turbinele Electrice, încă în 
funcţiune, aflate în apropierea Uzinei 
de apă industrială sunt lucrarea 
aceluiași arhitect. Din păcate, alte 
lucrări publice purtând semnătura 
lui László Székely, cum ar fi Abatorul 
(1904-1905), Fabrica de Ciorapi 
(1908), Cazarma Pompierilor (1905-
1906), au fost distruse, abandonate 
sau se află într-o stare precară. În 
anul 2019, Uzina de apă industrială a 
fost înscrisă în reţeaua internaţională 
a Muzeelor Apei, sub patronaj 
UNESCO.

(Loredana Leordean - Aquaștiri)
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SERVICII PUBLICE

Apa de la robinet, verificatã periodic
TEHNOLOGIE Laboratorul Aquatim de control al calitãþii apei are în dotare platforme robotice ºi analizoare automate

Apa de la robinet este verificată 
per iodic  Apa de la  robinete le 
consumatorilor este o apă sigură, 
verificată începând cu procesul de tratare 
și până la robinetele consumatorilor. 
În Timișoara, spre exemplu, în 
laboratorul Aquatim de control al 
calității apei se fac zilnic teste pentru 
22 de parametri de calitate, înainte ca 

apa să fie distribuită în rețea. Calitatea 
apei din rețea este, de asemenea, 
monitorizată periodic prin prelevarea 
unor probe de la puncte de control, 
stabilite de comun acord cu Direcţia 
de Sănătate Publică Timiș. Rezultatele 
acestui program de monitorizare sunt 
publicate periodic pe site-ul societăţii. 
Oricine poate urmări cele mai recente 

date publicate referitoare la calitatea 
apei la secţiunea Parametri de calitate 
ai apei distribuite de pe site-ul www.
aquatim.ro. Platformele robotice și 
analizoarele automate din dotarea 
laboratorului prezintă beneficii cum 
ar fi determinarea concomitentă a mai 
multor parametri de calitate, măsurarea 
unor elemente în concentrații foarte 

mici etc. Societatea apă-canal folosește 
cele mai înalte tehnologii în domeniu. 
Astfel, Aquatim a montat în tot orașul 
contoare de apă dotate cu module 
radio, care permit citirea consumurilor 
înregistrate de la o distanţă de maxim 
200 de metri, iar laboratorul de control 
al calității apei are în dotare platforme 
robotice și analizoare automate.

Reprezentanţi CE, în vizită la Aquatim

Aquatim a primit, în luna iulie, vizita 
reprezentanþilor Comisiei Europene ºi 
ai Ministerului Fondurilor Europene, 
responsabili de managementul investiþiilor 
din programe europene. Directorul general 
Aquatim, Ilie Vlaicu, a prezentat delegaþiei 
detalii despre proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apã ºi 
apã uzatã din judeþul Timiº, cu finanþare 
POIM, aflat în derulare. Investiþiile ce 
vor fi realizate de Aquatim, în valoare 
totalã de 180 de milioane de euro includ 
22 de staþii de tratare a apei, 483 km 
de conducte de alimentare cu apã, 6 

staþii de epurare, 412 km de reþele de 
canalizare ºi un sistem SCADA regional, 
de monitorizare ºi control automatizat al 
staþiilor. Lucrãrile se vor desfãºura între 
2019 - 2023. “Vã felicit pentru modul în 
care reuºiþi sã vã implicaþi în cercetare 
ºi sã atrageþi finanþãri pentru astfel 
de proiecte. Vã încurajez, totodatã, sã 
continuaþi pe aceastã direcþie, deoarece 
Uniunea Europeanã este deschisã la a 
oferi fonduri pentru cercetare în domeniul 
alimentãrii cu apã”, a spus reprezentantul 
Comisiei Europene, Carsten Rasmussen. 
Finalul întâlnirii a adus o atmosferã 

animatã, odatã cu prezentarea vechilor 
hãrþi ale sistemului de apã ºi canalizare 
din Timiºoara, documente pe care Aquatim 
le-a primit, anul acesta, de la Primãria 
München. Hãrþile, realizate cu mãiestria ºi 
migala specificã începutului de secol XX, 
când mâna omului desena cu o acurateþe 
orice detaliu, au fost primite cu mult 
entuziasm. Au fost impresionaþi nu numai 
de valoarea artisticã a hãrþilor, ci ºi de 
faptul cã Timiºoara dispunea, la momentul 
respectiv, de o reþea de canalizare atât 
de bine realizatã, încât a servit ca model 
pentru alte oraºe europene.

DELEGAÞIE Reprezentantul Comisiei Europene a felicitat societatea pentru activitate ºi atragerea de finanþãri nerambursabile

S o c i e t a t e a  d e  Tr a n s p o r t 
Publ ic  Timișoara  ș i  Pr imăr ia 
Mu n i c i p i u l u i  Ti m i ș o a r a  a u 
inaugurat serviciul de transport 
pentru persoane cu dizabilităţi 
locomotori în 15 august. Serviciul 
este gratuit, accesul în cele patru 
autoturisme Dacia Dokker special 
amenajate și dotate făcându-se 
pe bază de solicitare telefonică 

la numărul gratuit 0800.410.415 
sau prin solicitare scrisă, care 
poate fi depusă la sediul STPT 
de pe bulevardul Dâmboviţa, nr. 
67 sau trimisă pe adresa de e-mail 
transp.special@stpt.ro. Serviciul 
se va desfășura doar pe teritoriul 
municipiului Timișoara. Pentru 
mai multe detalii, vă punem la 
dispoziţie și unele precizări din 

Regulamentul pentru funcţionarea 
t ranspor tului  de  persoane cu 
dizabilităţi locomotorii pe zona 
urbană a municipiului Timișoara, 
care poate fi consultat pe site-
ul stpt.  Astfel ,  beneficiază de 
acest serviciu persoanele aflate în 
imposibilitatea de deplasare fără 
ajutorul unui cărucior, cârje sau 
cadru special adaptat, dovedită 

prin documente medicale sau alte 
înscrisuri oficiale, indiferent de 
gradul de încadrare, pe drumuri 
publice situate pe suprafața de 
teren administrată de Municipiului 
Timișoara. Prestatorul de serviciu 
de transport persoane cu handicap 
pune la dispoziție șoferul pentru 
c o n d u c e r e a  a u t ov e h i c u l u l u i 
adaptat, dar nu asigură servicii 

d e  a s i s t e n ţ ă  m e d i c a l ă  s a u 
la  deplasare  a  persoanelor  cu 
dizabilități locomotorii în afara 
rampei de acces în autovehicul. 
Autovehiculele sunt prevăzute 
cu rampă de acces pentru scaune 
cu rotile. Se efectuează transport 
"punct la punct" adaptat: serviciu 
de transport pesoane prin care se 
asigură deplasarea persoanelor 
d e  l a  o  a d r e s ă  o r i g i n e  l a  o 
adresă de destinație cu ajutorul 
autovehiculelor adaptate pentru 
t r a n s p o r t u l  p e r s o a n e l o r  c u 
dizabilități locomotorii. Numărul 
de telefon la care se apelează este 
gratuit pentru comanda efectuării 
t r anspor tu lu i  per soane lor  cu 
d i z a b i l i t ă ț i  l o c o m o t o r i i . 
Pe r s o a n e l e  c u  d i z a b i l i t ă ţ i 
l o c o m o t o r i i  b e n e f i c i a r e  a l e 
s e r v i c iu lu i  de  t r an spor t  po t 
f i  însoțite în deplasare de cel 
mu l t  un  în so ț i to r.  Se r v i c iu l 
de transport al persoanelor cu 
dizabilități locomotorii este la 
dispoziția utilizatorilor în drept, 
în intervalul orar 8-20, de luni 
până duminică. La sosire, la adresa 
de plecare a beneficiarului în 
drept, șoferul autovehiculului va 
solicita documentul de identificare 
a  c a l i t ă ț i i  d e  b e n e f i c i a r  a l 
serviciului de transport persoane 
cu dizabilități locomotorii.

ACCESIBILITATE STPT ºi Primãria au inaugurat serviciul de transport pentru persoane cu dizabilitãþi locomotori
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Anunþ public
“MUNICIPIUL TIMIªOARA, titular al 
proiectului “Amenajare locuri de 
parcare pe domeniul public” propus 
a fi amplasat în Timiºoara, str. 
Avram Imbroane, în faþa imobilului 
cu nr. 56A, C.F. nr. 409646, nr. 
top. 4548 (nr. C.F. vechi 2), jud. 
Timiº, anunþã publicul interesat 
asupra luãrii deciziei etapei de 
încadrare de cãtre APM Timiº, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Amenajare locuri de 
parcare pe domeniul public” propus 
a fi amplasat în Timiºoara, str. Avram 
Imbroane, în faþa imobilului cu nr. 
56A, C.F. nr. 409646, nr. top. 4548 
(nr. C.F. vechi2), jud. Timiº. Proiectul 
deciziei de încadrare ºi motivele care 
o fundamenteazã pot fi consultate la 
sediul autoritãþii competente pentru 
protecþia mediului APM Timiº, din 
Municipiul Timiºoara, B - dul Liviu 
Rebreanu nr. 18 - 18A, în zilele de 
luni - joi între orele 8.00 - 16.30, 
vineri între orele 8.00 - 14.00, 
precum ºi la urmãtoarea adresã 
de internet http://apmtm.anpm.
ro - Secþiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicãrii 
anunþului pe pagina de internet 
a autoritãþii competente pentru 
protecþia mediului”

Anunþ public
29.07.2019 - Anunþ public privind 
“Reabilitare Pod Iuliu Maniu (Podul 
Muncii)”: MUNICIPIUL TIMIªOARA - 
Direcþia Generalã Drumuri, Poduri, 
Parcaje ºi Reþele De Utilitãþi, titular 
al proiectului “Reabilitare Pod Iuliu 
Maniu (Podul Muncii)” propus a fi 
amplasat în Timiºoara, str. Iuliu 
Maniu, jud. Timiº, anunþã publicul 
interesat asupra luãrii deciziei 
etapei de încadrare de cãtre APM 
Timiº de a nu se supune evaluãrii 
impactului asupra mediului, evaluãrii 
adecvate ºi evaluãrii impactului 
asupra corpurilor de apã în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
“Reabilitare Pod Iuliu Maniu (Podul 
Muncii)”, propus a fi amplasat în 
Timiºoara, str. Iuliu Maniu, jud. Timiº. 
Proiectul deciziei de încadrare ºi 
motivele care o fundamenteazã pot 
fi consultate la sediul APM Timiº, jud. 
Timiº, localitatea Timiºoara, B-dul 
Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A, în zilele 
de luni- joi între orele 8.00 - 16.30, 
vineri între orele 8.00 - 14.00, 
precum ºi la urmãtoarea adresã 
de internet http://apmtm.anpm.
ro - Secþiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicãrii anunþului 
pe pagina de internet a APM Timiº. 
DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U, CHIª CULIÞÃ.

Monitorul
Te informeazã Primãria veche va fi restauratã

PROIECTARE Se vor face reparaþii capitale la întregul ansamblu

Va intra în reabilitare imobilul 
cunoscut ca “primăria veche” din Piaţa 
Libertăţii nr. 1, considerat ca fiind cea 
mai veche clădire, deoarece piatra de 
temelie a fost pusă în anul 1731. La 
acea vreme se numea “Primăria Nouă” 
sau “Primăria Germană”, apoi în anul 
1781 se intitula “Primăria Orașului 
Liber Regal Timișoara”. Faţada clădirii 
a fost refăcută de mai multe ori 
de-a lungul anilor, fiind deteriorată 
și în urma bombardamentului din 
1849, dar faţada actuală nu a suferit 
modificări din 1853. Reparații s-au mai 
făcut, primăria orașului funcţionând 
acolo până în anul 1949, când a fost 
mutată în sediul actual de pe bd. 
C.D. Loga 1. În 2018, s-a înregistrat 

un incendiu la panoul electric de la 
intrare și au fost și cazuri când s-a 
desprins tencuiala. Acum, primăria a 
scos la licitaţie serviciile de proiectare 
pentru “Reparații capitale ansamblul 
Primăria Veche”, format din două 
imobile. Serviciul de proiectare constă 
în elaborarea expertizei tehnice; 
elaborarea documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţii, inclusiv 
avize/acorduri/studii de specialitate 
conform certificatului de urbanism, 
conform HG 907/2016. Valoarea 
estimată a contractului pentru proiect 
are este de 293.000 de lei cu TVA, 
iar termenul este de de 90 de zile de 
la semnarea contractului și emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor.

UN NOU SERVICIU GRATUIT OFERIT 
DE PRIMÃRIE POPULAÞIEI, ÎN CADRUL 
CAMPANIEI “TIMIªOARA CURATÃ”

“Am declarat repetat cã 
vrem ca oraºul nostru sã 
devinã model de oraº curat. 
Oricine a putut vedea, în 
ultimul timp, progresele 
fãcute pe acest drum. Dar 
tot ce s-a fãcut bun este 
umbrit de depunerile clan-
destine de diverse deºeuri, 
care continuã sã aparã în 
diverse puncte ale oraºului. 
Ei bine, vrem sã le lichidãm 
ºi le vom lichida! În acest 
sens, pe de o parte, am 
deschis 4 puncte în care 
cetãþenii vor putea depune 
gratuit, civilizat, ceea ce 
pânã acum gãseam prin aºa-
numitele rampe clandestine, 
iar pe de altã parte, vom 
continua sã supraveghem 
zonele predilecte cu poliþiºti 
în civil ºi cu camere video 
ºi aplicãm amenzi drastice 
celor necivilizaþi”.

Nicolae ROBU,
Primarul Timiºoarei
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A fost lansat un nou proiect european
INTERACTIV Acþiuni de stimulare a creºterii ºi inovãrii IMM-urilor prin evenimentul Capitalã Europeanã a Culturii

Municipiul Timișoara este partener 
în cadrul proiectului “PGI06047 
ECoC- SME: Actions for inducing 
SME growth and innovation via 
the ECoC event and legacy/Acţiuni 
de stimulare a creșterii și inovării 
IMM-uri lor  pr in  evenimentul 
Capitală Europeană a Culturii și 
moștenirea acestuia”, implementat 
începând cu data de 01.08.2019, pe o 
perioadă de 36 de luni și finanțat prin 

Programul Interreg Europe. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.163.171 
euro, bugetul aferent Municipiului 
Timișoara fiind de 118.163 euro. 
Proiectul este coordonat, în calitate 
de lider de proiect, de Universitatea 
Finlandei de Est, Intitutul Karelian, 
Joensuu, Finlanda, și are ca parteneri 
de proiect: Municipiul Leeuwarden, 
Olanda ,  Funda ţ i a  Incuba to r, 
Leeuwarden, Olanda, MateraHub 

Industrii Culturale și Creative, Matera, 
Italia, Municipiul Rijeka, Croaţia, 
Municipiul Timișoara, România 
și Universitatea Vytautas Magnus, 
Centrul pentru practici de afaceri, 
Kaunas, Lituania. Obiectivul general al 
Proiectul ECoC-SME este de a aduce 
împreună regiuni/orașe europene 
și grupuri de stakeholderi pentru a 
participa la un proces interactiv de 
învăţare și co-creaţie interregională 

pentru promovarea IMM-urilor locale, 
existente și viitoare, în timpul și după 
mega evenimentul Capitală Europeană 

a Culturii. Mai multe informații despre 
proiect la: www.interregeurope.eu/
ecoc-sme/

Stimularea tinerilor pentru implicare în comunitate

În baza acordului de parteneriat cu 
Fundaþia Judeþeanã pentru Tineret Timiº 
- FITT, Primãria Municipiului este partener 
în cadrul proiectului "emPOWERing the 
informal” al cãrui scop este de a construi 
un cadru propice pentru ca lucrãtorii 
de tineret ºi grupurile informale sã 
primeascã spijin pentru a derula activitãþi 
în comunitãþile din care fac parte. În 
cadrul proiectului vor fi realizate: o 
cercetare care are în atenþie grupurile 
informale ºi modul în care se formeazã, se 
organizeazã ºi acþioneazã ele; o platformã 
online pentru grupurile informale în 
care acestea vor primi spijin ºi resurse 
necesare nevoilor lor; un ghid ce va avea 

ca pornire Portofoliul European pentru 
Lucrãtorii de Tineret (European Youth 
Work Portfolio) dezvoltat de Consiliul 
Europei ºi cum poate fi el aplicat; 
un toolkit cu activitãþi de educaþie 
nonformalã care au ca obiective de 
învãþare principale dezvoltarea de abilitãþi 
în tematici precum cetãþenia activã ºi 
participarea tinerilor la viaþa comunitãþii; 
douã reuniuni internaþionale pentru 
grupuri informale ºi lucrãtori de tineret în 
cadrul cãrora vor fi prezentate materiale 
ºi metode care vor fi configurate în 
cadrul proiectului. Proiectul îºi propune 
sã stimuleze tinerii, grupurile informale 
ºi lucrãtorii de tineret sã colaboreze, sã 

creeze conexiuni, sã dezvolte sentimentul 
de apartenenþã la comunitatea din care 
fac parte, sã gãseascã motivaþia proprie 
pentru a prelua iniþiativa. Proiectul 
implementat de FITT este finanþat prin 
programul Erasmus+, acþiunea cheie 
2 (KA2) în parteneriat cu GEF - Green 
European Foundation (Luxembourg), 
Universitat Aut�noma de Barcelona 
(Spain), Municipio de Cascais - Camara 
Municipal de Cascais (Portugal), Municipiul 
Timiºoara, P.O.D. Association - Asociación 
para la Participación, Oportunidad y 
Desarrollo (Spain), Experimentáculo 
Associação Cultural (Portugal), Szubjektiv 
Ertekekek Alapitvany (Hungary).

INSTRUMENTE Va fi creatã o platformã online pentru a sprijini grupurile informale

Cel mai mare proiect de voluntariat din Europa
Youth Centres UP este un proiect 

al FITT-Fundaţia Judeţeană pentru 
Tineret Timiș, finanţat de Corpul 
European de Solidaritate, proiect 

care își propune să creeze noi spaţii 
sigure, de exprimare și învățare pentru 

tineri. Prin proiectul implementat cu 
sprijinul Primăriei și al Universităţii 
de Vest, 100 de voluntari din Europa 
și 25 de voluntari români se află în 
comunitatea locală între11 iulie -3 
septembrie și amenajează, alături de 
timișorenii din cartiere, cinci centrale 
termice neutilizate în centre de tineret 
urbane. De asemenea, în contextul 
în care Timișoara va fi Capitală 
Europeană a Culturii în 2021, avem 
nevoie de spaţii unde tinerii să se 
poată exprima și dezvolta în mod 
liber. Centrele de tineret de cartier vor 
fi spaţii ale tuturor tinerilor, indiferent 
de identitate, preferințe, sex, religie 
sau alte caracteristici. Proiectul își 
propune, astfel, să pună bazele ca ele 
să devină spaţii de comunicare între 
tineri și comunitate, locul unde ei vin 
împreună și (se) dezvoltă.

În cartiere
Vor fi realizate centre de tineret în 

următoarele locații: Cartier Lipovei, 
Cartier Iosefin (Aleea Poeniţei nr.2), 
Cartier Calea Șagului (strada Gavril 
Musicescu), Cartier Aradului Vest 
(strada Dej 4), Cartier Soarelui 

(strada Martir Nicoară Elena nr. 
5). „Proiectul se va desfășura în 
două etape, începând cu renovarea 
a 3 centre (Cartier Soarelui, Cartier 
Lipovei, Cartier Iosefin), de către 
65 de voluntari, urmând ca din 
25 iulie să sosească în Timișoara și 
ultimii voluntari selectați pentru a 
amenaja și centrele rămase. Pentru că 
proiectul se adresează comunităţilor 
din cartierele timișorene, tinerii 
internaționali vor desfășura sesiuni 
de consultare cu persoanele ce 
locuiesc în zonele menţionate, astfel 
încât activitățile ce vor avea loc 
în acestea să fie adaptate nevoilor 
și dorinţelor comunității”, spun 
reprezentanții FITT. Dotarea și 
echiparea centrelor de tineret cu 
elemente de mobilier sau decoraţiuni 
se va face prin intermediul susţinerii 
și donaaţilor din partea locuitorilor 
cartierului în care se află noul centru 
de tineret. Voluntarii schimbă-lume 
au vizitat orașul și punctele de interes 
istoric, edificii și reperere turistice 
și au, în această perioadă, și sesiuni 
de pregătire în cadrul cărora învaţă 
despre solidaritate, interculturalitate 
și diversitate, implicare a comunităţii 
și multe altele.

IMPLICARE Peste o sutã de tineri voluntari din 20 de þãri, alãturi de comunitate, transformã 5 vechi centrale termice în centre de tineret
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Direcţia Economică
Director STELIANA STANCIU

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

CONSILIUL LOCAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretar: CAIUS ȘULI
Audienþe: miercuri, de la ora 10.00

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

Direcţia Economică
Director STELIANA STANCIU

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

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

Tel.: 0256/408.326, cam. 208

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

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

Tel.: 0256/408.388, cam. 230

Director Direcţia de Mediu: 
ADRIAN AMEDEO BERE-SEMEREDI

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

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI 
REȚELE UTILITARE

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

Tel.: 0256/408.480, cam. 127

Direcţia Fiscală: 
Director ADRIAN BODO

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

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

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

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

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

208 din data: 23.04.2019 
privind aprobarea dobândirii 
de către Municipiul Timișoara, 
a terenurilor ce fac obiectul 
renunţării la dreptul de proprietate 
de către INTELIFORM SRL
209 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea repartizării 
locuințelor disponibile prezentate 
în ședința Comisiei de repartizare 
a locuințelor din data de 
19.02.2019, în vederea încheierii 
contractelor de închiriere
210 din data: 23.04.2019 

privind declanșarea procedurii de 
selecţie pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului de 
Administraţie la PIEŢE SA
211 din data: 23.04.2019 

privind dezlipirea imobilului 
din Ciarda Roșie cu nr. cadastral 
CAD: Ps 1497/1/15 în două 
imobile în suprafaţă de 122.620 
mp și 80mp
212 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
primă înscriere în cartea funciară 
(cu diminuare de suprafață) a 
imobilului “Teren intravilan - 
drum, în suprafaţă de 22718 
mp” și rectificarea suprafețelor 
imobilelor cu nr. top.388/1/1/1/3, 
nr. top.387/1/2, nr. top. 386/1/3 
și nr. top. 385/3, situate în UAT 
Timișoara
213 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cesiunii 
Contractului nr. SC2016 - 
18327/26.07.2016, încheiat de 
către Municipiul Timișoara cu 
Societatea Drumuri Municipale 
Timișoara S.A. către Compania 
L o c a l ă  d e  Te r m o fi c a r e 
COLTERM S.A. Timișoara și 
Societatea HORTICULTURA 
S.A. Timișoara
214 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea participării la 
proiectul “Banat Schoolingua” 
eMS RORS - 224, proiect aprobat 
spre finanțare în cadrul Programul 
de Cooperare Transfrontalieră 
Interreg - IPA CBC România - 
Republica Serbia, în care Liceul 
Teoretic “Dositei Obradovici” din 
Timișoara este partener 1
215 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea semnării 
so l ic i tăr i i  de  admitere  a 
Municipiului Timișoara ca 
membru cu drepturi depline 
al Asociației Române pentru 
Industria Electronică și Software 
ARIES, precum și semnării unui 
acord de aderare la Clusterul IT 
“Banat Software”
216 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea derulării 
proiectului “GERAS - Generăm 
eficient, rapid, activ, sustenabil 
servicii integrate pentru vârstnici”, 
cod SMIS 126135 și a cheltuielilor 
aferente
217 din data: 23.04.2019 

privind sustenabilitatea investiției 
realizată în cadrul unui proiect 
finanțat din granturi SEE și 
Norvegiene în cadrul Apelului 
Restrâns de Proiecte “Reducerea 
sărăciei”
218 din data: 23.04.2019 

privind modificarea numărului 

membrilor Consiliului de 
Administraţie la Societatea de 
Transport Public Timișoara S.A. 
și declanșarea procedurii de 
selecție pentru ocuparea posturilor 
vacante
219 din data: 23.04.2019 

privind Hotărârea Adunării 
Genera l e  a  Ac ţ iona r i lo r 
l a  AQUAT I M  S . A .  n r. 
12/12.10.2018
220 din data: 23.04.2019 

privind numirea reprezentanţilor 
Mun i c ip iu lu i  Timi șoa r a 
în comisia pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a “Casei 
Muhle” din Timișoara, B - dul 
Mihai Viteazul nr. 3
221 din data: 23.04.2019 

pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 388/30.09.2008 
privind aprobarea asocierii 
Municipiului Timișoara ca 
membru fondator al Asociaţiei 
"Societatea Metropolitană de 
Transport Timișoara”,  cu 
modificările ulterioare
222 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea documentaţiei 
t ehn i co  -  e conomice ,  a 
indicatorilor tehnico - economici 
faza DALI și a descrierii sumare 
a investiţiei pentru obiectivul 
“DALI +PT reparaţii capitale 
corp cantină la Spitalul Clinic 
de Urgenţe pentru Copii 
Louis Ţurcanu, din Timișoara 
Piaţa Regina Maria (Dr. Iosif 
Nemoianu) nr. 2, jud. Timiș”
223 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cererii de 
finanţare “Grădinița PP33 - 
Extindere grădiniță existentă 
în regim de înălțime P+1E+M, 
reparații și reabilitare termică corp 
existent”, cod smis 121232 și a 
cheltuielilor aferente
224 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 
637/28.11.2018 de aprobare 
a  documentaţ ie i  tehnico 
- economice - faza P.T., a 
indicatorilor tehnico - economici 
și a anexei privind descrierea 
sumară a investiţiei, pentru 
obiectivul "Extindere grădiniţă 
în regim de înălţime P+1E+M, 
reparaţii și reabilitare termică 
corp existent”, din Timișoara, str. 
Martir Sebastian Iordan nr. 6, în 
baza art.71 din OUG 114/2018
225 din data: 23.04.2019 

p r i v i n d  m o d i fi c a r e a 
Hotărârii Consiliului Local 
nr. 43/23.02.2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico 
- economice, a indicatorilor 
tehnico - economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind 
descrierea sumară a investiţiei 
pentru obiectivul " Reabilitare 
termică imobil Aleea Cristalului 
nr. 1, bl. 74, sc. D ", modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 691/20.12.2018
226 din data: 23.04.2019 

privind modificarea Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r . 
42/23.02.2018 privind aprobarea 

documentaţ ie i  t ehnico  - 
economice, a indicatorilor tehnico 
- economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea 
sumară a investiţiei, pentru 
obiectivul " Reabilitare termică 
imobil B - dul Take Ionescu, 
nr. 11 - 13 ", modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
690/20.12.2018
227 din data: 23.04.2019 

privind modificarea Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r . 
41/23.02.2018 privind aprobarea 
documentaț ie i  t ehnico  - 
economice, a indicatorilor tehnico 
- economici - faza D.A.L.I. și a 
anexei privind descrierea sumară 
a investiţiei, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil str. 
Stelelor, nr. 6”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 
692/20.12.2018
228 din data: 23.04.2019 

pentru modificarea Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r . 
675/12 .12 .2018  pr i v ind 
aprobarea cererii de finanţare 
“Îmbunătăţ i rea  eficienţe i 
energetice a sectorului rezidenţial 
prin reabilitare termică a blocurilor 
de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 
20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, 
sc. D și B - dul Take Ionescu, nr. 
11 - 13”, cod SMIS 121538 și a 
cheltuielilor aferente, în baza art. 
71 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 114/2018
229 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cereri i 
de finanţare pentru proiectul 
“Înnoirea flotei de tramvaie - 
Etapa II” și a cheltuielilor aferente
230 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea proiectului 
"Înnoirea flotei de tramvaie - 
Etapa II” și a cheltuielilor legate 
de proiect
231 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cereri i 
de finanţare pentru proiectul 
"Înnoirea flotei de tramvaie - 
Etapa III” și a cheltuielilor aferente
232 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea proiectului 
"Înnoirea flotei de tramvaie - 
Etapa III” și a cheltuielilor legate 
de proiect
233 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cereri i 
d e  fi n a n t a r e  p e n t r u : 
"CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
CU DESTINATIA CREȘĂ STR. 
COCEA”, cod SMIS 125504 din 
Timișoara, str. Nicolae D. Cocea, 
nr. 23A
234 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea cereri i 
d e  fi n a n ţ a r e  p e n t r u : 
"CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
CU DESTINAŢIA CREȘĂ 
ZONA DE NORD”, cod SMIS 
127750 din Timișoara, str. Ion 
Ionescu de la Brad, nr. 1/E
235 din data: 23.04.2019 

privind modificarea Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r . 
698/20.12.2018 de aprobare a 
actualizării documentatiei tehnico 
- economice, a indicatorilor 
tehnico - economici faza SF și a 
descrierii sumare a investiţiei în 

temeiul art. 71 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 
114/2018 pentru obiectivul: 
"CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
CU DESTINAŢIA CREȘĂ, 
STR. COCEA”
236 din data: 23.04.2019 

privind modificarea Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r . 
699/20.12.2018 de aprobare a 
actualizarii documentatiei tehnico 
- economice, a indicatorilor 
tehnico - economici faza SF și a 
descrierii sumare a investiţiei în 
temeiul art. 71 din Ordonanţa 
de Urgență a Guvernului nr. 
114/2018 pentru obiectivul: 
"CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
CU DESTINAŢIA CREȘĂ ÎN 
ZONA DE NORD”
237 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între 
Municipiul Timișoara și Institutul 
Francez, Asociaţia Pelicula 
Culturală, Asociaţia Marele Ecran, 
Asociaţia DocuMentor, Asociaţia 
Româna a Filmului Independent
238 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea atribuirii sau 
schimbării a 56 de denumiri la 
străzi, parcuri din Municipiul 
Timișoara
239 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal - “Dezvoltare 
zonă locuinţe colective și funcţiuni 
mixte în regim de înălţime 
S+P+16E” Calea Buziașului nr. 
6, Timișoara
240 din data:  23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbani s t i c  Zona l  “Zonă 
rezidenţială cu dotari și servicii 
publice”, strada Gărana FN, 
CF 411617, nr. Cad 411617, 
Timișoara
241 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal - “Construire 
ansamblu clădiri comerciale 
și pentru servicii, platformă 
parcare, amenajări exterioare, 
racorduri la drumuri publice”, 
strada Chimiștilor nr. 2 și 5 - 9, 
Timișoara
 2 4 2  d i n  d a t a :   

23.04.2019 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal 
“CONSTRUIRE CLĂDIRE 
PENTRU PARCAJE”, intravilan 
municipiul Timișoara, str. Aurel 
Pop nr. 28 - 30, județul Timiș, CF 
nr. 445849; 445850 și 445851 
Timișoara
243 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Locuinte și 
functiuni complementare”, Calea 
Moșniţei, CF nr. 434178 nr. cad. 
434178, Timișoara
244 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Dezvoltare 
zonă rezidenţială și servicii”, str. 
Grigore Alexandrescu, Timișoara
245 din data: 23.04.2019 

privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Modificare 
parţială PUZ aprobat prin HCL 
nr. 360/29.07.2008”, strada 
Armoniei nr. 25, Timișoara

Hotărâri votate de Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara

F

Direcţia Dezvoltare
Director MAGDALENA NICOARĂ

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

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

Compartiment Monitor

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

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

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

Sugestii ºi probleme legate 
de activitatea Primãriei
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Ce pãrere aveþi despre Monitorul 
Primãriei Municipiului Timiºoara?

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

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

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

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

Biroul Locuinţe
Biroul Chirii
Compartimentul Coşerit şi Compartimentul Administrare Cimitire 

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

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

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

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

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

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

Compartiment Impuneri Mijloace de Tansport Persoane Fizice şi 
Juridice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cu modific rile i complet rile 
ulterioare
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FOTOREPORTAJ

Parcul Central a fost reabilitat ºi 
aratã minunat
AMENAJÃRI Au fost realizate un foiºor cu pian, locuri pentru ºahiºti ºi un labirint

Parcul Central/Scudier a fost înfiinţat 
în 1870, fiind unul dintre cele mai vechi 
parcuri din oraș. În 2017 au demarat 
lucrările de modernizare, în valoare de 
6,5 milioane de lei, fără TVA, realizate 
de asocierea SC Lovrintim SRL și SC 
Rogera Prest Com SRL. Modernizarea a 
constat în refacerea aleilor, a mobilierului 
urban, instalarea unui sistem de irigare, 
plantarea de arbori, arbuști și flori, 
refacerea gazonului din peluze. S-au 
amenajat 5.232 mp alei, 5.960 mp alei 
asfaltate și 440 mp alei nou create cu 
pavele; s-au plantat 4635 de arbori și 
arbuști, 1398 de plante perene, 280 
trandafiri și peste 20.000 flori anuale; 
s-au transplantat 302 arbori și arbuști. 
Au fost montate 8 pergole, la fiecare 
pergolă fiind plantată o altă specie de 
liane: glicină, clematis, trandafiri, iederă 
etc. S-au gazonat 56.200 mp suprafaţă 
de peluză; s-a instalat un sistem de 
irigare; au fost amenajate 3 gradene: 
la frunza de Ginkgo biloba, la patio și 
la intrarea dinspre Podul Maria; s-au 
montat 134 bănci, 56 de scaune și 
112 coșuri de gunoi, Obiective noi: 
Patio (mica grădină spaniolă) - imită 
o curte interioară de casă spaniolă. Au 
fost plantaţi crini de toamnă, hortensii, 
rododendroni, Skimmia japonica, un 
arţar japonez în centru și lauri falși cu 
picior. Aleea este amenajată cu plăci 
din piatră naturală și s-a așternut un 
strat de scoarţă de pin (naturală) printre 
rododendroni. Pavilionul muzical - a 
fost amenajat un foișor, unde pot fi 
susţinute concerte de fanfară și unde 
a fost amplasat și un pian. Frunza 
de Ginkgo biloba - în stângă intrării 
dinspre Podul Maria, în faţa celor 
două exemplare de Ginkgo biloba a 
fost conturată ca un labirint o frunză 
de ginkgo. Zona pentru șahiști a fost 
prelungită și sunt mai multe mese de 
șah; s-a amenajat în pavaj o tablă de 
șah de dimensiuni mari, pentru piese 
de exterior. La statuia lui A. Mocioni 
aranjamentul a fost schimbat, în locul 
exemplarelor de Buxus a fost plantat 
sub formă de gard viu cu flori roz, 
dublat de un șir de lavandă și trandafiri 
albi. La statuia lui Vicenţiu Babeș au 
fost plantate exemplare de iriși, crini 
de vară și yucca, ce acoperă o perioadă 
de 2 luni cu flori de culori și parfumuri 
diferite. Statuia este înconjurată de un 
masiv de crăițe. La intrarea dinspre 
Catedrală în pavaj a fost montată 
stema Timișoarei, din mozaic. Au 
fost amenajate două rabate (la intrare 
și spre statuia Ostașului Român) cu 
trandafiri (galbeni și portocalii) lavandă 
și tisă aurie. Au fost reabilitate fântânile 
arteziene și dotate cu jocuri de lumini.
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