
Stimaţi timișoreni,
S-a încheiat, iată, anul 2019. 

Eu zic, un an bun pentru orașul 
nostru, cum au fost și precedenții! O 
mulțime de noi și importante schimbări 
în bine au avut loc sau au fost pregătite 
la nivel de documentații cerute de lege 
pentru a putea avea loc în 2020, practic 
pe toate coordonatele:

• mobilitate
• sănătate
• educație
• cultură
• sport
• tineret
• transport public 
• iluminat
• efi cientizare energetică
• parcuri
• termofi care
• alimentare cu apă
• piețe
• securitate
Nu e cazul să enumerăm realizări 

concrete, pentru că le știm, le vedem, cu 
toții, cei ce trăim în Timișoara și avem 
un minim de obiectivitate. Un lucru, 
însă, țin să-l punctez și în acest context:

• avem cel mai mare număr de 
proiecte pe fonduri europene depuse: ~70

• avem cea mai mare valoare totală a 

proiectelor pe fonduri europene depuse: 
~500 milioane euro

• avem cel mai mare număr de 
proiecte pe fonduri europene deja 
aprobate: ~50

• avem ZERO proiecte pe fonduri 
europene respinse

Fără sprijinul dv. constant, n-am fi  
putut face nimic, stimați concitadini și 
eu țin să vă mulțumesc pentru el! 

Modernizarea în forță pe care am 
asumat-o în fața dv. nu putea avea 
loc dacă dv., cei mulți, nu ați fi  avut 
disponibilitatea să suportați disconfortul 
inerent conex ei!

Din păcate, unii co-trăitori alături 
de noi sunt permanent negativi! Sunt 
negativi, dar n-au strângeri de inimă să 
folosească tot ce cu multă zbatere și trudă 
facem înfruntându-i! 

Vă asigur, dragi timișoreni, de 
loialitatea mea 100%, de cinstea mea 
100% în tot ce fac, de dăruirea mea 
totală și în continuare pentru mai binele 
orașului nostru!

Vă indic, în continuare, câteva dintre 
obiectivele cele mai importante pe care 
le vom avea în atenție în 2020 -repet, 
doar câteva, pentru că, în realitate, avem 
și pentru 2020, cum am avut în fi ecare 
an, peste două sute de obiective de care 

ne vom ocupa-.
Vom pune accentul, ca și până acum, 

pe infrastructură, la toate capitolele, 
continuând modernizarea în forță:

A. În infrastructura de mobilitate:
 Pasajul pe sub calea ferată, “Solventul” 

(al cincilea cu mine ca Primar, în timp 
ce în 50 de ani anteriori nu s-a făcut 
niciunul)

 Podul peste Bega, “Jiul”
 Podul peste Bega, “ISHO”
 Inelele 2 și 4 de trafi c
 Centura Sud, obiectiv sub jurisdicția 

Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere

B. În infrastructura pentru sănătate:
 O nouă clădire cu 8 niveluri + pista 

elicopter la Spitalul de Copii (ea va fi  
fi nalizată în semestrul I al lui 2020)

 O nouă clădire cu 7 niveluri + pista 
elicopter la Spitalul Municipal 

 O nouă clădire cu 7 niveluri, destinată 
unei noi Maternități aparținătoare de 
Spitalul Municipal

 Reabilitări, modernizări și construcții 
noi la Spitalul de Boli Infecțioase 

 Dotări majore cu echipamente 
medicale moderne a tuturor celor trei 
spitale ce țin de Primărie

C. În infrastructura pentru educație: 
 Un nou campus școlar pentru Liceul 

“Nikolaus Lenau”
 Nou corp de clădire la Liceul 

“Grigore Moisil”
 Noi corpuri de clădire la Școala 

Generală nr. 16
 Noi corpuri de clădire la Școala 

Generală nr. 30
 Extensii de spații de învățământ și 

dotări moderne într-o mulțime de școli

D. În infrastructura pentru cultură: 
 Crearea a 9 centre culturale în 

cartiere, realizate prin refuncționalizarea 
celor 8 foste cinematografe readuse în 
patrimoniul municipalității și a unui fost 
turn de apă

 Crearea unui Centru de Artă, 
Știință, Tehnologie și Experiment, 
“Multiplexity”, prin refuncționalizarea 
unor clădiri vechi foste ale RATT și, 
eventual, construirea unora noi

 Modernizarea Clădirii Filarmonicii, 
“Capitol”, inclusiv a grădinii sale de vară

 Reabilitarea fațadei Palatului Operei 
și Teatrelor

 Construcția Sălii Polivalente 
cu 16.000 de locuri, în parteneriat 
Compania Națională de Investiții - 

Primăria Timișoara

E. În infrastructura pentru sport și 
agrement:

 Complex Sportiv și de Agrement în 
Cartierul Calea Lipovei

 Complex Sportiv și de Agrement în 
Cartierul Calea Buziașului

 Complex Sportiv și de Agrement în 
Cartierul Calea Șagului

 Amenajarea unei noi baze sportive 
de antrenament, în parteneriat cu 
Compania Națională de Investiții - 
Primăria Timișoara

 Amenajarea de noi parcuri în mai 
multe cartiere

F. În transportul public:
 Achiziția a 21 de tramvaie mari 
 Achiziția a 44 autobuze electrice
 Achiziția a 10 noi minibuze pentru 

transportul școlar
 Achiziția a minimum alte 100 de 

biciclete 
 Achiziția a minimum 10 segway-uri
Un an 2020 excelent să aveți, alături 

de cei dragi, în sănătate, cu noroc, 
succese, pace în sufl ete și bucurii, stimați 
timișoreni!

ÎMPREUNĂ, FACEM TIMIȘOARA 
MAI “TARE” CA ORICÂND!
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SOCIETATE

O nouã parcare pe Take Ionescu
PUBLIC - PRIVAT Vor fi 129 de locuri pentru maºini ºi patru pentru microbuze

În curtea fostului depou al societăţii 
de transport public de pe bd. Take 
Ionescu se va realiza o parcare. Primarul 
Nicolae Robu estimează începerea 
execuţiei anul viitor. Ideea este mai 
veche, fiind absolut necesară o parcare 
în zona respectivă, dar s-au făcut 
acum pași concreţi pentru realizarea 
ei. Astfel, consilierii locali au adoptat 
un proiect de hotărâre prin care dau 
undă verde ridicării unei parcări de 
patru etaje, plus un etaj retras. Terenul 

aparţine Societăţii de Transport Public 
Timișoara, dar se află în administrarea 
primăriei acum, care caută o firmă care 
să amenajeze viitoarea parcare, care va 
fi în aceeași zonă și cu viitorul Centru 
de artă și experiment, Multiplexity. 
“La ora actuală, acolo există o parcare 
la sol, cu barieră, pe un teren al STPT, 
între fostul sediu al RATT și Piaţa 
Badea Cârţan. Acolo dorim să facem 
o parcare supraetajată, la începutul 
anului 2020. Va fi cât este parcela, 

respectând regulile de urbanism. Nu 
va fi foarte mare amprenta la sol, dar 
avem nevoie de locuri în zonă. Avem 
o estimare de 129 de locuri pentru 
mașini și patru pentru microbuze”, a 
declarat primarul Timișoarei. Primăria 
va organiza licitaţie pentru a găsi o 
firmă pentru ca parcarea să funcţioneze 
în regim public-privat. “Va fi o parcare 
privată, după modelul parcării din 
Piaţa 700, de la Finanţe”, a explicat 
Nicolae Robu.

Servicii publice online

Noua Maternitate va fi impresionantă

Noua maternitate municipală, care 
va fi construită de primărie pe strada 
Balta Verde nr. 17  va avea patru etaje 
și un etaj retras (S+D+P+4E+E5R), 
suprafaţa utilă totală de 25.536,98 
mp, din care clădirea Maternităţii 
se va întinde pe 20.336 mp, iar 
corpul administrativ pe 5.200 mp. 
Valoarea investiţiei este estimată 
la 301.411.020,00 lei, plus TVA. 
Primarul Nicolae Robu spune că va 
începe construcţia în 2020, iar în 
anul 2023 ar fi finalizată. Execuţia va 
începe cu bani de la bugetul local, dar 
se mizează și pe alocări guvernamentale, 

cum a fost la noul corp de clădire al 
Spitalului de copii Louis Ţurcanu. 
Vor fi 150 de paturi la Obstetrica - 
Ginecologie, 70 la Neonatologie, 43 
la Nou născuţi (32 de paturi în Sistem 
roaming-in), 16 paturi la ATI (anestezie 
și terapie intensivă). Prematuri ATI: 12 
săli de operaţie, din care 6 în Blocul 
Operator și 3 în Blocul de nașteri; 6 săli 
de naștere, ambulatoriu de specialitate, 
iar la spitalizarea de zi sunt 24 paturi. 
Se vor amenaja și dota și spaţii pentru 
FIV (fertilizare in vitro), farmacie 
centrală, laborator central, Imagistică. 
La Compartimentul Primire Urgenţe 

vor fi 4 lifturi de persoane și 4 lifturi 
pentru targă, vor mai fi spaţii dedicate: 
bucătărie, cantină, spălătorie, staţii 
fluide medicale, staţie transformator, 
centrala termică, gospodărie apă, 
gospodărie deșeuri etc, precum și 
parcare cu 125 de locuri la subsol. 
Proiectantul general este S.C. Hospital 
Project & Consulting SRL București. 
Olimpia Oprea, directorul Spitalului 
Municipal, a declarat că toate fluxurile 
din noul spital au fost bine gândite, 
deoarece proiectantul a colaborat cu 
medicii care activează în prezent în 
clinicile de pe Odobescu.

MODERN Vor fi aproape trei sute de paturi, sãli de naºtere moderne ºi fluxuri spitaliceºti bine gândite

Progresul digital transformă în 
fiecare zi societatea. Noile modalități 
de furnizare a serviciilor către cetățeni, 

centrate pe aceștia, sunt obligatorii 
pentru o administrație care își dorește 
simplitate și transparență. Avansul 

tehnologic permite și obligă ca 
serviciile publice să devină digitale și 
interoperabile. Două avantaje majore 

definim pentru această filosofie: 
dăm posibilitatea cetățenilor să își 
îmbunătățească semnificativ calitatea 
vieții și prezentăm soluții pentru 
provocările cu care ne confruntăm ca 
orașe în viitor. Cetățenii vulnerabili, 
cetățenii cu dizabilități vor avea un acces 
mai facil la serviciile publice. Obiectivul 
principal al municipalităţii este ca, până 
în 2022, toate serviciile intens utilizate, 
oferite de Primăria Timișoara, să fie 
disponibile online. În acest moment 
câteva servicii importante sunt deja 
disponibile: Plata taxelor și impozitelor 
online; Depunerea declarațiilor online; 
Programarea pentru depunerea actelor 
referitoare la cartea de identitate; Cereri 
si decizii aferente Comisiei de Ordine 
Publică; Programarea pentru depunerea 
declarațiilor auto. Anul 2019 a însemnat 
aplicația mobilă de sesizări, iar de acum 
Certificate de Urbanism online. Până 
la sfârșitul anului vor fi disponibile și 
programări online căsătorii, programări 
online pentru obținerea certificatului de 
naștere și programările de transcriere 
certificatelor de stare civilă. Serviciile 
din cadrul primăriei au fost prioritizate 
în funcție de numărul de cetățeni care 
le accesează anual, iar până în 2022 
toate aceste servicii intens utilizate vor 
fi digitalizate.

Impact
Calitatea vieții cetățenilor și 

soluțiile pentru provocările orașului 
sunt în centrul parcursului de 
digitalizare. Un simplu calcul 
aferent doar depunerii și obținerii 
certificatelor de urbanism online, la o 
rată de utilizare a serviciului de doar 
50%, ne relevă rezultate preconizate 
spectaculoase:

- Aproape 3000 de ore pe care 
cetățenii nu le mai petrec anual în 
trafic către, sau la ghișeu.

- 25.000 de km care nu vor mai 
fi parcurși cu automobilul personal 
anual, din care o bună parte în zona 
centrală a orașului.

- 18 tone de CO2 care nu vor mai 
fi emise anual prin lipsa deplasărilor 
către ghișeu, echivalentul a 100 de 
copaci maturi anual

- 50.000 de coli de hârtie care 
nu vor mai fi folosite în cadrul 
procesului, echivalentul produs 
prin tăierea a aproximativ 10 copaci 
maturi

Digitalizarea tuturor serviciilor 
intens utilizate până în 2022 poate 
multiplica aceste cifre de peste 20 
de ori.

OBIECTIV Digitalizare completã în relaþia cu cetãþenii pânã în 2022
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Centura de sud, o prioritate
OPTIMISM Primarul Timiºoarei crede cã se va da drumul la lucrãri în perioada urmãtoare

Pentru Timișoara, centura ocolitoare 
a orașului este deosebit de importantă, 
dar a rămas de multă vreme doar la 
stadiul de dorinţă. Acum, primarul 
Nicolae Robu este optimist și spune 
că există șanse ca lucrările să înceapă 
în perioada următoare: “Centura 
ocolitoare rămâne o prioritate pentru 
noi și am încredere că acum, cu noul 
guvern, se va da drumul la lucrări. 
Voi pune și eu umărul concret, prin 
prezenţa pe șantier și discuţii cu 

ministrul Transporturilor pentru a da 
drumul lucrărilor la centură și să se 
ia toate măsurile ca ele să și avanseze 
rapid. Nimeni nu poate veni cu niciun 
argument logic să explice de ce nu are 
Timișoara la ora actuală o centură 
ocolitoare. Eu am făcut tot ce mi-a 
stat în putință, inclusiv am organizat 
un miting de protest pentru centură”. 
Primarul Timișoarei a avut deja discuţii 
despre proiectul centurii de sud: “Eu 
am avut deja o discuție cu domnul 

ministru al Transporturilor, care o să 
vină în Timișoara și o să vedeți că se 
va da drumul. Și cu domnul premier 
Orban am discutat, veţi vedea că va 
fi o prioritate centura Timișoarei, iar 
lucrările vor merge în alt ritm. Eu 
mă voi duce pe șantier ca să pot pune 
presiunea de rigoare pe cei ce execută 
lucrarea așa cum o pun și pe cei ce 
execută diverse lucrări de-ale Primăriei 
Timișoara, încât să avem cât mai repede 
centură”, a declarat Nicolae Robu.

Pasajul Solventul va avea 87 de metri

Extindere la patru benzi

Primãria Timiºoara a declanºat procedura de 
licitaþie pentru desemnarea executantului 
pentru realizarea obiectivului de investiþii 
“Modernizare ºi extindere la 4 benzi 
str. Mareºal Consantin Prezan (Lidia) 
- Venus”. Viitoarele lucrãri care se vor 
realiza includ extinderea la 4 benzi de 
circulaþie, 2 pe sens, de la intersecþia 
cu strada Calea Martirilor 1989 ºi strada 
Venus pânã în sensul giratoriu Piaþa 
Gheorghe Domãºneanu reamenajarea 
geometriei intersecþiei cu bd. Sudului; 
reamenajare geometriei intersecþiei cu 
Calea Urseni ºi strada Venus; amenajarea 

trotuarelor, amenajarea de piste pentru 
biciclete, amenajarea de locuri de parcare, 
amenajarea unor zone verzi; extinderea 
reþelei de troleibuz; marcaje ºi indicatoare 
rutiere; reþele edilitare; canal tehnic. 
Licitaþia se preconizeazã cã se va 
finaliza pe 6 ianuarie 2020, contractul 
urmând sã aibã o duratã de 16 luni. 
Valoarea estimatã a proiectului este 
de 45,6 milioane de lei, cu TVA inclus. 
“Vor fi lucrãri spectaculoase, iar aceastã 
stradã va ajunge în sfârºit sã arate aºa 
cum ar fi trebuit ea sã arate de multã 
vreme. Strada va fi amenajatã la un 

ecart corespunzãtor a patru benzi ºi va 
fi amenajatã astfel încât pe o parte ºi pe 
alta sã fie locuri de parcare civilizate. Se 
vor crea douã sensuri giratorii noi unul la 
intersecþia cu bd. Sudului, iar al doilea la 
intersecþia cu Calea Urseni ºi se va lãrgi 
sensul giratoriu de la AEM, extrem de 
important pentru traficul din Timiºoara, 
cu douã benzi”, a explicat Nicolae Robu. 
Strada Mareºal Constantin Prezan este 
o arterã rutierã majorã, cu o lungime 
de 2 km ºi care va fi modernizatã ca sã 
ofere siguranþã pentru toþi participanþii 
la trafic.

INVESTIÞIE Strada Mareºal Constantin Prezan (Lidia) va fi mai largã pe un tronson

Pasajul Solventul este un obiectiv 
ext rem de  impor tant  pentru 
administraţia locală, dar realizarea 
lui a fost întârziată din cauză că 
traseul optim trecea pe o proprietate 
privată și a durat până s-a obţinut 
transferul în proprietatea publică. 
Recent, consilierii locali au aprobat 
devizul general actualizat. Durata 
de execuţie ar fi de doi ani, dar 
primarul Nicolae Robu vrea să-l 
finalizeze până la sfârșitul lui 2020. 
Pasajul Solventul va asigura legătura 

între Calea Bogdăneștilor și strada 
Gării (care va fi și ea modernizată 
printr-un alt proiect), și va trece 
pe sub zece linii de cale ferată. “Se 
va face o prelungire a străzii Calea 
Bogdăneștilor, pe sub liniile de cale 
ferată, până la intersecţia cu strada 
Gării. Va fi cel mai larg pasaj pe 
care îl vom avea, va avea câte două 
benzi pe sens, plus benzi distincte 
pentru liniile de tramvai, vor exista 
trotuare și piste de biciclete pentru 
ambele sensuri. Putem înțelege că 
lărgimea acestui pasaj va fi foarte 
mare. Amenajarea străzii Gării nu 
este prinsă în acest proiect, este un 
giratoriu acolo”, a declarat primarul. 
Această subtraversare este imperios 
necesară, întrucât legătura între 
cartierul Ronaţ, respectiv Blașcovici cu 
cartierul Iosefin este posibilă doar prin 
Pasajul Jiul. Separat de acest proiect, 
primăria vrea să construiască un pod 
peste Bega, tot în zona Solventul, 
care va schimba radical circulaţia în 
oraș, facilitând traficul rutier. Astfel, 
conducătorii de autovehicule care 
vor să traverseze orașul dinspre Calea 
Șagului sau Dâmboviţa spre zona de 
nord sau invers nu vor mai trebui să 
intre în zona centrală a Timișoarei. 
Studiul de fezabilitate pentru Pasajul 

inferior Solventul a fost întocmit 
de firma Pod - Proiect, iar devizul 
actualizat ca urmare a modificărilor 
făcute de guvern referitor al salariile 
muncitorilor din construcţii, a fost 
aprobat de consilierii municipali. 
Valoarea totală ar fi de 132,2 milioane 

lei, respectiv 27,9 milioane de euro. 
Vor fi modernizaţi 726 m de străzi, 
pasajul va avea o lungime de 87,09 m, 
calea dublă de tramvai se va întinde 
pe 424 m, va fi amenajat și un sens 
giratoriu, pistele de biciclete vor avea 
o lungime de 1.355 m, iar trotuarele 

de 1.877 m. Vor fi amenajaţi 5.534 
mp de spaţii verzi. Se așteaptă avizul 
de la Agenţia de Mediu, care a fost 
solicitat de aproape un an de zile, 
după care se poate obţine autorizaţia 
de construcţie, necesară pentru 
demararea licitaţiei pentru execuţie.

LUCRÃRI Vor fi modernizaþi 726 metri de strãzi, calea dublã de tramvai va fi pe 424 metri, va fi amenajat un sens giratoriu, piste de biciclete, trotuare ºi spaþii verzi
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Moment comemorativ inedit
MEMENTO Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a participat la dezvelirea unei plãci din bronz, dedicatã, de preºedintele SUA, Donald Trump, eroilor Revoluþiei de la Timiºoara

"Această placă este dedicată spre 
eternă amintire locuitorilor eroici 
ai Timișoarei și martirilor care au 
pierit, în urmă cu treizeci de ani, 
luptând pentru libertate, democraţie 
și drepturile omului, în Decembrie 
1989. Dumnezeu să le binecuvânteze 
memoria! Dumnezeu să binecuvânteze 
poporul român! Donald J. Trump, 
Președintele Statelor Unite ale 
Americii”, scrie pe placa memorială 
amplasată pe peretele clădirii fostei 

Comenduiri a Garnizoanei Timișoara, 
care va găzdui viitorul Muzeu Naţional 
al Revoluţiei Anticomuniste din 1989. 
Placa a fost dezvelită în prezenţa 
primarului Timișoarei, Nicolae Robu, 
ambasadorului SUA în România, Adrian 
Zuckerman, a ÎPS Ioan, Mitropolitul 
Banatului, reprezentanţilor asociaţiilor 
de revoluţionari și oficialităţilor locale 
în data de 20 decembrie 2019, zi în 
care timișorenii sărbătoresc victoria 
Revoluţiei, zi în care Timișoara a fost 

în 1989 primul oraș liber de comunism 
din România. "Îi rog pe români și 
autorităţile române să lupte împotriva 
corupţiei, să întărească instituţiile 
democratice, să creeze un mediu de 
afaceri care să atragă investiţii, să 
investească în infrastructură, în Sănătate 
și Educaţie… SUA sunt alături de voi 
în această luptă. Libertatea este un preţ, 
care nu e mic, iar Timișoara a plătit 
preţul suprem”, a afirmat ambasadorul 
Adrian Zuckerman.

ªcolile de meserii

Un nou contract cu finanţare din fonduri europene

Primãria Municipiului Timiºoara are deja zeci 
de proiecte care au asiguratã finanþarea 
prin programe europene, în mai multe 
domenii, de la grãdiniþe, ºcoli, spitale la 
centre de servicii sociale. Astfel, recent a 
fost semnat contractul de finanþare din 
fonduri europene pentru “Regenerare fizicã, 
economicã ºi socialã a zonei marginalizate 
str. Polonã din cartierul Freidorf - Construire 
centru multifuncþional de tip servicii sociale 
fãrã cazare”. Amplasament: str. Polonã nr. 
17, cartier Freidorf. Astfel, se va construi 
o clãdire, un centru multifuncþional cu 

o suprafaþã utilã de 447 mp, regim de 
înãlþime: P + 1E. Vor fi amenajate ºi o 
zonã verde ºi un teren de joacã/sport pe 
o suprafaþã de 670,75 mp. Va beneficia 
de acest proiect populaþia care trãieºte în 
zona marginalizatã, respectiv 575 persoane, 
care au fost identificate în urma unor 
cercetãri în teren. Obiectivele proiectului 
vizeazã promovarea dezvoltãrii locale prin 
intermediul unor investiþii în construcþia ºi 
dotarea unui Centru multifuncþional destinat 
utilizãrii publice pentru activitãþi educative, 
culturale ºi recreative de tip centru de zi. 

Totodatã, se doreºte asigurarea unor servicii 
sociale destinate zonei Freidorf, care vor 
oferi posibilitatea unor intervenþii integrate 
ºi vor contribui la combaterea excluziunii 
sociale. În cadrul Centrului multifuncþional 
construit ºi dotat prin proiect se vor oferi 
servicii sociale pentru un centru de zi pentru 
copiii aflaþi în situaþie de risc de separare 
de pãrinþi, precum ºi servicii de asistenþã 
comunitarã. Valoarea totalã: 4.381.944,27 
lei, fãrã TVA. Durata: 39 luni. Primãria are 
finanþare europeanã ºi pentru un centru de 
servicii sociale în Ronaþ.

SERVICII Va fi ridicat un centru modern pentru aproape 600 de persoane, majoritatea copii

Școala duală este locul în care 
înveţi meserie, iar astfel de școli sunt 
susţinute de Primăria Timișoara, 
care a reabilitat recent o clădire 
existentă, un atelier - școală, în 

suprafaţă desfășurată de 560 mp la 
Colegiul Tehnic Regele Ferdinand.

Lucrări le  efectuate cu bani 
de la bugetul local sunt necesare 
învăţământului profesional dual, 

care la această unitate înseamnă 
8 clase de școală profesională cu 
220 de elevi în total (62 de elevi la 
profilul electric, 78 - electromecanic, 
80 de elevi - operatori mașini cu 

comandă numeric). 80 de elevi sunt 
cazaţi gratuit în internatul școlii.

În acest an școlar, concurenţa 
a fost mare și sunt 4 clase a IX - a 
cu 116 elevi. Pentru anul viitor 
școlar sunt 120 de solicitări și vor 
fi iarăși 4 clase a IX-a. Din punct 
de vedere financiar, 16 companii 
susţin cu burse elevii înscriși în 
clasele profesionale, iar primăria 
alocă fonduri pentru ca elevii să 
beneficieze gratuit de cazare și masă.

Firme colaboratoare:
Continental Automotive - 32 

elevi,
Continental Contitech - 32 elevi,
Draexlmaier - 35 elevi,
Continental Anvelope - 17 elevi,
Kimball - 16 elevi,
Smartwood - 11 elevi,
Smithfield - 9 elevi,
Elma - 6 elevi,
Gelco - 6 elevi și 7 alte firme cu 

mai puţin de 6 elevi.

Firme noi pentru anul școlar 
viitor: Colterm, Azur SA, Raol, 
Adient, AEM.

Lucrările realizate: consolidare 
structurală, termo - hidroizolaţie a 
acoperișului; reparaţii și reamenajare 
a spaţiului interior; instalaţii sanitare 
interioare; instalaţii electrice etc..

Valoarea investiţiei: 764.481,66 
lei plus TVA.

“Noi susţinem învăţământul 
profesional cu tot ce putem, pentru 
că suntem convinși că el trebuie 
susţinut. Trebuie să corectăm cu 
pârghiile noastre ceea ce s-a făcut 
rău în România prin marginalizarea 
învăţământului profesional. O 
comunitate nu poate progresa, 
nu poate fi performantă, dacă 
nu are tot spectrul de specialiști, 
dacă nu are un corp muncitoresc 
calificat, nu are cum să se dezvolte. 
Avem în Timișoara o mulțime de 
companii, ele necesită personal cu 
studii superioare într - o anumită 
proporţie, dar necesită mai ales 
muncitori  bine cal ificaţi .  Noi 
punem mare accent pe învăţământul 
profesional și îl facem din ce în ce 
mai mult după modelul german, 
ca învăţământ dual. Asta înseamnă 
în parteneriate cu companiile. Aici 
vrem să creăm o școală de excelenţă 
în domeniul profesional. Și cred că 
am făcut pași importanţi. Procesul 
de dotare va continua, vom investi 
atât cât trebuie pentru a putea 
pretinde, cu susținere în practică, 
că aici avem o școală de excelenţă”, 
a declarat primarul Nicolae Robu 
la inaugurarea atelierului dotat cu 
sprijin german.

INVESTIÞIE A fost reabilitat ºi dotat atelierul Colegiului Tehnic Regele Ferdinand
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MEDIU URBAN

În top 500 mondial
CLASAMENT Timiºoara este singurul oraº din România, cu excepþia Bucureºtiului, care se aflã în elita inovãrii

“Timișoara este singurul oraș din 
România, cu excepţia Bucureștiului, 
prezent în recent publicatul studiu: 
Innovation Cities Index, referitor 
la top 500 mondial al orașelor 
în privinţa inovării. Timișoara a 
urcat 36 de poziţii faţă de anul 
trecut. 162 de indicatori sunt cei 
în baza cărora se realizează topul, 
indicatori provenind dintr-un număr 
foarte mare de domenii”, a declarat 
viceprimarul Dan Diaconu. Cel mai 

bine stă Bucureștiul, care, deși a 
pierdut 16 poziţii, ocupă locul 171 
în topul global publicat de organizaţia 
nonguvernamenta lă  INACO - 
Iniţiativa pentru Competitivitate. 
Timișoara stă mai bine faţă de anul 
trecut și se află pe pe locul 394 în 
lume, în condiţiile în care niciun alt 
oraș românesc nu a reușit nici măcar să 
intre în acest top, în afară de Capitală. 
“Ideea de inovaţie în acest clasament 
se referă la abilitatea unui oraș de a 

transforma o idee bună sau un proiect 
într-o inovaţie transpusă cu succes 
în lumea reală, la nivel regional sau 
global. Practic, este vorba de trei pași 
relevanţi: capacitatea de a genera idei, 
de a le pune în practică și, în final, de 
a le comunica cu alţii”, consemnează 
site-ul Playtech.ro. Pe primul loc 
în topul celor mai inovatoare orașe 
din lume se află New York, urmat de 
Tokio și Londra, pe primele locuri în 
Europa fiind Londra, Paris și Berlin.

Se extinde transportul ºcolar

Nu se acceptă blocarea ilegală a roţilor

Comisia de Circulaþie a municipiului Timiºoara 
s-a întrunit de urgenþã în data de 4.12.2019, 
pentru a analiza faptul cã unele centre 
comerciale/supermarket-uri practicã blocarea 
roþilor autovehiculelor, ai cãror conducãtori 
auto parchezã în parcãrile acestora. Totodatã, 
ele percep taxe de deblocare. Primãria aduce 
la cunoºtinþã faptul cã aceste practici au fost 
realizate ºi în trecut, de o altã societatea 
comercialã, dar au fost considerate ilegale 
de cãtre instanþele judecãtoreºti competente 
de pe raza municipiului Timiºoara. Având 
în vedere cele semnalate, municipalitatea 

someazã public centrele comerciale/
supermarket-urile care practicã blocarea 
roþilor autovehiculelor în parcãrile lor, parcãri 
care nu au acces controlat, ca în termen de 
24 de ore sã renunþe la aceste practici. În 
caz de neconformare, Comisia de circulaþie 
îºi rezervã dreptul de a retrage avizele 
emise ºi a proceda la începerea demersurilor 
legale pentru închiderea acceselor, precum 
ºi de a sesiza Poliþia Românã ºi Parchetele 
competente. Cetãþenii care sunt sau au 
fost victimele acestei practici sunt rugaþi 
sã sesizeze Poliþia Românã ºi/sau Parchetele 

care au competenþe. Parcarea fãrã acces 
controlat este consideratã deschisã circulaþiei 
publice ºi se supune reglementãrilor Codului 
Rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002. În 
conformitate cu prevederile Codului Rutier, 
aprobat prin OUG nr. 195/2002, singura 
societate comercialã autorizatã de Primãria 
Municipiului Timiºoara sã realizeze serviciul de 
blocare ºi/sau ridicare, transport, depozitare 
ºi eliberare a autovehiculelor numai în 
prezenþa personalului din cadrul Poliþiei 
Rutiere este Societatea Drumuri Municipale 
Timiºoara SA.

MÃSURI Primãria avertizeazã supermarketurile cã le închide parcãrile dacã nu procedeazã legal

Din data de 5 decembrie a mai 
fost dată în folosinţă o linie de 
transport școlar, acest nou sistem 
de transport implementat acum un 

an fiind foarte apreciat de părinţi 
și elevi.

Asfel, numărul traseelor destinate 
transportului elevilor către și dinspre 

școli a ajuns la 11, noua linie, S 
11, fiind traseul de transport în 
comun special destinat elevilor din 
Calea Lipovei care frecventează 

liceele Colegiul Naţional Bănăţean 
și Colegiul Tehnic Henri Coandă.

TRASEU DUS: strada Sf. Apostoli 
Petru și Pavel (intersecţie cu strada 
Holdelor) - Calea Sever Bocu - strada 
Mitropolit Dr. Vasile Lăzărescu - 
Calea Aradului- Piaţa Consiliul 
Europei - Calea Circumvalaţiunii 
-strada Jiul - splaiul Nicolae Titulescu 
- bulevardul 16 Decembrie- Piaţa Sf. 
Maria - bulevardul 16 Decembrie 
1989 - Colegiul Bănăţean.

STAȚII DUS: Holdelor (stație 
L40), Sf. apostoli Petru și Pavel 
(staţie L40), Pomiculturii (staţie 
L40), Circumvalaţiunii (intersecţie 
cu strada Burebista- staţie E1), 
Gheorghe Lazar (staţie E1), Colegiul 
H. Coandă (staţie S7, după intersecţia 
Calea Circumvalaţiunii cu Calea 
Bogdăneștilor), Colegiul Bănăţean 
(în faţa colegiului).

TRASEU ÎNTORS: Colegiul 
Bănăţean (întoarce la semafoare) - 
bulevardul 16 Decembrie - Piaţa Sf. 
Maria - bulevardul 16 Decembrie 
- splaiul Nicolae Titulescu - strada 
Jiul - Calea Circumvalaţiunii - Piaţa 
Consiliul Europei - Calea Sever 
Bocu- strada Sf. Apostoli Petru și 
Pavel (intersecţia cu strada Holdelor 
cu întoarcere în staţia Holdelor).

STAȚII ÎNTORS: Colegiul 

Bănăţean (în faţa colegiului), Colegiul 
H. Coandă (staţie S7, după intersecţia 
Calea Circumvalaţiunii cu strada 
Brediceanu), Gheorghe Lazăr (staţie 
E1 Kaufland), Circumvalaţiunii 
(intersecţie cu strada Burebista - 
staţie E1), Pomiculturii (staţie E2), 
Sf. Apostoli Petru și Pavel (staţie E2), 
Holdelor (staţie L40).

PLECĂRI DUS: Holdelor - 7:10;
PLECĂRI ÎNTORS: Colegiul 

Bănăţean - 12:10; 13:10; 14:10.

Modificãri
De asemenea, începând din 3 

decembrie Societatea de Transport 
Public Timișoara a suplimentat cu 
câte un autobuz liniile E7 și E8, 
astfel încât în fiecare zi, se află câte 6 
autobuze pe aceste trasee ale liniilor 
Expres. Iar începând cu data de 
18.11.2019, stația Ovidiu Cotruș, 
situată pe traseul liniilor 33 barat 
și M46, sensul spre Metro, a fost 
relocată înainte de semafoarele de la 
intersecţia Calea Șagului cu strada 
Ovidiu Cotruș. În aceste condiții, 
utilizatorii staţiei “Linar” folosesc 
noua staţie Ovidiu Cotruș, distanţa 
dintre cele două staţii impunând 
această modificare.

SUPLIMENTÃRI Avem 11 trasee pentru ca elevii timiºoreni din cartiere sã circule în siguranþã
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SOCIETATE

O nouã creºã pe Brediceanu
PROGRAM Vor fi realizate mai multe obiective pentru micuþii din cartiere

Primăria timișoreană se ocupă 
de realizarea mai multor investiţii 
pentru a asigura noi locuri în creșe, 
cu atât mai mult cu cât normativele 
sunt foarte stricte și prevăd suprafeţe 
generoase pentru număr limitat de 
copii.

Se vor construi cu finanţări 
europene trei noi creșe:

- o clădire în zona de nord - Calea 
Lipovei (valoare:7.337.462,73 lei, 
respectiv1,5 milioane de euro),

- una pe str. Cocea în Ciarda Roșie 
(valoare: 7.185.368,53 lei, respectiv 

1,5 milioane de euro)
- un imobil pentru educaţie 

timpurie antepreșcolară pe Calea 
Bogdăneștilor (valoare:7.700.000 lei, 
respectiv1,6 milioane de euro).

De asemenea, cu bani de la 
bugetul local au mai fost reabilitate, 
transformate în creșe și  dotate 
spaţii neutilizate din mai multe 
cartiere. Următoarea investiţie care 
se pregătește în acest domeniu este 
transformarea în creșă a clădirii care a 
fost sediul ziarului Timișoara.

Pr imă r i a  a  l an s a t  l i c i t a ţ i a 

pentru alegerea proiectantului care 
să pregătească documentaţia de 
reabilitare a clădirii. Vor fi prestate 
servicii de proiectare și asistenţă 
tehnică din partea proiectantului 
DALI (detalii) și Proiect Tehnic 
pentru reabilitare și extindere pe 
verticală P + 1E a imobilului situat 
în strada Brediceanu nr. 37A și 
refuncționalizare în creșă.

Valoarea serviciilor de proiectare 
a fost estimată la 89.289 de lei cu 
TVA și se așteaptă oferte până în 9 
ianuarie 2020.

Parcul Cetate a intrat în reabilitare
Primãria Timiºoara a predat amplasamentul 
firmelor care se ocupã de modernizarea 
Parcului Cetate (fost Civic), unul dintre 
marile parcuri ale oraºului.

Lucrãrile care se vor efectua au o valoare 
de 5,6 milioane de lei, iar durata de 
realizare este de ºase luni.

P r imãr ia  T im iºoara  a  semnat ,  l a 
începutul lunii noiembrie, contractul 
pentru modernizarea parcului din spatele 
magazinului Bega cu o asociere de firme 
care a câºtigat licitaþia ºi va moderniza 
parcul cu bani de la bugetul local.

Lucrãrile preconizate includ modernizarea 
a 21.866 metri pãtraþi de alei dalate, alei 
asfaltate, alei cu pavele tip frunzã, alei ºi 
piaþetã pavate cu lespezi de piatrã, 82 de 
stâlpi de iluminat cu douã corpuri, patru 
pergole, 115 bãnci din lemn, cinci bãnci 
din piatrã, douã bãnci circulare Sole ºi 
douã rastele de biciclete.

Va fi realizatã ºi o fântânã decorativã ºi 
vor fi plantaþi 964 de arbori ºi arbuºti, 
precum ºi 3.762 fire de trandafiri. 

Primãria doreºte reabilitarea tuturor 
vechilor parcuri ºi scuaruri, dar ºi 

înfiinþarea unora noi, fapt pentru care în 
ultimii ani au fost modernizate mai multe 
parcuri, iar acþiunea continuã. Registrul 
Local al Spaþiilor Verzi din Municipiul 
Timiºoara - parcuri ºi scuaruri, existent la 
primãrie cuprinde 19 obiective respectiv: 
Parcul Muzeului, Parc Alpinet, Parc Botanic, 
Parc Campus Universitar, Parc Central 
(Scudier), Parc Centru Civic (Cetate), 
Parcul Copiilor, Parc Ilsa, Parcul Rozelor, 
Parcul Stadion, Parcul Tineretului, Parcul 
Universitãþii, Parcul Vasile Pârvan, Scuar 
Bastion, Scuar Bihor, Scuar Doina, Scuarul 
Operei, Scuarul Piaþa Crucii, Piaþa Plevnei.

LUCRÃRI Vor fi plantaþi aproape o mie de arbori ºi arbuºti ºi peste 3000 de fire de trandafiri

Îi învãþãm cum sã nu fie victime
În această perioadă, poliţiștii locali 

au continuat ședințele de instruire la 
unitățile de învățământ repartizate, 
fiind prezenţi la Școala Generală din 
cadrul Liceului W. Shakespeare și 

la Școala Generală Nikolaus Lenau, 
unde le-au explicat elevilor cum să 
evite să se transforme în victime ale 
furturilor, tâlhăriilor, loviri și alte 
violenţe, cât este de important să 

cunoască reguli de protecţia mediului 
și păstrarea curăţeniei, circulaţie 
rutieră etc și, în funcţie de vârsta 
elevilor, cum să se ferească de tentaţiile 
consumului de substanţe interzise, 

fiind, de asemenea, împărţite și pliante 
informative tipărite în colaborare cu 
Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică din cadrul Consiliului 
Judeţean Timiș. Totodată, poliţiștii 
locali au mai participat la o ședinţă 
cu părinţii copiilor de la Școala 
Generală nr. 1 de pe str. Comănești, 
de această dată fiind vorba despre 
elevii mai mari, de gimnaziu. Părinții 
au admis că este importantă educaţia 
din familie, dar că de mare ajutor 
sunt ședinţele pe care care poliţiștii 
locali le susțin cu cei mici la școală, 
deoarece sunt lucruri pe care aceștia 
le pot reţine mult mai ușor când 
vin de la oamenii în uniformă. De 
asemenea, părinţii au arătat că sunt 
de acord cu cât mai multe întâlniri de 
acest gen pentru a preveni producerea 
unor fapte cărora copiii le pot cădea 
victime.

Reamintim că poliţiștii locali au în 
supraveghere atât prin susţinerea de 
lecţii de prevenire, cât și prin prezenţa 
la intrările și ieșirile de la cursuri 
ale elevilor un număr de unităţi de 
învățământ, din 12 locaţii, acestea 
fiind stabilite la nivel local, în acord cu 
forţele din cadrul sistemului de ordine 

și siguranţă public și Inspectoratul 
Judeţean Școlar Timiș. Este vorba 
despre:

- Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 
- str. Gh. Lazăr nr. 2,

- Școala Generală Nikolaus Lenau 
- str. Gheorghe Lazăr nr. 20,

- Școala Generală Nikolaus Lenau 
- Piaţa Unirii nr. 7 

- Școala Generală - str. Iosif 
Nemoianu nr. 5,

- Școala Generală nr. 4 - str. J. 
Verne nr. 34

- Școala Generală Rudolf Walther, 
- Liceul Jean Louis Calderon - str. 

Pestalozzi
- Școala Generală nr. 1 - str. 

Comănești nr. 3,
- Liceul Shakespeare - Școala 

Generală - str. Moise Nicoară nr. 17,
- Grupul Școlar Dimitrie Leonida, 
- Școala Generală nr. 11 - str. 

Tacit nr. 23
- Școala Generală nr. 11 - str. 

Războieni nr. 2.
Poliţiștii locali susţin la acestea, 

periodic, lecţii de prevenire pe diferite 
linii, în funcţie de vârsta copiilor și 
de necesităţile stabilite împreună cu 
cadrele didactice.

INSTRUIRI O nouã ºedinþã cu pãrinþii ºi lecþii de prevenire pentru elevii din ºcolile timiºorene
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CULTURĂ

"Valurile Dunãrii", la primãrie
DISTINCÞIE "Regele valsului românesc”, timiºoreanul Iosif Ivanovici, a primit titlul de "Cetãþean de Onoare”, post mortem

C o m p o z i t o r u l u i  v a l s u l u i 
"Valurile Dunării”, Iosif Ivanovici, 
i-a fost acordat titlul de "Cetăţean 
de Onoare”,  post  mortem, a l 
municipiului Timișoara.

“Valurile Dunării au răsunat 
la propriu și la figurat, astăzi, în 
Sala de Consiliu a Primăriei. Am 
fost onorat să decernez titlul de 
Cetăţean de Onoare (post-mortem) 
pentru celebrul compozitor, născut 
în Timișoara, Iosif Ivanovici, cel 
care a dus nu mai puţin celebrul vals 

românesc pe toate continentele lumii. 
În egală măsură, am fost onorat să 
înmânez acest titlu, strănepotului 
său, Andrei Ivanovici, pianist de 
talie internaţională, profesor la 
Conservatoarele din Sankt Petersburg 
ș i  Shanghai .  Am convenit  să 
continuăm, împreună, să promovăm 
personalitatea și muzica lui Iosif 
Ivanovici, legătura sa cu orașul, prin 
evenimente remarcabile”, a declarat 
viceprimarul Dan Diaconu. 

Iosif Ivanovici a compus în 1880 

celebrul vals “Valurile Dunării”, 
piesă care s-a bucurat de un succes 
fulminant. Din 116 compoziţii scrise 
de autori reputaţi, "Valurile Dunării” 
a fost aleasă pentru a fi imnul oficial al 
Expoziţiei Universale de la Paris, care 
a marcat și inaugurarea celebrului 
Turn Eiffel, revista berlineză Die 
Musik numindu-l pe Ivanovici 
"regele valsului românesc”. S-a stins 
din viaţă în1902, în București și a 
lăsat lumii moștenire 350 de piese 
muzicale.

Cultura - o prioritate a 
administraþiei Robu!

DETALII Intervenþiile la clãdirea Filarmonicii urmãresc punerea în valoare a potenþialului istoric ºi arhitectural al imobilulului emblematic al oraºului

O mulţime de clădiri importante 
sunt prinse în proiecte de reabilitare, 
în cazul unora cu consolidare și 
refuncționalizare:

•8 cinematografe
•1 turn de apă istoric
•Clădirea Operei Române și 

Teatrului Naţional
•Clădirea Filarmonicii
•Fostul depou de tramvaie și 

halele conexe de pe Tache Ionescu
Iată câteva detalii privind proiectul 

ce vizează clădirea Filarmonicii: 
Intervenţiile propuse a fi realizate 

urmăresc punerea în valoare a 
potenţialului istoric și arhitectural 
al imobilulul Filarmonicii, imobil 
emblematic al orașului. Se vor face 
lucrări de reparaţii și consolidare 
pentru punerea în siguranţă a 
imobilului, pentru acţiuni seismice, 
conform cerinţelor din expertiza 
tehnică. De asemenea, propunerea 
vizează reabilitarea faţadelor: în 
zona accesului principal se va elibera 
faţada prin eliminarea extinderii 
d in  an i i  1970 .  Deș i  acea s t ă 
extindere a fost proiectată de către 
cunoscutul architect Șerban Sturza, 
ea a fost potrivită pentru a răspunde 
funcţiunii din acea perioadă, de 
cinema și se considera potrivit ca 
faţada principală să revină la forma 
sa iniţială.

Se va înlocui tâmplăria întregului 
ansamblu cu altă tâmplărie din 
lemn, cu geam termoizolant. Se va 
înlocui învelitoarea din ţiglă și se 
va reabilita șarpanta. Se vor reface 
toate finisajele interioare, după ce se 
vor finaliza intervenţiile structurale. 
Se va igieniza, hidroizola și reabilita 
subsolul și mansarda, creând astfel 
spaţii suplimentare necesare, în 
vederea funcţionării la cerinţele 
actuale.

Modernizãri
Intervenţiile principale se vor 

concentra pe sala de concerte. Fiind 
o sală proiectată iniţial pentru 

funcţiunea de cinema, propunerea 
va răspunde la cel mai înalt nivel 
cerinţelor funcţiunii actuale, de 
filarmonică. Conform studiului 
acustic efectuat, se vor schimba 
finisajele pardoselilor, pereţilor, 
scaunele și se va interveni asupra 
scenei și asupra formei tavanului. 
Instalaţiile de sunet și lumini vor fi 
cele mai performante, scopul întregii 
intervenţii fiind de a avea o sală de 
concerte modernă, performantă, 
în limita spaţiului existent. Sala va 
avea un număr aproximativ de 850 
locuri. Se dorește și extinderea scenei, 
se vor căuta soluţii în acest scop. 
O altă intervenție importantă va fi 
înlocuirea integrală a instalaţiilor 
electrice, sanitare, de climatizare și 
ventilare, pe lângă cele de lumini și 
sunet din sala principală. Intervenţiile 
propuse pe zona grădinii de vară au 
scopul de a oferi un potenţial maxim 
de folosire al spaţiului amenajat în 
cadrul ei și aferent acesteia. Datorită 
gradului ridicat de deterioare al 
elementelor constructive (scări, 
gradene, parapeţi, jardiniere) și a 
formei neregulate a amfiteatrului 
exterior, se va construi un amfiteatru 
nou, din beton, pe aceeași amprentă, 
fără a afecta arborii existenţi. La baza 
lui, înspre curtea creată cu clădirea 
Filarmonicii și accesul principal vor 
fi amenajate o cafenea, un info-point, 
un gift-shop și grupuri sanitare. Fiind 
spaţii semi-publice, accesul va fi liber, 
cu anume restricţii doar în cadrul 
evenimentelor organizate. Spaţiile 

verzi și aleile vor fi reamenajate, cu 
locuri de stat și mobilier urban.

Grãdina de varã
Amfiteatrul va fi acoperit în 

funcţie de condiţiile meteo (ploaie sau 
soare putenic) cu o structură ușoară 
din pânze, susţinute de o structură 
metalică, pe care vor fi amplasate 
sistemele noi de lumini și sunet. 
Structura metalică va oferi un sprijin 
vegetaţiei căţărătoare, devenind astfel 
spaţiul interior o adevărată grădină 
de vară. Această propunere va oferi 
posibilitatea folosirii grădinii de 
vară la o capacitate mult mai mare 
(un număr aproximativ de 1.150 
de locuri) și pentru mult mai multe 
evenimente, nu doar proiecţii de film 
sau spectacole, fără a fi o problemă 
condiţiile de vreme. Ecranul grădinii 
de vară se va reabilita, împreună cu 
clădirea din spatele lui, în care se vor 
amenaja vestiare, grupuri sanitare și 
spaţii de lounge pentru artiștii care 
vor avea acces la scenă. Se propune 
o scenă nouă, modernă, care de 
asemenea va fi dotată cu o structură 
metalică cu posibilitatea de acoperire 
și susţinere pentru instalaţiile de 
sunet și lumini. O atenţie deosebită 
se oferă amenajărilor exterioare, prin 
refacerea aleilor, reabilitarea gardului 
din beton al grădinii de vară, dotarea 
cu mobilier urban și corpuri de 
iluminat exterior, reamenajarea 
spaţiilor verzi, rebilitarea parcărilor.
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 507 din data: 25.10.2019 
privind instituirea și acordarea 
“Medaliei Recunoștinţei Municipiului 
Timișoara”
 508 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea contractării 
unei/unor finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare totală de 
203.920.524 lei pentru refinanţarea 
unor împrumuturi contractate de 
către Municipiul Timișoara, în 
vederea optimizării serviciului datoriei 
publice locale
 509 din data: 25.10.2019 

privind atribuirea unui teren în 
folosinţă gratuită pentru Grădiniţa PP 
nr. 10, str. Iuliu Maniu nr. 42
 510 din data: 25.10.2019 

privind trecerea din domeniul public al 
municipiului Timișoara, în domeniul 
privat al municipiului Timișoara 
a terenului aferent imobilului cu 
destinaţia de locuinţă, situat în 
Timișoara, str. Memorandului nr. 75, 
ap.2 înscris în CF 448539 Timișoara, 
nr. top.10173 - 10174
 511 din data: 25.10.2019 

privind schimbarea destinaţiei 
spaţiului cu suprafaţa utilă de 121,12 
mp și a terenului în suprafaţă de 
223,82 mp situat în imobilul din 
Timișoara, str. Războieni nr. 2, 
precum și atribuirea în folosinţă 
gratuită către Direcţia Poliţiei Locale
 512 din data: 25.10.2019 

privind atribuirea în folosinţă gratuită 
a imobilului - Sală de sport și vestiare, 
situat în Timișoara str. Dunărea nr. 
9, aflat în baza materială a Scolii 
Gimnaziale “Dimitrie Leonida”, către 
Clubul Spotiv Școlar nr. 1 și Clubul 
Sportiv Școlar “Bega”
 513 din data: 25.10.2019 

privind atribuirea în folosință gratuită 
pe o perioadă de 10 ani cu contract 

de comodat a spațiului cu altă 
destinaţie situat în Timișoara, Calea 
Dorobanților, nr. 42 către Direcția 
de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara
 514 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
rectificare a suprafeţei imobilului 
cu nr. top. 1833/635 - 637/b, 
1836/635 - 637 înscris în CF nr. 
428107 Timișoara, CF vechi nr. 
1428 Chișoda, situat în Timișoara, 
str. Chișodei nr. 48, de la suprafaţa 
de 1259 mp. la suprafaţa de 1213 mp.
 515 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
rectificarea suprafeţei imobilului situat 
în Timișoara Calea Circumvalaţiunii, 
înscris în CF nr. 438110 Timișoara, 
cu nr. top. 1243/1/9/1/1/1/2; 
1243/2/2/1/1/3/1/2 de la 390 mp. 
la 363 mp
 516 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea operaţiunilor de 
dezlipire și ieșire din indiviziune 
a imobilului cu număr cadastral 
413500, bulevardul Simion Bărnuţiu, 
nr. 57/A, Timișoara
 517 din data: 25.10.2019 

privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr. 1596/25.11.2016 
încheiat cu ASOCIAŢIA PENTRU 
C O M U N I C A R E  V I Z U A L Ă 
VIDEOVEST TIMIȘOARA
 518 din data: 25.10.2019 

privind prelungirea Contractului de 
concesiune nr. 59/22.11.2004 având 
ca obiect exploatarea spaţiului în 
care funcţionează Cabinet Medical 
Medicină de Familie Dr. Bălean 
Mihaela Maria, situat în Timișoara, 
str. Cireșului, nr. 1A, cabinet nr. 2
 519 din data: 25.10.2019 

privind schimbarea destinaţiei 
spaţiului cu suprafaţa utilă de 768,38 

mp și a terenului în suprafaţă de 
904,18 mp, situat în imobilul din 
Timișoara, str. Războieni nr. 2, 
precum și transmiterea acestora în 
administrarea Consiliului Judeţean 
Timiș, pentru desfășurarea activităţii 
Bibliotecii Judeţene Timiș “Sorin 
Titel”
 520 din data: 25.10.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 190/2013, 
privind închirierea terenurilor 
aferente imobilelor cu destinaţia de 
locuinţă dobândite în proprietate în 
baza prevederilor Legii nr. 112/1995 
și Legii nr. 79/1997 și stabilirea chiriei 
și a tarifului de bază a chiriei, prin 
indexarea cu rata inflaţiei
 521 din data: 25.10.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, 
la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 
3, Piata Unirii, nr. 11, etaj parter, 
Timisoara, jud Timis, evidentiat 
în CF nr. 407574-C1-U3, nr. top. 
407574-C1-U3, la preţul de vânzare 
de 744.805 lei
 522 din data: 25.10.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia de înstrăinare a imobilului 
din Timișoara, strada Ispirescu nr. 
17, identificat în C.F. nr. 439004, 
(provenit din CF vechi nr. 1629), nr. 
cadastral 5782, la preţul de 65.000 
euro
 523 din data: 25.10.2019 

privind modificarea Statului de funcţii 
pentru Serviciul Public Asistenţă 
Medicală Școlară Timișoara
 524 din data: 25.10.2019 

privind modificarea si aprobarea 
Statului de Funcții pentru Filarmonica 

“Banatul” Timișoara
 525 din data: 25.10.2019 

privind modificarea și aprobarea 
Statului de Funcţii al Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timișoara
 526 din data: 25.10.2019 

privind modificarea si aprobarea 
Statului de Funcţii al Serviciului 
Public Sport Club Municipal 
Timișoara
 527 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajare strada Spătarul 
Milescu”
 528 din data: 25.10.2019 

privind modificarea Hotărâri i 
Consiliului Local nr. 222/2019 
“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”
 529 din data: 25.10.2019 

privind actualizarea Devizului general 
din cadrul Studiului de Fezabilitate 
aferent obiectivului de investiţii 
“Modernizarea străzilor din piatră 
cubică din Timișoara”
530 din data: 25.10.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-
economici faza DALI și a descrierii 
sumare a investiţiei pentru obiectivul 
“DALI reabilitare (structuri metalice 
în arce pentru spaţii culturale) - 
scenă(pentru spectacole cu învelitoare 
din membrană impermeabilă) - Parcul 
Rozelor”
 531 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea modificări i 
prevederilor art. 3, alin. (1) și art. 
3, alin. (3) din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 371 din 30.10.2007
 532 din data: 25.10.2019 

privind acordul Consiliului Local 
de demarare a procedurilor de 
“Amplasare catarg” în Piaţa Libertăţii, 
CF 413944, Top 413944 Timișoara
 533 din data: 25.10.2019 

pr iv ind  aprobarea  înfi inţă r i i 
Pieţei Țărănești de tip Volantă în 
Municipiul Timișoara, zona Soarelui 
(strada Oglinzilor), înscrisă în CF nr. 
425289, Timișoara
 534 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal - “DEZVOLTARE ZONĂ 
MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, 
FUNCŢIUNI ADMINISTRATIVE 
ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea 
Martirilor nr. 98, Timișoara
 535 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal “ZONA DEPOZITARE, 
LOGISTICĂ,  PRODUCŢIE 
NEPOLUANTĂ”, zona Calea 
Șagului, Timișoara
 536 din data: 25.10.2019 

privind aprobarea proiectelor de 
activitate sportivă și a contribuţiilor 
financiare acordate de la bugetul 
local prin contracte de finanţare 
încheiate între Municipiul Timișoara 
și structuri sportive, asociaţii și 
organizaţii fară scop patrimonial, pe 
anul 2019
 537 din data: 25.10.2019 

privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la 
intenţia de înstrăinare a ap. magazii, 
situat în str. Romulus nr. 32, etaj 
parter, evidenţiat in CF nr. 413788-
C1-U7, nr. cadastral 413788-C1-U7 
și a ap. 2, situat in str. Romulus nr. 32, 
evidenţiat în CF nr. 413788-C1-U4, 
nr. cadastral 11876/III, la preţul total 
de vânzare de 110.000 euro.
 538 din data: 25.10.2019 

Hotãrârile votate de cãtre Consiliul Local al Municipiului Timiºoara

CONSILIUL LOCAL

Pentru anul 2020 tarifele aplicate 
pentru parcarea pe raza municipiului 
Timișoara vor rămâne cele stabilite 
prin Hotărârea Consiliului Local 
a l  Municipiului  Timișoara  nr. 
63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local Municipiului 
Timișoara nr. 418/30.07.2013. SC 
Drumuri Municipale Timișoara 
SA a solicitat ca tarifele să rămână 
neschimbate faţă de cele aprobate 
pentru anul 2013. La propunerea 

consilierului local Adrian Orza, s-a 
decis ca străinii să nu mai parcheze 
gratuit în Timișoara, chiar dacă 
primarul Nicolae Robu ar fi vrut 
ca în perspectiva anului 2021, când 
Timișoara va Capitală Europeană 
a Culturii să fie încurajat turismul. 
“Eu vreau să fie anulată gratuitatea 
pentru străini, pentru că noi oriunde 
am merge în Europa nu suntem 
scutiţi de plata parcării”, a declarat 
Adrian Orza. “Da, așa este, a rămas 

prevederea de gratuitate. Acum 
nu știu dacă este chiar oportun ca 
înainte de a avea mai mulţi turiști 
ca oricând să nu dăm acest semnal 
de ospitalitate, care e rarisim, eu 
nu l-am întâlnit niciunde. Dacă 
vrem să punem pe toată lumea la 
plată este posibil, trebuie făcut acest 
amendament de anulare a articolului 
care prevede gratuitate”, a explicat 
primarul. Propunerea consilierului 
local Adrian Orza de eliminare a 

gratuităţii pentru străni a trecut cu 
23 de voturi. De asemenea, a fost 
modificat regulamentul de parcare, 
două străzi: I.C. Brătianu și Carol 
Telbisz au fost trecute din zona 
tarifară I roșie în zona tarifară 0 
verde și s-a introdus Timpark pe 
bd. Dr. Iosif Bulbuca - zona tarifară 
III, bd. V. Pârvan nr. 5 și 5A - zona 
tarifară II, bd. C. Coposu nr. 1, str. 
Pestalozzi și bd. Eroilor de la Tisa - 
zona tarifară II.

Atribuire
A fost aprobatã atribuirea în folosinþã 
gratuitã,pe o perioada de 49 ani, a 
unui teren în suprafaþã de 5082 
mp, cãtre Mitropolia Banatului 
Arhiepiscopia Timisoarei în scopul 
construirii unui aºezãmânt social cu 
paraclis ortodox. Propunerea a venit 
din partea unui grup de iniþiativã 
format din angajati ai Continental 
Automot i ve  Roman ia  SRL  º i 
colaboratori. Acest aºezãmânt social 
care se va construi va fi un sprijin 
pentru copiii ºi tinerii Timiºoarei 
alãturi de familiile angajaþilor din 
Continental Automotive Romania 
SRL. Comunitatea astfel formatã 
în jurul activitãþilor desfãºurate în 
cadrul aºezãmântului prin grãdiniþa, 
centrul pentru tineri,Paraclis Ortodox 
se va implica în proiecte cu impact 
social ºi nu numai. Terenul solicitat 
este în vecinãtatea platformei 
industriale din Calea Buziaºului 
ºi este proprietatea Municipiului 
Timiºoara fiind în domeniul public, 
fapt pentru care a fost nevoie de 
aprobarea consilierilor locali.

Monitorul
Te informeazã Tarifele de parcare rãmân neschimbate

MODIFICÃRI A fost eliminatã gratuitatea pentru strãini ºi sunt unele schimbãri de zonã tarifarã
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CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici faza SF+PT și a 
anexei privind descrierea sumară a 
investiţiei pentru obiectivul “Realizare 
fundaţie și amplasare catarg” în Piaţa 
Libertăţii, CF 413944, Top 413944 
Timișoara
 539 din data: 25.10.2019 

priv ind aprobarea rect ificăr i i 
bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2019
 540 din data: 25.10.2019 

privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice prin Compania Naţională 
de Investiţii,C.N.I. SA pe bază de 
protocol a terenului proprietatea 
Municipiului Timișoara în suprafaţă 
de 14000 mp identificat potrivit Cărţii 
funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 
448188, liber de orice sarcini în 
vederea și pe perioada realizării de 
către C.N.I. SA a obiectivului de 
investiţii - Construire bază sportivă 
TIP1 din Municipiul Timișoara, 
judeţul Timiș.
 541 din data: 25.10.2019 

privind operaţiunea de primă 
înscriere în Cartea Funciară nouă și 
diminuarea(transferarea) suprafeţelor 
din Cărţi le Funciare vechi,  a 
imobilelor situate în Timișoara, str. 
Siemens
 542 din data: 12.11.2019 

privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale in Municipiul Timișoara 
pentru anul 2020
 543 din data: 12.11.2019 

privind vânzarea terenulului aferent 
construcţiilor dobândite în baza Legii 
nr. 112/1995, situat în Timișoara str. 
I. Negulici nr. 34/A
 544 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de 
către Municipiul Timișoara a 
terenului ce face obiectul renunţării 
la dreptul de proprietate de către 

Șerban Petru, situat în Timișoara, 
str. Câmpului, nr. 71, înscris în CF 
nr. 443093 Timișoara, nr. cadastral 
443093, suprafaţă de 3232 mp. teren 
intravilan-arabil, destinat drumului și 
zonelor verzi
 545 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara a terenurilor 
care fac obiectul renunţării la dreptul 
de proprietate de către Buga Viorel, 
Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâșcă 
Lucian Marius, Mâșcă Irina, Leușcă 
Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, 
Tomoroga Melania-Alexandra, 
Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-
Tellage srl, Costea Vasile, Florea 
Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaș 
Vasile, Magdaș Letiţia, Bihoi Adrian-
Ilie și Bihoi Ioana-Simona
 546 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara a terenurilor 
înscrise în, C.F. nr. 448052-Timișoara, 
C.F. nr. 448053-Timișoara și C.F. nr. 
448054 - Timișoara
 547 din data: 12.11.2019 

privind cumpărarea terenului, situat 
în Timișoara, Aleea Gorniștilor nr. 6, 
înscris în CF nr. 422748 Timișoara, 
în vederea asigurării accesului 
autospecialelor de intervenţie în caz 
de incendiu și a utilajelor pentru 
executarea unor lucrări de construcţii 
la Școala Gimnazială nr. 27
 548 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara, a terenurilor 
ce fac obiectul renunţării la dreptul de 
proprietate de către Ghiurcan Ștefan - 
Alexandru și Ghiurcan Rodica
 549 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de 
către Municipiul Timișoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunţării 
la dreptul de proprietate de către S.C. 
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L
 550 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara a terenurilor 
ce fac obiectul renunţării la dreptul 
de proprietate de către DUCA 
AMBROZIU și DUCA MARINELA 
înscrise în CF nr. 444857 în suprafaţă 
de 43 mp și CF nr. 444858 în 
suprafaţă de 114 mp, teren intravilan 
destinat drumului public
 551 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara a terenului 
înscris în C.F.447329 Timișoara, ce 
face obiectul renuţării la dreptul de 
proprietate de către LOMAS SERV 
SRL și trecerea terenului respectiv 
din domeniul privat al Municipiului 
Timișoara în domeniul public al 
Municipiului Timișoara
 552 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea convenţie i 
de eșalonare la plată a sumei de 
38.985.951,994 lei reprezentând 
contravaloare pierderi tehnologice 
induse aferente anului 2018
 553 din data: 12.11.2019 

privind darea în administrare a 
imobilului din Timișoara, str. I. 
Plavoșin, nr. 21, către DIRECŢIA 
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A 
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
 554 din data: 12.11.2019 

privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr. 321/22.12.1998 
î n c h e i a t  c u  S . C .  U Z I N A 
MECANICĂ CUGIR S.R.L
 555 din data: 12.11.2019 

privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr. 954/04.04.2000 
înche i a t  cu  CONSUL ATUL 
GENERAL AL REPUBLICII 
SERBIA
 556 din data: 12.11.2019 

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

4, înscris în C.F nr. 429408, nr. 
topografic 5747 (provenit din C.F 
vechi nr. 1034), la preţul de vânzare 
de 230.000 euro
 557 din data: 12.11.2019 

privind operatiunea de dezlipire si 
ulterior alipire a suprafetei de teren 
aferenta Liceului cu Program Sportiv 
Banatul
 558 din data: 12.11.2019 

privind aprobarea operaţiunii de 
primă înscriere în cartea funciarã 
a imobilului “Liceul Tehnologic 
Transporturi  Auto”,  s i tuat în 
Timișoara, str. Ardealul nr. 1, cu 
suprafaţa de 19900 mp
 559 din data: 12.11.2019 

privind tarifele aplicate pentru 
parcarea pe raza municipiului 
Timișoara
 560 din data: 12.11.2019 

privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici faza PT si 
Devizului General pentru “Proiect 
complex de invest it i i  + PT - 
Extindere și modernizare ansamblu 
construit existent la Spitalul de Boli 
Infecţioase și Pneumoftiziologie 
dr. V. Babes, Timisoara, etapa 
1 - Extindere compartiment de 
recuperare medicala respiratorie”
 561 din data: 12.11.2019 

p r i v ind  aco rdu l  Cons i l iu lu i 
Local al Municipiului Timișoara 
asupra realizării PUZ ILSA II, 
ZONĂ MIXTĂ - LOCUINŢE 
C O L E C T I V E ,  S P A Ţ I U 
EXPOZIŢIONAL, SERVICII, 
BIROURI ȘI PARCAJE
 562 din data: 12.11.2019 

p r i v i n d  a p ro b a r e a  P l a n u l u i 
Urbanistic de Detaliu “Construire 
6 terenuri tenis, un teren de mini 
fotbal, construcţie P+1E pentru 
vestiare și birouri, construcţie P 
pentru sală de mese, loc parcare 
auto”, zona Plopi, CF 433678, 
Timișoara
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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.

Traian Vuia, nou nume de cartier
ATRIBUIRI Mai multe strãzi ºi zona Aeroport au primit denumiri ale unor personalitãþi de excepþie

Au fost aprobate atribuiri sau 
schimbări de nume pentru 23 de străzi 
și un cartier:

- Se schimbă denumirea străzii 
Mile Cărpenișan din zona Freidorf 
CET SUD, paralelă cu Calea Șagului, 
situată între calea ferată și CET Sud în 
strada George Constantinescu

- Intrarea cu denumirea Bogdan 
Catul își schimbă denumirea și revine 
la vechea denumire Labirint și pentru 
blocul cu nr. 2 (bl. A8)

- Intrarea cu denumirea Bogdan 
Catul își schimbă denumirea și revine 

la denumirea Dropiei și pentru blocul 
cu nr. 7 (bl. A9),

- Strada fără nume situată între Str. 
Enric Baader și blocul din ștr. Vasile 
Lucaciu nr. 17 se va numi Profesor 
Voicu Safta

- Străzi noi din zona Plopi Sud - 
str. Albăstrelelor se vor numi: Oscar 
Szuhanek, Ștefan Jäger, General 
Magheru, Jules Verne, Rezistenţa 
bănăţeană, Toma Arnăuţoiu.

- În zona Mehala - 2 străzi noi 
perpendiculare pe str. Petru Vintilă se 
vor numi Gheorghe Azap și Nicolae 

Oţălea, o altă stradă nou paralelă cu 
Gr. Alexandrescu se va numi Mihail 
Halici.

- Strada nouă din zona Aradului - 
Sever Bocu, în prelungire, se va numi 
Ion Barbu

- Stradă nouă în zona str. Armoniei 
nr. 20, 20a - str. Gr. Alexandrescu se 
va numi George Emil Palade

- 4 străzi noi din zona Metro II se 
vor numi: Constantin Baraschi, Ion 
Irimescu, Peter Freund și Mitropolit 
Nicolae Corneanu

- Strada nouă din zona Mureș - 

Musicescu, în prelungirea străzii Vasile 
Voiculescu, va primi același nume.

- Strada nouă din zona Freidorf, 
situată în str. Nicolae Andreescu nr. 
42, paralel cu str. Aurel Buteanu se 
va numi Mile Cărpenișan

- Strada Oscar Szuhanek, care 
face legătura cu DC 49, se va numi 
Calea Moșniţei, iar strada nouă din 
prelungirea străzii Calea Moșniţei se 
va numi tot Calea Moșniţei.

- Cartierul de blocuri din zona 
Aeroport primește denumirea Traian 
Vuia.

Buletin periodic editat 
de Primãria Municipiului 

Timiºoara

Tel: 0256/408.440

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

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

Aquatim: sã protejãm, împreunã, hidranþii!
AVERTISMENT Furtul sau distrugerea acestora pot pune în pericol intervenþiile pentru salvarea unor vieþi

În condiţiile în care, din nefericire, 
în Timișoara, se înregistrează cazuri 
neplăcute, de furturi sau vandalizări 
ale hidranţilor, Aquatim revine 
cu o precizare  importantă ,  de 
conștientizare a pericolului major 
generat: Hidranţii sunt vitali în 
stingerea incendiilor, iar distrugerea 
lor generează, implicit, situaţii de 
criză în managementul unor posibile 

as t fe l  de  intervenţ i i !  Aquat im 
precizează că accesul la acești hidranţi 
este permis EXCLUSIV companiei și 
pompierilor.

E c h i p e l e  A q u a t i m  a s i g u r ă 
mentenanţa sistemului de distribuţie 
a  apei  potabi le ,  iar  pompier i i 
desfășoară exerciții de stingere a 
incendiilor sau sting incendii reale, 
atunci când ele se produc. Așadar, 

odată cu mentenanţa reţelei de 
distribuţie a apei, echipele companiei 
verif ică,  periodic,  hidranţi i  de 
incendiu,  iar  cei  care neces i tă 
intervenţii tehnice sunt reparaţi și 
repuși în funcţiune.

Aquatim trage un semnal de 
alarmă major, pentru că, în lipsa 
unui hidrant corespunzător tehnic, 
se ajunge la imposibilitatea evidentă 

de alimentare a autospecialelor de 
pompieri, deci la intervenţii impropri 
de salvare de vieţi, respectiv bunuri, 
în cazul unor incendii. Aquatim 
reafirmă că protejarea hidranţilor 
este un gest important de civism pe 
care trebuie să-l încurajăm cu toţii, 
deoarece accesul la apă-respectiv 
hidranţi-  în anumite cazuri de 
incendii poate salva vieţi omenești.

Informaþii utile despre avizele tehnice

Aquatim ne oferă explicaţii despre factură

Cum plãtim apa meteoric? Este 
una dintre întrebãrile frecvente pe care 
Aquatim le primeºte, pe toate mijloacele 
de comunicare oficiale, astfel cã societatea 
s-a gândit sã vinã în sprijinul clienþilor, cu 
explicaþii detaliate. Prin urmare, factura 
fiecãrui consumator conþine o rubricã, 
numitã Canal Apã meteoricã. Cantitatea în 
cauzã se calculeazã înmulþind cantitatea 

de apã meteo, transmisã de Administraþia 
Naþionalã de Meteorologie- ANM - cu 
suprafaþa de colectare pe care clientul 
a declarat-o în momentul încheierii 
contractului cu Aquatim. Pentru a veni în 
sprijinul clienþilor, Aquatim precizeazã cã, 
în cazul unor ploi torenþiale extreme - aºa 
cum se înregistreazã în ultimii ani - implicit 
generatoare de cantitãþi majore de apã, 

Aquatim va factura doar acele cantitãþi care 
sunt preluate de sistemul de canalizare, 
respectiv de staþia de epurare.Tariful 
canalizãrii apei meteorice este acelaºi cu 
tariful canalizãrii apei potabile pentru cã 
serviciile prestate, în ambele cazuri, sunt 
aceleaºi: colectare, transport, epurare apã 
uzatã. Costurile aferente sunt importante 
iar finalul acestui procedeu complex este 

unul benefic pentru consumatori.
În scopul limitãrii cantitãþii apelor 

meteorice, Aquatim încurajeazã, acolo 
unde este posibil, aplicarea de soluþii 
individuale: infiltrare, colectarea apei 
meteo în rezervoare special ºi utilizarea 
ei, spre exemplu, în udatul grãdinilor sau 
a spaþiilor verzi din curte sau din preajma 
locuinþelor proprii.

CANAL Cantitatea de apã meteoricã se calculeazã în funcþie de datele de la Administraþia Naþionalã de Meteorologie

Pentru  a  veni  în  spr i j inul 
clienţilor, compania regională de 
alimentare cu apă și canalizare ne 
reamintește tipul de avize tehnice 
pe care societatea Aquatim le 
eliberează.

1. Avizul tehnic de contorizare 
individuală

2. Avizul tehnic de branșare/
racordare

3. Avizul tehnic de extindere a 

reţelelor de apă/canalizare
4. Avizul tehnic de furnizare a 

utilităţilor de apă/canalizare pentru 
spaţii cu altă destinaţie

5. Avizul tehnic de preluare în 
staţia de epurare a apelor uzate 
menajere

6 .  Av i z u l  t e h n i c  p r i v i n d 
asigurarea furnizării utilităţilor de 
apă/canalizare

Depunerea documentaţi i lor 

și eliberarea avizelor se realizează 
în cadrul Serviciului Tehnic al 
societăţii. Aquatim vă recomandă să 
vă adresați cu încredere Serviciului 
Tehnic, coordonatele acestuia fiind 
pe site-ul companiei www.aquatim.
ro/. În prealabil, puteţi consulta 
secţiunea https://www.aquatim.ro/
avize-tehnice-45.html, care conţine 
informaţii detaliate despre fiecare 
aviz în parte.

Taxa de avizare este de 48,79 

lei (TVA inclus) și se achită la 
depunerea  documenta ţ i e i ,  l a 
casieriile Aquatim. 

Datele de contact și programul 
de lucru: Serviciul Tehnic Aquatim, 
str. Treboniu Laurian nr. 7A, camera 
14, telefon: 0256 203 652, 0754 
099 501 luni - vineri, între orele 
8-15.

Cererile tipizate pentru persoane 
fizice respectiv pentru persoane 
juridice se pot obţine de la Serviciul 

tehnic al Aquatim sau de la Primăria 
Municipiului Timișoara. Aquatim 
insistă să informeze clienţii că 
realizarea branșamentelor de apă 
și a racordurilor de canalizare fără 
avizul Aquatim este clandestină 
și atrage, conform legislaţiei în 
vigoare, răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională, 
administrativă sau penală, după caz, 
atât pentru utilizator cât și pentru 
executantul lucrării.

ATENÞIE Realizarea branºamentelor de apã ºi a racordurilor de canalizare fãrã avizul Aquatim este clandestinã ºi atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenþionalã, administrativã sau penalã
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ORDINE PUBLICĂ

Afiºaj
Dupã ce în urmã cu aproximativ o 
sãptãmânã poliþiºtii locali au aplicat 
14 sancþiuni contravenþionale 
în cazul unui organizator de 
evenimente care a lipit postere 
publ ic i tare pe automatele º i 
dispozitivele de dirijare a traficului, 
alegându-se cu 14 amenzi a câte 
1000 de lei fiecare, zilele trecute, 
poliþiºtii locali din cadrul Serviciului 
Disciplina în Construcþii ºi Afiºaj 
Stradal au continuat verificãrile pe 
aceastã linie depistând alte douã 
firme, ambele din Capitalã care au 
lipit afiºe de mari dimensiuni pe 
aceste dispozitive, împiedicându-
se prin astfel de fapte aerarea 
acestora ºi existând posibilitatea 
de a produce disfuncþionalitãþi ce 
implicã grave riscuri în fluidizarea 
ºi siguranþa traficului rutier ºi 
pietonal. ªi în cazul acestora au 
fost încheiate 14 procese verbale 
de constatare a contravenþiei 
cu amendã de câte 1000 le i 
fiecare, conform Legii 185/2013 
privind amplasarea ºi autorizarea 
mij loacelor de publ ic itate, în 
valoare totalã de 14.000 lei. Poliþia 
Localã Timiºoara atrage atenþia 
cã verificãrile vor continua ºi în 
perioada urmãtoare pentru a-i 
determina pe organizatorii de 
evenimente sã facã promovarea 
spectacolelor în locuri autorizate 
ºi pentru a nu pune în pericol 
circulaþia rutierã ºi pietonalã.

Verificãri
Serviciul Inspecþie Comercialã din 
cadrul Poliþiei Locale au efectuat, 
în ultima perioadã, verificãri în ceea 
ce priveºte respectarea prevederilor 
Legii 8/1996, actualizatã, privind 
dreptul de autor ºi drepturile 
conexe, act normativ care prevede 
cã inclusiv poliþiºti i locali au 
atribuþii în verificarea, alãturi de 
reprezentanþii Uniunii Producãtorilor 
de Fonograme din România, în ceea 
ce priveºte comunicarea publicã, fãrã 
autorizarea sau consimþãmântul 
titularului drepturilor recunoscute 
de lege, a operelor ori a produselor 
purtãtoare de drepturi conexe. În 
ultimele luni au fost verificate, în 
colaborare cu reprezentanþii UPFR, 
peste 20 de societãþi comerciale 
care difuzau muzicã, dar care, în 
urma controalelor ºi somaþiilor 
aplicate s-au conformat ºi au 
achitat taxele prevãzute de lege 
cãtre UPFR pentru muzica difuzatã 
în incinta societãþilor comerciale. 
În urma verificãrilor, s-a constatat 
ºi cazul unei f irme care nu a 
respectat somaþiile aplicate ºi nu 
s-au obþinut licenþele neexclusive 
pentru utilizarea muzicii în incinta 
localului, motiv pentru care pe 
numele f irmei a fost încheiat 
proces - verbal de constatare 
a contravenþiei în valoare de 
10.000 lei.

Monitorul
Te informeazãVoluntariat pentru un oraº curat

ACÞIUNE Poliþiºtii locali aflaþi în timpul liber au curãþat zona Modern de resturile vegetale aflate pe strãzi

Pentru a dovedi implicare în 
problemele comunităţii, poliţiștii 
locali în cursul unei zile de sâmbătă, 
în timpul lor liber și pe bază de 
voluntariat, au organizat o acțiune de 
colectare a deșeurilor vegetale, mai 
exact crengi și frunze, de pe străzile 
Renașterii, Lorena, Basel, Geneva, 
Zürich etc. În cadrul acţiunii, care 
s-a derulat în zona în care își are 
sediul Poliţia Locală, au fost adunaţi 
aproximativ 15 metri cubi de deșeuri 
vegetale, care au fost predate la un 
punct de colectare autorizat. De-a 
lungul anilor trecuţi, dar și anul acesta, 
poliţiștii locali aflaţi în timpul lor liber 
au organizat și participat pe bază de 

voluntariat la mai multe acţiuni de 
ecologizare, devenite deja tradiţie, 
acţiuni organizate pe cartiere și pe 
malurile canalului Bega, cu intenția 
de a conferi orașului nostru un aspect 
demn de un oraș european, dar și de 
a fi luaţi, de ce nu, drept exemplu 
și de reprezentanţii altor instituţii și 
organisme care să organizeze astfel de 
acţiuni, deoarece fiecare dintre noi 
trebuie să învăţăm să ne gospodărim 
și să menţinem orașul în care trăim și 
muncim curat și civilizat. Iar pentru 
ca Timișoara să redevină un oraș 
cu adevărat curat, este nevoie de 
implicarea noastră a tuturor cetăţenilor 
ei, prin diferite acţiuni dacă e posibil.

Continuă în această perioadă 
acţiunile poliţiștilor locali în vederea 
luării măsurilor de fluidizare a traficului 
obstrucţionat de autovehiculele parcate 
neregulamentar, situaţii constatate de 
altfel zilnic, dar și a cazurilor în care 
se blochează accesul în curţi, garaje, 
parcări, imobile. Atragem atennţa 
că prin astfel de fapte conducătorii 
auto pun în dificultate circulaţia altor 
persoane, care nu pot astfel să iasă sau 
să intre cu autovehiculele proprii din 
zonele blocate, existând chiar și situaţii 
în care este blocat accesul pietonilor în 

imobile. Spre exemplu, zilele trecute 
s-a sesizat faptul că un conducător auto 
a blocat accesul într-un garaj de pe bd. 
Cetăţii, un altul a blocat accesul într-un 
imobil de pe str. Telegrafului, iar un alt 
conducător auto a blocat accesul în scara 
unui imobil de pe bd. Republicii. Un 
șofer a blocat tot zilele trecute accesul 
într-o curte de pe bd. C.D. Loga, iar 
un altul ieșirea din parcarea Facultăţii 
de Medicină de pe str. Regimentul 
3 Călărași. Un conducător auto a 
blocat accesul în Cimitirul Eroilor, 
alţii accesul în curţi de pe străzile 

Basarabia, M. Viteazul și în garaje de 
pe străzile Renașterii și Electronicii. 
În luna noiembrie au fost aplicate pe 
această linie un număr de 88 sancţiuni 
contravenţionale. Poliţia Locală 
Timișoara atrage atenţia conducătorilor 
auto să respecte legislaţia, deoarece 
sancţiunile pentru astfel de fapte sunt 
între 290 și 725 lei și 2 sau 3 puncte 
penalizare la permis, conform OUG 
195/2002, cele mai multe sancţiuni 
fiind maxime, deoarece cei în cauză sunt 
surprinși în zonă staţionând, iar în unele 
cazuri se trece și la ridicarea mașinilor.

LEGISLAÞIE Sancþiunile sunt între 290 ºi 725 lei ºi 2 sau 3 puncte penalizare la permis

În vizor, şoferii care blochează accesul

Se aplicã amenzi mai mari
Poliţ i ș t i i  local i  din cadrul 

Serviciului Protecţia Mediului 
acţ ionează permanent pentru 
dep i s t a r e a  p e r soane lo r  c a re 
abandonează deșeuri pe domeniul 
public, atât în cazurile în care aceste 
persoane sunt surprinse în timpul 
patrulărilor efectuate în teren, cât și 
ca urmare a imaginilor surprinse pe 

camerele de supraveghere din oraș. 
Astfel, poliţiștii locali au surprins un 
cetăţean care a abandonat 10 saci cu 
resturi provenind din amenajarea 
apartamentului pe str. Gheorghe 
Lazăr. Acesta a fost amendat cu 
2000 lei, cu somaţie de curăţare a 
locaţiei și predare a resturilor către 
operatorul de salubrizare. Cel în 

cauză s-a conformat, declarând că a 
crezut că acolo are voie, deoarece este 
în spatele blocului. Reamintim că 
au intrat în vigoare noile modificări 
ale HCL 371/2007 pe linie de 
protecţia mediului și abandonarea de 
deșeuri, prin HCL 531/25.10.2019, 
care prevăd că abandonarea de 
deșeuri de orice fel pe domeniul 
public care prin conținut sau volum 
necesită intervenția operatorului de 
salubrizare și contribuie la formarea 
rampelor clandestine de deșeuri sau 
la alimentarea acestora constituie 
contravenţie și se sancţionează 
cu amendă între 2000 și 2500 
lei și măsura complementară de 
a igieniza rampa și de a preda 
deșeurile unui operator autorizat 
în termen de 48 de ore, precum și 
de a face dovada predării agentului 
constatator. Nerespectarea măsurii 
complementare atrage după sine 
sancţiuni între 2000 și 2500 lei.

Modificãri

Au fo s t  s anc ţ iona te  două 
persoane cu 3000 de lei după ce 
au fost surprinse de camerele de 
supraveghere abandonând deșeuri 
pe str. Crizantemelor colţ cu Preyer 
și pe str. Corbului, fiind depistate cu 
ajutorul camerelor de supraveghere. 
În ambele cazuri s-a luat măsura 
sancţionării conform Legii 211/ 
2011 modificată cu noile prevederi 
care menţionează sancţiuni de 3000 
lei, dispunându-se și termen de trei 
zile pentru igienizarea locaţiilor și 
predarea deșeurilor către societatea 
de sa lubrizare  Ret im. Pol i ț ia 
Locală Timișoara atrage atenţia 
din nou celor care intenţionează 
să scape de deșeurile adunate în 
gospodărie să găsească soluţii pentru 
a le depozita doar în locurile special 
amenajate în acest sens, deoarece, 
conform modificărilor aduse la 
Legea 211/2011 prin Legea nr. 
188/2019, abandonarea în alte 
locuri se sancționează drastic, mai 
exact cu amenzi de la 3000 la 6000 
lei, cei depistați fiind obligați și să ia 
măsuri de igienizare a locaţiei.

NORME Au intrat în vigoare sancþiunile majorate pentru abandonarea de deºeuri
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SERVICII PUBLICEMonitorul
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AQUATIM S.A.

Director
Ilie Vlaicu

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

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

Internet: www.aquatim.ro

Compania Locală de 
Termoficare COLTERM

Director Emil Şerpe

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

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

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

S.C. Drumuri 
Municipale S.A.

Director
Valentin Martânov

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

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

S.C. Horticultura S.A.

Director 
Andrei Drăgilă

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

Internet: www.horticultura.ro

S.C. Pieţe S.A.

Director 
Ioan Nasleu

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

Dispecerat: 0256/494.482

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

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

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

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

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

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

Societatea de Transport 
Public Timișoara

Director General
Nicolae Bitea

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

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

Pol i ţ i ș t i i  loca l i  d in cadrul 
Biroului  Transport  Urban au 
demarat o serie de acţiuni comune 
cu poliţiștii Secției 1 și cu lucrătorii 
Societății de Transport Public 
Timișoara,  pe lângă acţiunile 
desfășurate periodic cu jandarmii 
din cadrul IJJ Timiș și prin patrule 
individuale. Scopul patrulelor 
mixte este acela de preveni, în 
primul rând, acţiunile hoţilor 
de buzunare care acţionează în 
tramvaie, troleibuze, autobuze 
sau în staţiile acestora, în anumite 
zone din oraș. De asemenea, pe 
lângă prevenirea furturilor din 
buzunare ș i  poșete ,  pol i ţ i ș t i i 

locali mai au în vedere și luarea 
măsurilor în cazul altor fapte de 
natură contravenţională, care sunt 
săvârșite pe mijloacele de transport 
în comun și în staţiile acestora. În 
luna noiembrie, poliţiștii locali din 
cadrul Biroului Transport Urban au 
aplicat un număr de 98 de sancţiuni 
contravenţionale în tramvaie, 
troleibuze și autobuze, precum și în 
staţiile STPT, pentru fapte precum 
mizerie în mijloacele de transport, 
consum de alcool în mijloacele de 
transport și în staţiile acestora, 
comerţ ambulant în staţiile STPT, 
scandaluri și adresarea de injurii, 
ape larea  la  mi la  publ ică  etc . 

Astfel de măsuri s-au luat în zone 
precum Piaţa 700, Piaţa Bălcescu, 
Catedrală, Gara de Nord, Piaţa 
Regina Maria, Piaţa Traian, dar 
și pe Calea Bogdăneștilor, Aleea 
Studenţilor, str. 2 August 1919, 
Piaţa Mocioni, Gheorghe Lazăr, 
Balta Verde etc. Poliţișii locali 
patrulează alternativ, atât împreună 
cu poliţiștii din cadrul Secţiei 1, 
cu jandarmii din cadrul IJJ Timiș, 
cu lucrătorii STPT, dar și prin 
patrule proprii, pentru asigurarea 
unui climat de liniște și siguranţă 
persoanelor care se deplasează cu 
mijloacele de transport în comun 
pe raza municipiului Timișoara. 

Acţ iuni le  vor  cont inua  ș i  în 
perioada următoare. Reamintim 
că pe linie de prevenire a furturilor 
în mij loacele  de transport  în 
comun, poliţiștii locali desfășoară 
o amplă acţiune de prevenire prin 
împărţirea de pliante prin care îi 
informează pe călători cum să se 
ferească de persoanele care pot 
atenta la bunurile lor, ce măsuri 
de precauţie să își ia atunci când se 
deplasează cu tramvaie, troleibuze 
sau autobuze, flyere care fac parte 
din cele 10.000 de pliante realizate 
cu sprijinul Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică din cadrul 
Consiliului Județean Timiș.

Aproape o sutã de sancþiuni
PATRULE Acþiuni comune ale poliþiºtilor locali, împreunã cu poliþiºtii de la Secþia 1 ºi lucrãtorii STPT, pe mijloacele de transport în comun

Renovãri de ºcoli
PROIECT În clãdirea istoricã învaþã o mie de elevi, care vor beneficia de condiþii mai bune

A fost semnat, luni, 16 decembrie 
2019, contractul de finanţare pentru 
“Reabilitare construcţii, instalaţii 
clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil 
Ungureanu” din Piaţa Huniade nr. 3 
(POR Axa 4) Clădirea are o suprafaţă 
construită de 1.846 mp pe două 
tronsoane: tronsonul A în regim de 
înălţime D+P+2E și tronsonul B în 
regim de înălţime P+2E+M. Numărul 
de elevi din Colegiul Tehnic Emanuil 
Ungureanu la începutul implementarii 
proiectului a fost de 804 elevi, dar în 
urma divizării Colegiului Tehnic "Ion 
Mincu” din anul școlar 2018 - 2019 
și transferului către Colegiul Tehnic 
“Emanuil Ungureanu” a unui număr 
de 9 clase (clasele X-XII), numărul de 
elevi a crescut la 1008 elevi.

Valoarea totală a proiectului: 

32.948.274,33 lei cu TVA inclus, 
valoarea eligibilă: 29.336.879,86 
lei și valoarea nerambursabilă: 
4.732.038,70 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea clădirii școlii din 

cadrul Colegiului Tehnic pentru ca 
procesul de învaţământ aferent ciclului 
liceal să se desfășoare în condiţii 
optime;

2. Achiziţia de echipamente 
IT, materiale didactice moderne 
ș i  mater ia le  specifice  pentru 
documentare, pentru creșterea 
accesului la informaţie și crearea 
bazelor pentru utilizarea noilor 
tehnologii;

3.  Creșterea acces ibi l i tăţ i i 
persoanelor cu dizabilităţi la serviciile 
educaţionale.
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Monitorul
Primãriei Municipiului TimiºoaraSOCIETATE

Atragerea grupurilor informale
CERCETARE Vor fi prelucrate date despre dinamica ºi domeniile în care activeazã

Î n  c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
"emPOWERing the informal”, în care 
și Primăria Timișoara este partener, 
se lucrează la o cercetare despre 
grupurile informale și modul în 
care se formează, se organizează și 
acţionează, în vederea realizării unei 
platforme online în care acestea să 
primească sprijin și resurse. Cercetarea 
este coordonată de Universitatea 
din Barcelona și își propune să 
înţeleagă cum funcţionează grupurile 
informale de tineri la nivelul Uniunii 

Europene și, totodată, să determine 
măsurile prin care pot fi ele susţinute 
pentru a-și îmbunătăţi funcţionarea 
și dezvoltarea. În acest sens, a fost 
lansat un chestionar adresat grupurilor 
informale în care datele solicitate 
pentru a fi prelucrate se referă la 
numele grupului, orașul în care 
activează, vârsta membrilor, domeniile 
în care activează. Informaţiile sunt 
confidenţiale și urmăresc date precum 
dinamica grupului independent, care 
nu este înregistrat în nicio formulă 

legală, este format din minimum 
trei persoane animate de aceleași 
interese și acţionează pentru un 
scop comun. Proiectul este finanţat 
p r in  p rog ramul  ERASMUS+, 
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret 
Timiș având rolul de coordonator, 
iar Timișoara fiind partener, alături 
de alte șase entităţi din Europa. 
(https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdsxUgdF8NLn_qGJbG
djnig0mpHt5QawZjhAROL_7Iu9
G5ctw/viewform)

Municipalitatea a devenit partener în 
proiectul: “Oraºe europene care promoveazã 
dialogul intercultural ºi combaterea 
discriminãrii migranþilor ºi minoritãþilor”. 
Timiºoara va fi în 2021 Capitalã Europeanã 
a Culturii, iar implicarea în proiect, alãturi 
de alte patru oraºe care au fost sau vor fi 
Capitale Europene ale Culturii, este oportunã, 

participarea timiºorenilor la dialogul din 
interiorul Uniunii Europene fiind o modalitate 
de acþiune ºi de schimb de experienþã. 
La nivelul municipiului existã un Consiliu 
Consultativ al Minoritãþilor Naþionale, 20 de 
Consililii Consultative de Cartier, un Consiliu 
Consultativ pentru Probleme de Tineret, 
care contribuie la implicarea cetãþenilor 

în realizarea obiectivelor de interes local, 
inclusiv a celor de promovare a dialogului 
intercultural ºi combatere a discriminãrii. 
Parteneri: Carnicava (Letonia) - lider, Iniesta 
(Spania), Asociaþia Municipalitãþilor din 
Albania, Asociaþia Internaþionalã a Muncii din 
Nijmegen (Olanda), Reþeaua grupurilor locale 
de acþiune din Krivogashtani ºi Municipalitatea 

Mogila (Macedonia), Timiºoara - oraº care va 
fi Capitalã Europeanã a Culturii în 2021, Novi 
Sad (Serbia) - Capitalã Europeanã a Culturii în 
2021, Rijeka - Capitalã Europeanã a Culturii în 
2020, Kaunas (Lituania) - Capitalã Europeanã 
a Culturii în 2022, Tesalonic (Grecia) - 
Capitalã Europeanã a Culturii în 1997, 
oraºul Aleksandrów Lódzki (Polonia), oraºul 

Polpezze di Garda (Italia), Centrul Rodophes 
din Smolian (Bulgaria), Twinning Partnership 
din Downpatrick (Marea Britanie). Sursa de 
finanþare: Programul “Europe for Citizens”, 
Strand 2 - Democratic engagement and civic 
participation, Networks of Towns. Bugetul 
total: 148.680 euro, durata: 20.09.2019 - 
20.12.2020.

DEZBATERI Cinci Capitale Europene ale Culturii s-au aliat în jurul unor valori comune

Dialog intercultural şi combaterea discriminării

Atelier Local de Învãþare
Municipiul Timișoara, în calitate 

de 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-urilor prin 
evenimentul Capitală Europeană a 
Culturii și moștenirea acestuia”, a 
organizat în data de 20.11.2019 cea 
de-a doua sesiune a primului Atelier 
Local de Învăţare (Local Learning 

Lab) din cadrul proiectului, cu 
tema generală “Cum poate deveni 
programul Capitală Europeană a 
Culturii o oportunitate pentru orașe 
și regiuni de a dezvolta iniţitativele 
antreprenoriale existente și viitoare?”. 
La  e ven iment  au  pa r t i c ipa t 
reprezentanți ai unor autorități 
locale, instituții educaționale, 
reprezentanți ai mediului de afaceri 
(start-up-uri din zona culturală 
și creativă, IT&C, socială și de 
turism), precum și reprezentanți 
ai Asociației Timișoara Capitală 
Europeană a Culturii. În cadrul celei 
de-a doua sesiuni a atelierului local 
de învățare participanții au contribuit 
cu idei și soluții la problemele care 
au fost identificate în prima sesiune 
a atelierului, ce a avut loc în data de 
30.09.2019, probleme ce au reieșit 
din răspunsurile date la următoarele 

întrebări:
•Care este contextul actual în ceea 

ce privește promovarea iniţiativelor 
de antreprenoriat în rândul tinerilor?

•Ce oportunități pentru a crește 
implicarea tinerilor pe termen lung 
poate oferi programul CEaC în oraș 
și regiune?

•Cum poate mediul educațional să 
se implice pentru atragerea tinerilor în 
dezvoltarea unor viitoare inițiative de 
antreprenoriat?

•Cum putem facilita și îmbunătăți 
dezvoltarea de parteneriate trans-
sectoriale între programul CEaC, 
instituțiile de învăţământ și mediul 
de afaceri?

•Cum se poate implica mediul de 
afaceri în programul CEaC pentru 
creșterea competitivității IMM-
urilor?

De asemenea, au fost prezentate 

exemple de bune practici identificate 
de către partenerii de proiect și 
discutate la întâlnirea ce a avut loc 
în luna octombrie la Matera, Italia. 
Proiectul ECoC-SME recunoaște 
programul Capitală Europeană a 
Culturii (CEaC) ca pe o oportunitate 
încă insuficient utilizată de orașe și 
regiuni pentru dezvoltarea IMM-
urilor locale, și se concentrează asupra 
potenţialului programului CEaC de 
a declanșa, consolida și diversifica 
antreprenoriatul local. Alături de 
Timișoara, în proiect sunt implicate 
instituții și organizații din foste, 
actuale și viitoare orașe Capitală 
Europeană a Culturii: Leeuwarden, 
CEaC 2018 (Olanda), Matera, 
CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 
2020 (Croaţia) și Kaunas, CEaC 
2022 (Lituania), partener lider 
Universitatea Finlandei de Est.

SESIUNE Dezbateri despre cum poate deveni programul Capitalã Europeanã a Culturii o oportunitate de a dezvolta iniþiativele antreprenoriale
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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 General: 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

563 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
- “Construire ansamblu comercial 
cu regim de înãlþime parter (strip 
mall), amenajare parcare, spaþii 
verzi, organizare ºantier, amplasare 
totem informaþional”, Bv. Liviu 
Rebreanu, CF 424725, nr. Top 
8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, 
Timiºoara

564 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Dezvoltare zonã mixtã: comerþ, 
servicii, funcþiuni administrative ºi 
locuire colectivã în regim de înãlþime 
2S+P+9E+ER”, Calea Torontalului nr. 
104, Timiºoara

565 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea Planului Urbanistic 
de Detal iu “Locuinþã P+1E ºi 
împrejmuire” - str. Bela Lugosi FN, 
identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 
448487, Timiºoara

566 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea Listei asociaþiilor ºi 
fundaþiilor care vor beneficia de 
subvenþii de la bugetul local al 
municipiului Timiºoara pentru 
acordarea de servicii de asistenþã 
socialã în anul 2020, în baza Legii 
34/1998

 567 din data :  12.11.2019 
privind aprobarea regulamentelor 
de organizare ºi funcþionare a 
obiectivelor sportive aflate în 
proprietatea Municipiului Timiºoara

 568 din data :  12.11.2019 
privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare ºi Funcþionare a 
Pieþelor þãrãneºti de tip volante, 
situate în Timiºoara zona parcãrii 
stadionului “Dan Pãltiniºanu” - str. 
Diaconu Coresi ºi zona Soarelui - 
strada Oglinzilor

 569 din data :  12.11.2019 
atribuirea în folosinþã gratuitã 
Asociaþ ie i  Casa Faenza pe o 
perioadã de 49 ani a noului corp 
de clãdire situat în interiorul curþii 
asociaþiei, identificat cu numãr 
cadastral 414313 - C2, Timiºoara, 
Aleea Sãnãtãþii nr. 15

 570 din data :  12.11.2019 
privind aprobarea operaþiunii de 
primã înscriere în cartea funciarã 
a Lotului 1 nr. top.26254/1/1 
parþial CF 405735 Timiºoara cu 
suprafaþa 1376 mp., Lotului 2 nr. 
top.26254/1/1 parþial CF 405735 
Timiºoara cu suprafaþa 210 mp., 
Lotului 1 nr. top. 26241/1 parþial 
CF 445377 Timiºoara, cu suprafaþa 
1544 mp. ºi alipirea celor trei loturi 
care constituie parcarea situatã pe 
str. Ulmului

 571 din data :  12.11.2019 
privind rezilierea Contractului de 

concesiune nr. 11/01.11.1999 
încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Timiºoara ºi Clubul 
Sportiv FC Srbianca Giuchici, astfel 
cum a fost modificat prin actele 
adiþionale

572 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea documentaþiei tehnico-
economice-faza DAL I ,  pentru 
obiectivul - Refuncþionalizare imobil 
pentru Centru Cultural - Turn de Apã, 
Iosefin. str. Gh. Bariþiu”, Timiºoara - 
ºi a indicatorilor tehnico-economici 
prevãzuþi în Anexa 1

573 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea repartizãrii locuinþelor 
disponibile prezentate în ºedinþa 
Comisiei de repartizare a locuinþelor 
din data de 01.10.2019, în vederea 
încheierii contractelor de închiriere

574din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea operaþiunii de dezlipire 
a parcelei de teren cu nr. cadastral 
407495, înscrisã în CF nr. 407495 
Timiºoara, (CF vechi 138313 nr. top. 
vechi 31145/a/1) cu suprafaþa de 
692 mp., situat în Timiºoara, str. 
Regimentul 6 Artilerie Grea în douã 
loturi, Lotul 1 cu suprafaþa de 339 
mp. cu nr. cadastral nou 448013 ºi 
Lotul 2 cu suprafaþa de 353 mp. cu 
nr. cadastral nou 448014

575 din data: 12.11.2019 privind 
aprobarea operaþiunii de sistare a 
apartamentãrii imobilului înscris 
în CF nr. 410269 Timiºoara cu 
nr. cadastral 410269, CF vechi 
1002 Timiºoara nr. top.vechi 
1032-1033/1 s ituat pe str. 
Gheorghe Lazãr nr. 14, în vederea 
reapartamentãrii

576 din data: 12.11.2019 privind 
modificarea ºi completarea Hotãrârii 
Consiliului Local al Municipiului 
Timiºoara nr. 204/04.04.2013, 
modificatã ºi completatã

 577 din data :  12.11.2019 
privind modificarea ºi completarea 
prevederilor Regulamentului de 
funcþionare a sistemului de parcare 
a autovehiculelor în Municipiul 
Timisoara, aprobat prin Hotãrârea 
Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, 
modificatã ºi completatã

578 din data: 26.11.2019 privind 
stabilirea contribuþiei persoanelor 
vârstnice care beneficiazã de 
servicii de îngrijire la domiciliu în 
cadrul Direcþiei de Asistenþã Socialã 
a Municipiului Timiºoara

 579 din data :  26.11.2019 
privind modificarea ºi aprobarea 
Organigramei, Statului de funcþii 
ºi Regulamentului de Organizare 
ºi Funcþionare ale Direcþiei de 
Asistenþã Socialã a Municipiului 
Timiºoara ºi Regulamentele de 

organizare ºi funcþionare ale 
serviciilor sociale furnizate

580 din data: 26.11.2019 privind 
aprobarea Raportului final întocmit 
de Comisia de selecþie pentru 
ocuparea unui post vacant din 
cadrul Consiliului de Administraþie 
la Societatea de Transport Public 
Timiºoara SA ºi declanºarea unei 
noi proceduri de selecþie

581 din data: 26.11.2019 581 
privind aprobarea documentaþiei 
tehnico - economice, a indicatorilor 
tehnico - economici faza DALI ºi 
a descrierii sumare a investiþiei 
pentru ob iect ivu l  DAL I  + PT 
Extindere corp clãdire C1 la ªcoala 
Generalã nr. 7, str. I.I de la Brad nr. 2

582 din data: 26.11.2019 privind 
aprobarea atribuirii sau schimbãrii a 
23 de denumiri la strãzi ºi 1 cartier 
din Municipiul Timiºoara

583 din data: 26.11.2019 583 
privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal “Mixed - Use - Zona centrala 
- Construire clãdiri cu funcþiuni 
mixte: locuire colectivã, activitãþi 
administrative, de administrarea 
afacerilor, financiar - bancare, 
comerciale (terþiare), culturale, de 
turism, servicii (terþiare), parcaj 
colectiv public ºi privat”, Bd. Mihai 
Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, 
Timiºoara

584 din data: 26.11.2019 privind 
atribuirea în folosinþã gratuitã, pe 
o perioada de 49 ani, a terenului 
în suprafaþã de 5082 mp, înscris 
în CF. nr. 449194 Timisoara, nr. 
cadastral/ top. 449194, cãtre 
Mitropolia Banatului Arhiepiscopia 
Timiºoarei, in scopul construirii 
unui Aºezãmânt Social cu Paraclis 
Ortodox

 585 d in data :  26.11.2019 
privind modificarea ºi completarea 
contractului pentru activitatea 
de reparaþ i i  º i  întreþ inere a 
strãzi lor,  a le i lor,  trotuarelor, 
podurilor, pasajelor, pasarelelor 
din municipiul Timiºoara precum ºi 
a infrastructurii intrainstituþionale 
a municipalitãþii, atribuit cãtre 
SC Drumuri Municipale Timiºoara 
SA, în temeiul art. 31 din Legea 
n r.  98 /2016 ,  a p robat  p r i n 
Hotãrârea Consiliului Local nr. 
104/31.03.2017

 586 d in data :  26.11.2019 
privind modificarea art. 1 din 
Hotãrârea Consiliului Local nr. 
540/25.10.2019 privind predarea 
cãt re  M in i s te ru l  Dezvo l tã r i i 
Reg i ona l e  º i  Adm in i s t r a þ i e i 
Publice prin Compania Naþionalã 
de Investiþii “C.N.I.” SA pe baza de 
protocol a terenului proprietatea 
Municipiului Timiºoara în suprafaþã 

de 14000mp. identificat potrivit 
Cãrþii funciare nr. 448188 nr. 
cadastral/top 448188, liber de 
orice sarcini în vederea ºi pe 
perioada realizãrii de cãtre “C.N.I.” 
- SA a obiectivului de investiþii - 
Construire bazã sportivã TIP1 din 
Municipiul Timiºoara, judeþul Timiº

587 din data: 26.11.2019 privind 
aprobarea plãþi i cotizaþiei de 
membru cãtre

 Asoc i a þ i a  “ORAªE  ENERG I E 
ROMÂNIA”

588 din data: 26.11.2019 pentru 
ajustarea tarifului maximal în 
vederea efectuãri i serviciului 
de transport în regim de taxi, 
stabilit prin Hotãrârea Consiliului 
Local al Municipiului Timiºoara nr. 
417/27.11.2007

589 din data: 26.11.2019 privind 
aprobarea participãrii în calitate de 
partener, a Municipiului Timiºoara la 
proiectul intitulat “European Towns 
Fostering Intercultural Dialogue 
and Combating Discrimination 
of Migrants and Minorities” / 
“Oraºe europene care promoveazã 
dialogul intercultural ºi lupta 
impotriva discriminãrii migranþilor 
ºi minoritãþilor”, proiect aprobat 
de cãtre Agenþia Executivã pentru 
Educaþie, Audiovizual ºi Culturã 
(EACEA) din Bruxelles, nr. 612749 
- CITIZ - 1 - 2019 - 1 - LV - CITIZ 
- NT

590 din data: 26.11.2019 privind 
actualizarea Devizului general din 
cadrul Studiului de Fezabilitate 
aferent obiectivului de investiþii 
“Pasaj Inferior Solventul”

 591 d in data :  26.11.2019 
privind aprobarea proiectului 
organizãrii ºi funcþionãrii reþelei 
ºcolare a unitãþilor de învãþãmânt 
preuniversitar de stat ºi particular 
de pe raza Municipiului Timiºoara, 
pentru anul ºcolar 2020 - 2021

592 din data: 26.11.2019 privind 
stingerea activelor contingente 
(creanþã) a veniturilor nerealizate 
î n  sumã de  1 .301 .400  l e i , 
conform mãsurilor prin Decizia 
nr. 39/07.05.2013 a Camerei de 
Conturi Timiº

593 din data: 26.11.2019 privind 
aprobarea rectificarii bugetului 
local al Municipiului Timiºoara pe 
anul 2019

594 din data: 26.11.2019 privind 
închirierea imobilului situat în 
Timiºoara, Bv. Revoluþiei 1989 nr. 
12 în care funcþioneazã Clinica 
de Cardiologie - ASCAR din cadrul 
Spitalului C l in ic Municipal de 
Urgenþã Timiºoara

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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ISTORIA ORAȘULUI TĂU

Monumente de artã timiºorene
MEMORIAL Din piatrã de travertin, opera artistului sculptor Victor Gaga, inauguratã la 1 Decembrie 1996, este amplasatã în Calea ªagului

La solicitarea cititorilor, am reluat 
pagina dedicată istoriei orașului și vă 
prezentăm, în mai multe numere, 
cartea “Monumente de artă ti 
mișorene”, pe care autorul, Ștefan 
Tat, a acceptat să o pună la dispoziţia 
publicului larg.

Eroilor
Mo n u m e n t u l  “ E RO I L O R 

NEAMULUI 1941 - 1945” din 
piatră de travertin, opera artistului 
sculptor Victor Gaga, inaugurat la 
1 Decembrie 1996 este amplasat la 
intersecţia străzii Ana Ipătescu cu 
Calea Șagului. Istoria monumentului 
începe după 1989 când un grup de 
veterani de război din filiala judeţeană 
a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de Război (A.N.V.R.) din Timișoara 
“Eftimie Murgu”, participanţi în 
luptele pentru apărarea Banatului, 
în septembrie 1944, au făcut 
propunerea ca în cinstea acestor eroi 
să se ridice un monument omagial. 
Iniţiativa a fost receptată favorabil 
de conducătorii puterilor locale și 
de către șefii societăţilor comerciale 
din municipiu, dar mai ales de 
veteranii de război, care au constituit 
o fundaţie pentru organizarea și 
conducerea acţiunilor în vederea 
ridicării monumentului și strângerea 
fondurilor necesare acestui scop. 
Cronologie: sentinţa civilă 128 din 
1 iulie 1993 a Judecătoriei Timișoara 
de înregistrare ca persoană juridică 
a Fundaţiei “Apărătorii Banatului-
septembrie 1944”; Hotărârea128 
din 1 iulie 1993 a consiliului local 
de aprobare a spaţiului de amplasare. 
S-a mediatizat proiectul pentru 
primirea de propuneri. Acesta 
prevedea solicitarea Filialei A.N.V.R. 

“Eftimie Murgu”ca ideea centrală a 
operei de artă să reprezinte crucea 
ca simbol al jertfei celor căzuţi în 
luptele pentru apărarea pământului 
bănăţean. S-a acceptat propunerea 
marelui artist plastic, sculptorul 
Victor Gaga. S-au stabilit ca șef de 
proiect ing. Lăzărescu Ioan Nicolae 
și firma S.C. IPROTIM S.A. pentru 
elaborarea proiectului. S-au adunat 
fondurile din donaţii ale veteranilor 
de război, sponsorizări și de la 
Consiliul Local care prin Hotărârea 
nr. 85 din 28 iunie 1994 a alocat o 
sumă considerabilă. În primăvara 
anului 1995 au început lucrările care 
s-au finalizat în noiembrie 1996. Pe 
timpul executării lucrărilor s-a primit 
sprijin de la: Garnizoana Militară 
din Timișoara care a săpat fundaţia; 
SC ELBA SA a executat iluminarea; 
AQUATIM a dat utilajele pentru 
manevrarea blocurilor de piatră; 
RATT a efectuat transportul pietrei 
finisate. La 1 Decembrie 1966 a 
fost inaugurat monumentul. La 
temelia monumentului a fost pus 
un tub conţinând documentul de 
atestare cu următorul conţinut: 
“Acest monument a fost ridicat din 
iniţiativa Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război din al doilea 
război mondial 1941 - 1945, Filiala 
Timiș “Eftimie Murgu” cu sprijinul 
Consiliul Municipal Timișoara. 
Monumentul este închinat memoriei 
camarazilor care au dat suprema 
jertfă în lupta pentru libertatea și 
independenţa Patriei România. 
Pentru construcţia și asigurarea 
fondurilor necesare s-a constituit 
Fundaţia” Apărătorii Banatului - 
septembrie 1944”, persoană juridică: 
Președinte general maior (r) Aurelian 
D. Stoica, Vicepreședinte maior (r) 
Iacob Nicosevici, Secretar Colonel 

(r) Ovidiu Dorin, membri: colonel 
(r) Gheorghe Ghiţă, colonel (r) 
Ion Păuna, lt. Colonel (r) Leon 
Munteanu, plutonier major (r) 
Jeju G. Eugen. Diriginte de șantier 
ing. Iulian Vasilescu. Fondurile 
necesare au fost asigurate din 
donaţiile veteranilor și văduvelor 
de război și cu sprijinul financiar 
și atribuirea locului de amplasare 
de către Consiliul Local Municipal 
Timișoara, d-nul Primar Viorel 
Oancea. Concepţia monumentului 
aparţine artistului plastic, sculptorul 
Victor Gaga. Proiectul de execuţie 
a fost elaborat de S.C. IPROTIM 
S.A. Timișoara, proiectant ing. Ioan 
Lăzărescu. Lucrările de finisare și de 
sculptură a materialului travertin 
de Cărpiniș au fost realizate de 
firma “RAI - LASC MARMORA” 
Timișoara. Construcţia și montajul 
modulelor au fost realizate de firma 
“CONSTRUCTIM” Timișoara 
- director ing. Vasile Marinescu. 
Prezentul document s-a depus la 
fundaţia lucrării în ziua de 28 
iunie1995, ora 10, în cadrul unei 
ceremonii... Monumentul înalt de 
10 m., structurat pe module cu relaţii 
între ele, cu proiecţia acestuia pe 
cer reprezentând “crucea umanizată 
prin jertfă” și înconjurat de căminele 
locuitorilor din Calea Șagului 
“devine altarul garant al credinţei 
care alimentează eterna veghe”, după 
cum arăta prof. dr. M. Dragomirescu 
în articolul “Exegi monumentum 
aere perennius - Avancronica la 
inaugurarea Monumentului Eroilor 
Neamului” publicat în suplimentul 
Paralela 45 al cotidianului Renașterea 
Bănăţeană  d in  18 noiembrie 
1996. Caracterizarea modulelor 
și interacţionările între ele sunt 
descrise cel mai bine tot de profesorul 

Dragomirescu, în articolul amintit, 
din care citez: “Modulul superior 
e cel al ofrandei. Cele două braţe 
presează laurii în zona bănuită a 
marelui sacrificiu, a împlântării 
glonţului ucigaș, dar în același timp 
lăcașul inimii lui Crist. Privind aceste 
mâini dispuse complementar, mă 
duce gândul la mâinile - catedrală ale 
lui Rodin (n.a. Auguste 1840 - 1917, 
sculptor francez, figură reprezentativă 
a sculpturii europene din sec. XIX, a 
exercitat o puternică influenţă asupra 
sculpturii universale), prin dispoziţia 
spaţială evocatoare a protecţiei. 
Conturul emisferic plin din blocul 
superior reactualizează tema favorită 
a lui Victor Gaga: simbolul sferei 
și al subdiviziunilor sale, prin care 
devine posibilă sintetizarea marilor 
interconexiuni teluro-cosmice. 
S-ar putea spune că această calotă 
reprezintă casca ostașului, năframa 
văduvei eroului, bolta primitoare a 
bisericii. Emisfera aparent vidă, de 
sub cea plină, e spaţiul greu tangibil 
al marelui mister, accesibil spiritelor 
curate, zona dematerializată a 
rugii, Sfânta Sfintelor. Modulul 
intermediar, cu orientare verticală, 
leagă pin diagramarea simbolică 
a timpului etern, spaţiul ideatic 
superior cu cel inferior, unde 
Cimitirul eroilor plecaţi în veșnicie 
e sugerat de alternanţa mișcărilor 
de căști, cruci și falduri de drapele. 
Dar cimitirul nu e unul al nefiinţei, 
al abandonului iremediabil înţepenit 
în sol, ci unul spiritualizat, plutitor, 
pe o coordonată care permite 
libera circulaţie a gândului.”În 
faţa monumentului sunt prinse 
pe două postamente două plăci de 
marmură pe care este scris în limba 
română și în limba franceză textul: 
"ACEST MONUMENT A FOST 

RIDICAT PRIN STRĂDANIA 
VETERANILOR DE RĂZBOI 
D I N  J U D E Ţ U L  T I M I Ș  Î N 
MEMORIA CAMARAZILOR 
C Ă Z U Ţ I  Î N  L U P T E L E 
PENTRU REÎNTREGIREA ȘI 
INDEPENDENŢA ROMÂNIEI 
1941 - 1945 ȘI PENTRU APĂRAREA 
TIMIȘORII ÎN ZILELE DE 10 - 18 
SEPTEMBRIE 1944 CU JERTFA 
A 8 OFIŢERI, 7 SUBOFIŢERI ȘI 
A 337 OSTAȘI. INAUGURAT LA 
1 DECEMBRIE 1996”. Pe partea 
posterioară a modulului inferior 
este sculptat un vers semnificativ 
și explicit referitor la eroismul 
ostașului român din poezia patriotică 
“Pui de lei” a poetului gălăţean 
Ioan S. Neniţescu (1854 - 1901): 
“EROI AU FOST, EROI SUNT 
ÎNCĂ, ȘI-OR FI ÎN NEAMUL 
ROMÂNESC,  CĂCI  RUPŢI 
SUNT CA DIN TARE STÂNCĂ, 
ROMÂNII ORIȘIUNDE CRESC. 
I. NENIŢESCU”. Solemnitatea de 
dezvelire a monumentului a avut 
loc de ziua naţională a României, 
la 1 Decembrie 1996, în prezenţa 
sculptorului Victor Gaga, a unui 
numeros public, a unui număr 
mare de veterani de război, cadre 
militare în rezervă și retragere, 
oficialităţi militare din garnizoană și 
oficialităţi civile locale în frunte cu 
președintele Consiliului Judeţean 
Timiș ing. Viorel Coifan și primarul 
Municipiului Timișoara dr. ing. 
Gheorghe Ciuhandu. Din partea 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de Război a participat generalul de 
divizie (r) Didulescu Constantin. 
Manifes tarea  de  sărbătoare  a 
locuitorilor Timișoarei a cuprins 
ceremonialul militar, slujba religioasă 
de sfinţire a lucrării de artă și 
alocuţiunile participanţilor.
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