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ANEXA
La Hotarârea CJT nr 20/11.05.2004

STATUTUL JUDETULUI TIMIS

CAPITOLUL 1.

Date geografice

1.1. Asezare geografica

Judetul Timis, parte integranta a teritoriului României, este situat în vestul tarii si se
învecineaza la vest cu Serbia si Muntenegru si cu Ungaria, la est cu judetul Hunedoara, la
sud-est cu judetul Caras- Severin, iar la nord cu judetul Arad.

Punctele extreme ale judetului sunt cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba
Veche) si 22°33' (Poieni) longitudine estica, 45°11' (Latunas) si 46°11' (Cenad) latitudine
nordica.

Timisoara, resedinta judetului, se afla situata la o distanta medie de aproximativ
550 km fata de capitala României – Bucuresti si cca. 170 km si 300 km fata de Belgrad si
Budapesta, capitalele celor doua tari învecinate Serbia si Muntenegru si respectiv
Ungaria.

 1.2. Suprafata

Cu o suprafata totala de 869.665 ha Judetul Timis detine 3,65% din teritoriul
României, ocupând — ca întindere — locul I pe tara.

Din suprafata totala, suprafata agricola este de 702.170 ha (80,7%), din care
532.860 ha arabil, 126.152 ha pasuni naturale, 29.503 ha fânete naturale, 4.314 ha vii,
9.341 ha livezi.

Suprafata neagricola este de 167.495 ha (19,3 %) din care 109.126 ha paduri,
15.711 ha ape, 18.685 ha drumuri si cai ferate, 20.635 ha curti si constructii, 3.338 ha
teren neproductiv.

1.3. Relieful

Relieful se caracterizeaza prin predominarea câmpiei, care acopera partea vestica
(câmpia joasa) si centrala (câmpia înalta) a judetului. Câmpia patrunde sub forma unor
golfuri în zona dealurilor, pe vaile Timisului (spre Lugoj) si Begheiului (spre Faget), iar
în estul judetului se desfasoara dealurile premontane ale Poganisului si partea sudica a
Podisului Lipovei.

Înaltimile cele mai mari corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana
Ruscai (800 —1300 m), culminând cu vârful Padesul (1380 m).
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Teritoriul judetului este strabatut de la est la sud-vest de râurile Bega si Timis, cu
afluentii sai Timisana, Poganis si Bârzava, iar în nord îsi urmeaza cursul  de la est spre
vest, Aranca, vechiul brat al Muresului.

1.4. Clima

Clima este continental moderata, cu usoare influente mediteraneene. Lantul
Muntilor Carpati, din partea de rasarit, protejeaza judetul împotriva aerului rece
continental, iar deschiderea spre vest permite penetrarea mai usoara a aerului temperat
maritim.

Temperatura medie anuala oscileaza între -2°C si 21°C. Cea mai joasa
temperatura înregistrata în Timisoara a fost de -24,1°C iarna si de 5,3°C vara, iar cea mai
ridicata temperatura de 20,5°C iarna si de 39,5°C vara.

Rata anuala a precipitatiilor este situata între 500 si 600 mm,  mai ridicata în
zonele de deal si de munte.

1.5. Resurse naturale

Resurse naturale (în subsol) cuprind zacaminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucaret-
Sanovita), mangan (Pietroasa). argila (Biled, Carpinis, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau
Mare), titei si gaze (în zona de vest a judetului), nisip (Sag), nisip pentru sticla (Grosi -
Faget, Tomesti si Gladna). Izvoare de ape minerale si ape geotermale sunt la Timisoara,
Buzias, Pischia, Ivanda, Sacosu Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia,
Teremia Mare si Lovrin.

Solul judetului Timis ofera conditii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în
principal a cerealelor si a plantelor tehnice si furajere si pentru pomicultura si viticultura.
În partea nord-vestica a judetului sunt cernoziomuri, cernoziomuri levigate si
cernoziomuri de fânete, iar în zona deluroasa se succed de la vest spre est diferite tipuri
de soluri silvestre, între care predomina cele brune, iar cele brune-închise si brune-roscate
ocupa suprafete mai mici în partea vestica.

Padurile sunt putine fiind situate în partea estica (paduri de brad, molid si fag). În
celelalte parti ale judetului se întâlnesc mici paduri de stejar, cer, gârnita, iar în lunci —
plopi si salcii.

1.6. Zonele protejate si monumente ale naturii

Zonele naturale protejate, de interes national si monumente ale naturii declarate
sunt: Padurea Cenad, Lunca Poganisului, Movila Sisitac, Arboretumul Bazos, Locul
fosilifer Radmanesti, Mlastinile Satchinez, Padurea Bistra, Rezervatia Naturala Beba
Veche, Mlastinile Murani, Insula Mare Cenad, Insula Igris, Saraturile Dinias, Pajistea cu
narcise Batesti si Lacul Surduc.
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CAPITOLUL 2.

Date istorice

Descoperirile arheologice atesta prezenta pe actualul teritoriu al judetului a
asezarilor omenesti din vremuri îndepartate. Începând cu sfârsitul mileniului al doilea
înainte de Hr, vestigiile de cultura materiala ( Remetea Mare, Herneacova, Padureni,
Stanciova, Silagiu ) indica existenta în zona a unei populatii de agricultori, vânatori si
mestesugari care prezinta caracteristicile triburilor geto - dacice. Dupa cucerirea romana
si retragerea aureliana (271), populatia a continuat sa mentina legaturile cu vechea Dacie
si romanitatea sud – dunareana, desi, a fost supusa unor succesive valuri ale popoarelor
migratoare.

Paleta vestigiilor arheologice ( Remetea Mare, Jebel ) releva existenta obstilor
agricole si pastorale care au constituit celulele economico – sociale ale aparitiei
organizarii statale, evidentiata prin Voivodatul lui Glad si ale urmasului sau Ahtum care –
si avea principalul centru la Urbis Morisena ( Cenad ) si care s-au confruntat cu ostile
Regatului Ungariei. Dupa înfruntari, în timp, zona a intrat în componenta statului feudal
maghiar, iar între anii 1315 – 1323 regele Carol Robert de Anjou îsi stabileste în cetatea
Timisoara resedinta regala.

În anul 1342, Timisoara este atestata în documente ca Civitas ( oras ) si pâna la
mijlocul secolului al XVI – lea devine un însemnat centru de rezistenta antiotomana de
unde pornesc în 1396 cruciatii europeni în dramatica expeditie crestina zdrobita la
Nicopole, iar apoi îsi concentreaza fortele militare, începând cu anul 1443, si porneste în
campania de biruinte viteazul Iancu de Hunedoara.

Agravarea exploatarii feudale a provocat rascoala din anii 1382 – 1390 si apoi
razboiul taranesc condus de Gheorghe Doja care, dupa ocuparea mai multor punte
fortificate si asediul cetatii Timisoara, a fost înfrânt si pedepsit cu cruzime.

Dupa ce o buna perioada a constituit un bastion important pentru apararea
civilizatiei crestine în anul 1551 cetatea Timisoara si zona limitrofa, dupa repetate
atacuri, va fi cucerita de turci care transforma cetatea în resedinta unui pasalâc otoman,
cu rol de pivot în strategia de pastrare a dominatiei asupra pustei ungare si Tarilor
Române.  În urma luptelor dintre Imperiul Habsburgic si cel Otoman, Timisoara si
Banatul este eliberat de sub ocupatia turcilor în 1716 de catre printul Eugen de Savoya si
devine domeniu al coroanei Habsburgice, condus de o administratie militara având ca
guvernator pe Contele Claudius Florimund Mercy, general de cavalerie. Contele Mercy a
avut un rol deosebit în constructia noii cetati a Timisoarei, a palatului de resedinta a
guvernatorului, a cazarmii Transilvania (care cu o lungime de 483 m era cladirea cea mai
lunga din Europa în epoca respectiva), precum si a unor scoli, spitale, biserici si
monumente. În paralel, a început constructia si dezvoltarea rapida a industriei si a
fabricilor si organizarea satelor si comunelor. Colonizarea satelor din Banat cu un numar
substantial de svabi, slovaci si italieni care s-au suprapus locuitorilor existenti (români,
sârbi, unguri, greci si evrei), a condus în timp la un fenomen probabil unic în lume,
respectiv faptul ca populatia vorbea mai multe limbi si, totodata, realizarea între
nationalitati a unui climat de întelegere, toleranta, respect si colaborare fara discriminare
care s-a transmis din generatie în generatie.
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În anul 1779 comitatul Timis intra în componenta Ungariei, situatie care se
mentine pâna în anul 1848 când, dupa înfrângerea revolutionarilor maghiari, zona ramâne
credincioasa Curtii Vieneze care dispune reorganizarea teritoriului între Voivodina
sârbeasca si Banatul timisean, situatie care dainuie pâna în 1860 când se revine la
împartirea zonei în comitate, cel de Timis fiind alipit Ungariei, stare care se mentine pâna
la finele primului razboi mondial.

Înfrângerea Puterilor Centrale a dus la dezmembrarea monarhiilor dunarene, iar
fruntasii români ardeleni, în colaborare cu cei banateni, hotarasc la 1 decembrie 1918, la
Alba Iulia, pe câmpul lui Horia, unirea Banatului cu România, însa Conferinta de pace de
la Paris stabileste divizarea Banatului în doua parti: cea vestica se va uni cu Yugoslavia,
iar cea estica se uneste cu România, ocazie cu care se constituie judetul Timis – Torontal.

Integrat în România Mare, judetul cunoaste în anii interbelici un remarcabil
progres economic, edilitar, cultural si spiritual. În peisajul economic apar numeroase
întreprinderi industriale, unitati comerciale si bancare, iar asociatiile culturale si
confesionale fac posibila manifestarea libera a traditiilor nationale si  dezvolta un model
de civilizatie europeana. Anul 1940, cu gravele pierderi teritoriale suferite de România,
provoaca în rândul locuitorilor judetului o adânca mâhnire si permanenta contestare a
nedreptatilor impuse tarii si se manifesta prin marea demonstratie populara din 3
septembrie 1940 care întruneste peste 10.000 de oameni care protesteaza împotriva
Diktatului de la Viena.

Intrarea României în Razboiul Mondial (iunie 1941) aduce populatiei judetului
multiple neajunsuri si lipsuri, sporite si de faptul ca au trebuit sa faca un efort umanitar
apreciabil pentru ajutorarea valurilor masive de refugiati din Basarabia, Bucovina si
Moldova. Din iunie 1944 razboiul se abate direct asupra judetului si orasului Timisoara
care rezista eroic atacurilor unitatilor germane si maghiare prin Divizia 9 Cavalerie
Româna si sacrificiul Regimentului 13 Calarasi.

Începând cu luna septembrie 1944 cursul istoriei României si judetului Timis se
schimba pentru 4 decenii si jumatate. Sub protectia armatei sovietice de ocupatie, partidul
comunist a acaparat puterea politica provocând lipsuri materiale asociate cu terorizarea
fizica si psihica a populatiei, cu umilirea, înselarea si permanenta amenintare a drepturilor
cetatenesti. Ca zona de granita, cu o numeroasa populatie de origine etnica germana si
maghiara, va suporta din plin metodele regimului de tip stalinist. Miscarea anticomunista,
de proportii a studentilor timisoreni din octombrie-noiembrie 1956 s-a desfasurat pe
fondul unei stari de spirit ostile ocupatiei sovietice, nedreptatilor, abuzurilor si saraciei
aduse de un regim total aservit intereselor straine.

Regimul ceausist instalat în 1965, aduce în prim plan conceptul comunismului
national si principiul suveranitatii si integritatii teritoriale, fundamentat pe doctrina
materialismului dialectic si istoric. A urmat o perioada de „dezghet” ideologic care a
condus la înlaturarea unor bariere doctrinare de tip stalinist si o ameliorare evidenta a
situatiei locuitorilor. Schimbarile în bine, concretizate în industrializarea fortata si rapida,
dezvoltarea urbanistica, ridicarea de edificii pentru învatamânt, cultura, sport, stiinta si
sanatate a durat pâna în anii 1975 – 1980, dupa care a urmat un deceniu de lipsuri majore
în plan material si de mari îngradiri în toate domeniile de activitate. Comunismul national
se transforma într-un instrument tragic - comic de sustinere a „cuplului Ceausescu”, iar
perioada cunoscuta ca „Epoca de Aur” a fost o trista si grava pagina a istoriei românesti.
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Prabusirea sistemului comunist din Europa Centrala si de Est, cu exceptia
României în cursul anului 1989 a fost receptata de timisoreni ca o sansa istorica de a
înlatura totalitarismul comunist. În lunile noiembrie–decembrie 1989 starea de spirit a
majoritatii populatiei timisorene era exploziva, iar pe acest fond de tensiune generala
încercarea de evacuare a pastorului reformat László Tökés, mult mediatizata de „Europa
libera” si „Vocea Americii”, a fost interpretata ca o noua nedreptate si un abuz al
autoritatilor comuniste, constituind ocazia revoltei populare din Timisoara, transformata
apoi, prin radicalizare, în revolutie. Dupa ce în 15 decembrie s–au adunat în fata casei
parohiale mai multi enoriasi care doreau sa împiedice evacuarea pastorului, în data de 16
numarul celor adunati a crescut la circa 400 de persoane majoritatea fiind cetateni de
diferite etnii si confesiuni care au blocat circulatia în zona si au scandat „jos Ceausescu”
si „jos comunismul”. Demonstrantii au fost batuti si arestati de trupele trimise de Armata,
Militie si Securitate, însa, în dupa–amiaza de 17 decembrie, multimea s–a adunat din nou
în centrul orasului, revolta luând amplitudine, motiv care l–a determinat pe Ceausescu sa
dea ordin de deschidere a focului, cazând astfel primii martiri ai revolutiei din Timisoara.

Ziua de 18 si noaptea de 18/19 decembrie au fost momente triste pentru miscarea
revolutionara, întrucât tinerii si copii adunati pe treptele catedralei pentru a cânta colinzi
au fost secerati de rafalele unui blindat militar, dupa care autoritatile, cu complicitatea
conducerii Spitalului Judetean, au sustras o parte din cadavrele eroilor din morga
spitalului, transportându–le la Bucuresti, unde au fost arse la Crematoriu; totodata, alte
cadavre au fost îngropate, pe ascuns, într-o groapa comuna, iar pentru a sterge urmele,
documentatia referitoare la aceste cadavre a fost distrusa.

În zilele urmatoare, rezistenta nu a încetat, în 19 decembrie intrând în greva
muncitorii de la întreprinderea „Elba”, iar în 20 decembrie a izbucnit greva generala în
toate fabricile timisorene, zeci de mii de oameni îndreptându–se spre centrul Timisoarei,
situatie în care fortele armate s–au retras în cazarmi. Liderii revolutionarilor timisoreni au
prezentat autoritatilor comuniste o lista de cereri a populatiei, lista care va deveni un vast
program revolutionar. În aceeasi zi de 20 decembrie 1989, Timisoara a fost declarata
primul oras liber al României de catre reprezentantii Frontului Democrat Român, prima
formatiune politica democratica înfiintata pe strazile însângerate ale Timisoarei.
Totodata, în 20 decembrie, orasul Lugoj, s-a ridicat împotriva regimului comunist,
cazând si aici eroi ai Revolutiei.

În megalomania sa fara leac, Ceausescu a organizat în 21 decembrie un miting
grandios la Bucuresti pentru a înfiera „huliganii” din Timisoara, însa, mitingul s-a
transformat, sub privirile îngrozite ale dictatorului si conducerii comuniste, într-o miscare
anti-ceausista si anti-comunista. În aceeasi zi au început miscari revolutionare si în alte
orase, respectiv Cluj, Sibiu, Arad, Târgu Mures, Caransebes, Cugir s.a, în care autoritatile
au deschis focul împotriva demonstrantilor. Era o chestiune de ore pâna la caderea
sistemului, ceea ce s-a întâmplat în 22 decembrie, la ora prânzului, odata cu fuga sotilor
Ceausescu din Bucuresti.

În situatia confuza care s-a creat s-au format mai multe grupur i care au dorit sa
preia puterea, impunându-se grupul condus de Ion Iliescu si Petre Roman, care au
organizat Frontul Salvarii Nationale si care si-au asumat raspunderea de a aduce România
pe calea democratizarii.
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Ziua de 22 decembrie 1989 a fost declarata ziua Victoriei Revolutiei Române.
Începând cu seara de 22 decembrie, forte neidentificare nici pâna astazi, dar declarate de
noile autoritati contra-revolutionare si fidele regimului comunist, au deschis focul asupra
civililor si unitatilor militare din mai multe orase, creând panica si confuzie si care au
justificat în ochii opiniei publice judecarea sumara si executarea sotilor Ceausescu.

Schimbarea sistemului comunist era un fapt la sfârsitul lunii decembrie 1989,
însa, cu jertfe si sacrificii incomensurabile (1104 morti dintre care 162 înainte de 22
decembrie si 942 dupa 22 decembrie, respectiv 3352 de raniti, dintre care 1107 înainte de
22 decembrie si 2245 dupa 22 decembrie).

(În redactarea prezentului capitol s-au valorificat în principal date si informatii din
lucrarea Timisoara – Monografie 2002, autori Ioan Munteanu si Rodica Munteanu si,
respectiv, documentarul Asociatiei „Memorialul Revolutiei” Timisoara).

CAPITOLUL 3.

Populatia judetului

La ultimul recensamânt din 2002, populatia judetului Timis a fost de 677.926
locuitori (3,12% din populatia tarii). Densitatea populatiei este de 78 locuitori/ kmp.

Din totalul populatiei, 60,14% provin din mediul urban, 39,86% din mediul rural.
Distributia populatiei pe sexe: 48,0% erau de sex masculin, iar 52,0% feminin, pe

nationalitati: români - 83,4%, maghiari - 7,5%, tigani - 2,4%, germani - 2,1%, sârbi -
2,0%, ucraineni - 1,1%, bulgari - 0.8%, alte nationalitati - 0,7%, iar dupa religie: 78,9%
ortodoxa, 10,6% romano-catolica, 4,2% penticostala, 1,9% reformata, 1,5% baptista,
1,3% greco-catolica, 0,3% adventista, 1,3% alte religii, religii nedeclarate si atei.

Populatia activa reprezinta 46% (92,9% - ocupata, 7,1% - someri), iar populatia
inactiva 54% (36% elevi si studenti, 37% pensionari, 27% se afla în alte situatii).

În cadrul populatiei curent ocupata, ponderea o reprezinta muncitorii calificati,
tehnicienii si maistrii – 46,9%, agricultorii si lucratorii calificati în agricultura si
silvicultura – 25,3%, specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice – 9,5%, precum si
functionarii si personalul de conducere din diferite domenii - 8,3%.

CAPITOLUL 4.

Organizarea administrativ – teritoriala

Dupa al doilea razboi mondial, sub influenta si dupa modelul sovietic se renunta
la vechea împartire administrativ-teritoriala pe judete, inclusiv la judetul Timis –
Torontal, iar teritoriul României se organizeaza în regiuni si raioane. Potrivit Legii nr.5 /
1950, Regiunea Timisoara cuprindea 4 raioane, respectiv Deta (cu 32 comune), Lugoj
(48 comune), Sînnicolau Mare (23 de comune) si Timisoara (36 comune), iar potrivit
Decretului nr.331 / 1952 un numar de 9 raioane: Almas, Caransebes, Deta, Faget, Lugoj,
Moldova Noua, Oravita, Resita si Timisoara.
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În anul 1960 se adopta Legea nr.63, prin care s-a dispus schimbarea denumirii
unor regiuni, astfel încât, regiunea Timisoara devine regiunea Banat care are în
componenta 12 raioane, respectiv Arad, Bozovici, Caransebes, Deta, Faget, Lipova,
Lugoj, Moldova Noua, Oravita, Orsova, Sînnicolau Mare si Timisoara.

Judetul Timis functioneaza ca unitate administrativ-teritoriala din 1968, potrivit
Legii nr.2 / 1968. În conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale
nr.215 / 2001, judetul Timis este persoana juridica de drept public, cu un patrimoniu
propriu si capacitate juridica deplina.

Organizarea administrativa a judetului Timis cuprinde potrivit Legii nr.2 / 1968,
modificata recent prin Legea nr.83 / 2004 si Legea nr.84 / 2004, 2 municipii (Timisoara si
Lugoj), 8 orase (Buzias, Ciacova, Deta, Faget, Gataia, Jimbolia, Recas si Sînnicolau
Mare) si 84 de comune, conform anexei nr. 1.

Resedinta judetului este Municipiul Timisoara, atestat documentar în anul 1266 si
oras din anul 1342, numele fiind luat de la râul Timisel sau Timisul Mic; asa cum apare
cursul actualului râu Bega în descrierile din epoca. Stapânita de regatul ungar si de
imperiul otoman în evul mediu, de habsburgi în epoca moderna, de monarhia austro-
ungara în veacul al XIX - lea si intrata în componenta statului român începând cu anul
1919, Timisoara a fost numita „Mica Viena”, fiind printre primele orase ale lumii care a
avut tramvai tras de cai în anul 1869 si primul oras din Europa iluminat electric în 1885.

Important centru industrial, social, cultural si stiintific, oras al concordiei
interetnice, simbol al Revolutiei din 1989, Timisoara este astazi orasul care promoveaza
cele mai progresiste idei, constituindu-se într-un bastion al democratiei si dezvoltarii pe
toate planurile.
Consiliul Judetean Timis este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel
judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, în vederea
realizarii serviciilor  publice de interes judetean.

Sediul Consiliul Judetean Timis este în Palatul Administrativ – proprietate publica
a judetului Timis - situat în Timisoara, Bulevardul Revolutiei  din 1989 nr.17.
Consiliul Judetean Timis s-a constituit în baza principiilor constitutionale si legale care
statueaza organizarea si functionarea administratiei publice în unitatile administrativ –
teritoriale, în data de 09.04.1992 prin Hotarârea nr. 3/1992, iar în actuala componenta în
29.06.2000, prin Hotarârea nr. 28/2000.

Configuratia politica a Consiliului Judetean Timis, precum si a consiliilor locale
municipale, orasenesti si comunale este prezentata în anexa nr. 2.

CAPITOLUL 5.

Economia

Dupa Revolutia din 1989, în economia judetului s-au produs mutatii importante
prin înfiintarea unui mare numar de societati comerciale cu capital privat si reorganizarea
întreprinderilor în societati comerciale cu capital de stat.

Întrucât schimbarile care se produc în sectorul economic sunt foarte rapide, vom
folosi spre exemplificare datele oficiale de la finele anului 2002. Astfel, din cele 30.012
societati comerciale, din care 28.191 societati cu raspundere limitata si 1.091 societati pe
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actiuni, un numar de 4.744 societati comerciale au capital integral sau partial strain în
valoare de aproximativ 370 milioane de USD.

 
 5.1. Industria
 
 Industria totalizeaza 48,4% din economia judetului. Principala ramura a industriei

este industria prelucratoare 84% (industria de echipamente electrice si optice 34,3%,
industria de masini si echipamente 7%, constructii metalice si produse din metal 3,8%,
industria prelucratoare a cauciucului si a maselor plastice 10,5% industria chimica si a
fibrelor sintetice si artificiale 7,6%, industria alimentara si a bauturilor 8,37%, industria
textila si a produselor textile 7%, industria pielariei si încaltamintei 6,5%, industria de
prelucrare a lemnului si productia de mobila 5,5%), energia electrica si termica, gaze si
apa calda 15,7%, iar industriala extractiva care este putin dezvoltata în judet 0,24%.

5.2. Agricultura

Agricultura si serviciile auxiliare în agricultura reprezinta 3% din cifra de afaceri
realizata de operatorii economici în judet, iar silvicultura, exploatarea forestiera,
pescuitul si piscicultura  au o pondere de 0,2% ( o buna parte din activitatile în domeniu
se realizeaza de agricultorii privati pe piata libera, motiv pentru care nu sunt înregistrate
oficial în evidente).

Suprafata agricola a judetului este de 720.170 hectare, paduri 109.126 hectare, iar
ape 15.711 hectare.

 Analiza structurii de calitate a terenurilor agricole demonstreaza ca numai 37 %
prezinta un potential productiv bun si foarte bun (calitate I si II 260.770 ha) .

 În prezent, terenurile agricole apartin în majoritate (98,7 %) sectorului privat si în
proportie de 1,3 % sectorului de stat.

 Ponderea agricola conform datelor statistice:
 - productie vegetala:  grâu si secara 406.988  tone, orz si orzoaica 151.121 tone,

porumb boabe 512.565 tone, floarea-soarelui 78.297 tone, soia 10.355 tone, sfecla de
zahar 28.171 tone, cartofi 155.376 tone, legume 160.121 tone, struguri 13.506 tone;

 - productia de origine animaliera: carne 49.415 tone viu (carne de bovina 7.495
tone, carne de ovina 3.152 tone, carne de porcine 34.748 tone), lapte 1.291.438 hl, oua
108.085 mii de bucati.

5.3. Comertul

Judetul Timis reprezinta un pol comercial al României în contextul proximitatii
geografice a portii vestice de intrare în tara a marfurilor comerciale.
Numarul si densitatea societatilor comerciale de profil, suprafata afectata comertului si
diversitatea produselor desfacute asigura desfasurarea unui comert civilizat si competitiv
atât pentru locuitorii judetului, cât si pentru persoanele aflate în tranzit.

Comertul realizeaza 31,4% din economia judetului.
Valoarea exportului judetului Timis la finele anului 2002 a fost de 1.350.590 mii

USD, iar a importului de 1.395.929 mii USD.
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Cei mai importanti parteneri în comertul exterior ai judetului sunt tarile Uniunii
Europene, din care Italia si Germania ocupa ponderea cea mai mare.

Produsele majoritare exportate sunt masini, aparate si echipamentele electrice
( 57 % - 766.433 mii $), precum si încaltamintea, palariile, umbrelele, textilele,

materialele plastice, cauciucurile si articolele din acestea.

5.4. Constructiile si Serviciile

Dinamica economica a zonei a permis si stimulat sectorul constructiilor care
asigura infrastructura necesara afacerilor, precum si dezvoltarea si diversificarea
serviciilor.

În economia judetului, constructiile reprezinta 7%, iar serviciile 10%.
Ponderea serviciilor: 53% tranzactiile imobiliare si închirieri,  25% transportul si

depozitarea, 10% hoteluri si restaurante, 7% servicii colective si sociale, 3% posta si
telecomunicatii si 2% activitatile financiar bancare.

5.5. Infrastructura rutiera

Din cei 533,311 km drumuri nationale (221,847 km drumuri europene) un numar
416,700 km sunt executate din  beton asfaltic, iar sectoare cu 4 benzi sunt executate pe o
lungime de 42 km.

Drumurile judetene totalizeaza 1.145km (500 km beton asfaltic), iar drumurile
comunale 1.222 km, din care 459 km pietruite si 624 km pamânt.

În judet functioneaza 7 autogari licentiate, iar transporturile rutiere de persoane
sunt efectuate de 20 operatori din care 5 operatori pentru transport international.

În exploatare sunt 1098,349 km de cale ferata (întreaga retea este linie simpla) din
care 199 km este electrificata. Liniile de cai ferate mai importante ce strabat teritoriul
judetului sunt : Bucuresti - Timisoara - Jimbolia (linie internationala), Bucuresti -
Timisoara - Stamora Moravita (linie internationala), Timisoara - Arad - Oradea - Cluj -
Vatra Dornei - Iasi, Timisoara - Arad - Oradea - Carei - Satu Mare - Baia Mare,
Timisoara - Buzias - Teius - Razboieni - Marasesti -Galati.

Aeroportul International Traian Vuia - Timisoara al doilea aeroport al României,
asigura un trafic regulat pe directiile Bucuresti (în principal prin compania nationala
TAROM, 20 zboruri pe saptamâna), Treviso, Ancona, Roma, Bari, New York, Milano,
Verona, Bergamo, Munchen, Stuttgart, Budapesta, Viena, s.a.

Activitatile de construire, întretinere si modernizare a drumurilor si podurilor de
interes judetean si a infrastructurii acestora, precum si activitatea de administrare se
realizeaza, în principal, prin Directia pentru administrarea drumurilor si podurilor
judetene Timis si S.C. DRUMCO S.A Timisoara (actionari concernul austriac
STRABAG AG si Consiliul Judetean Timis)
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CAPITOLUL 6.

Ocrotirea sanatatii si protectia sociala

6.1. Asistenta medicala

Serviciile de asistenta medicala în judetul Timis sunt oferite atât  în sistem public
de sanatate cât si în cel privat.

În sistemul public functioneaza 10 spitale cu un numar de 5.279 de paturi, 7
ambulatorii de specialitate, 12 ambulatorii de spital, 293 cabinete de medicina de familie,
19 farmacii si 2 puncte farmaceutice în  spitale, cu  numarul  total de personal sanitar
angajat  de 5.977 persoane (1.576 medici, 2.699 personal sanitar mediu, 1.663 personal
sanitar auxiliar, 39 de farmacisti).

În sectorul privat activeaza 136 cabinete de medicina de familie, 189 cabinete
medicale de specialitate, 344 cabinete stomatologice, 142 farmacii, în care îsi desfasoara
activitatea 1018 persoane (236 medici, 275 stomatologi, 227 personal sanitar mediu, 65
personal sanitar auxiliar, 215 de farmacisti)

Unitatile de asistenta medicala reprezentative sunt: Spitalul Clinic Judetean,
Spitalul Clinic Municipal Timisoara, Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Louis
Turcanu", Spitalul Clinic de Boli infectioase si pneumologie " V. Babes", Spitalul Clinic
"D. Popescu", Institutul de boli cardiovasculare, Spitalul Municipal Lugoj.

6.2. Protectia sociala

În anul 2003 au fost înregistrati 189.515 beneficiari de  pensie sau alte drepturi
acordate prin legi speciale din care majoritatea (98.951) provin din mediul urban.

Asistenta sociala pentru vârstnici si a persoanelor cu handicap este asigurata în
institutii de profil sau la domiciliul asistatului în functie de nevoile acestora (3 camine
pentru vârstnici, cu o capacitate de 267 locuri asigura servicii complexe de îngrijire, 6
centre de asistenta sociala ofera servicii de specialitate unui numar de 459 persoane cu
handicap, 3.066 de asistenti personali au fost angajati, pentru îngrijirea persoanelor  cu
handicap) si în cadrul unor asociatii si fundatii cu caracter privat.

Pentru protejarea unor persoane care, datorita unor motive de natura economica,
fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa îsi asigure nevoile sociale sau sa îsi
dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala, precum si pentru
combaterea marginalizarii sociale, coordonarea si dezvoltarea strategiilor de interventie
si promovarea parteneriatului public – privat în derularea programelor de asistenta
sociala, în judetul Timis este organizata si functioneaza Directia de Asistenta Sociala a
Judetului Timis ca serviciu public specializat, sub autoritatea Consiliului Judetean Timis.

Totodata, pentru asigurarea protectiei speciale a minorilor aflati în dificultate sau
cu handicap este organizata si functioneaza Directia pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis. La nivelul anului 2003 erau institutionalizati în centre de plasament din
structura directiei peste 800 de copii, iar la organizatiile private autorizate în domeniu,
aproximativ 480 de copii.

În paralel au fost promovate forme alternative de ocrotire a copiilor, respectiv
reintegrarea în familia largita, la rude (861 copii), plasament la alte familii (369 copii)
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sau la asistenti maternali profesionisti (513 copii) si totodata, au fost dezvoltate o serie de
servicii sociale de tip familial (centru maternal, centru de primire în regim de urgenta si
pentru „copii strazii”, centru de orientare, supraveghere si sprijinire pentru copilul
delincvent, centru de recuperare psihologica pentru copilul cu probleme psihosociale,
centru de zi pentru copiii proveniti din familii în dificultate, centrul de tip familial pentru
copii cu handicap mintal si polihandicap)

CAPITOLUL 7.

Cultura si arta

7.1. Date si elemente specifice institutiilor de cultura si arta

7.1.1. Muzeul Banatului

În 1872, la initiativa lui Ormós Zsigmond, fost deputat, om de cultura recunoscut,
scriitor, subprefect de Timis, se constituia la Timisoara Societatea de Istorie si
Arheologie din Banat. Printre scopurile Societatii se numara înfiintarea unui muzeu de
istorie si arheologie. Deschiderea oficiala a muzeului a avut loc în 1877, în Casa
Wellauer, atribuita, în 1880, de catre Prefectura Societatii de Istorie si Arheologie si 

Societatii de Stiintele Naturii pentru organizarea unui muzeu. Muzeul s-a deschis
pentru public în 1889 în Palatul muzeal, noua denumire a Casei Wellauer. Inaugurarea
festiva a muzeului va avea loc însa în 1891. Muzeul cuprindea colectiile de arheologie si
istorie veche, pinacoteca, colectia de stiintele naturii, biblioteca si arhiva, colectii
îmbogatite semnificativ prin donatiile – în special de arta plastica a – lui Ormós.

Patrimoniul muzeului banatean s-a îmbogatit semnificativ si prin eforturile
custodelui sau, István Berkeszi, ajungând ca în 1916 colectiile muzeului sa numere
63.583 de piese. Problema spatiului, devenit insuficient pentru colectii, a fost rezolvata în
1937 de catre Ioachim Miloia, directorul muzeului, când Muzeul Banatean s-a mutat în
cladirea Teatrului Comunal. Dupa eforturi îndelungi de gasire a unui spatiu expozitional
si de depozitare propice, Muzeul Banatean se muta, în 1947, în Castelul Huniade.
Muzeul dispune de cea mai bogata colectie de pasari (datorata lui Dionisie Lintea) si de
fluturi (Frideric König) din aceasta parte a Europei. În anii urmatori, expozitiile de arta si
de etnografie, care au fost expuse în aceeasi cladire, cea a Castelului Huniade, au primit
spatii proprii, respectiv Palatul Baroc si Bastionul Cetatii. În 2000 este inaugurat muzeul
viorii (colectia Cornel Suboni).

Activitatea muzeului se desfasoara în sectiile de istorie, arta stiinte naturale si
etnografie.

La 19 martie 1997, Muzeul Banatului Timisoara trece în subordonarea
administrativa a Consiliului Judetean Timis.

Muzeul Banatului desfasoara o bogata activitate de restaurare si conservare a
patrimoniului cultural national, de cercetare si expozitionala, numarul de piese intrate în
muzeu a crescut de la 463021 (1997) la 576399 (2001).

În ultimii ani muzeul a derulat multe proiecte internationale cu parteneri din
Europa Centrala.
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7.1.2. Muzeul Satului Banatean

Ideea înfiintarii unui muzeu etnografic în aer liber la Timisoara a fost formulata
pentru prima data de catre Ioachim Miloia, fost director al Muzeului Banatean între anii
1928-1940, cunoscuta personalitate culturala a Banatului.

Dupa mai multe insistente din partea celor care i-au urmat lui Ioachim Miloia la
conducerea institutiei, in anul 1967 muzeul a primit o suprafata de 17,3 ha teren la 

Padurea Verde, in zona nord – estica a municipiului Timisoara unde s-au construit
monumente de arhitectura populara si tehnica taraneasca, astfel ca la 20 august 1971 a
fost deschisa pentru public sectia în aer liber a Muzeului Banatului. În perioada anilor
1986-1991 Muzeul Satului a fost închis pentru public. Începând cu anul 1992 au început
lucrarile de reparare si amenajare a interioarelor taranesti, precum si de reconstructie a
Centrului Civic, astfel ca în anul 1995 muzeul a fost redeschis pentru public.

De la 1 ianuarie 2000 Muzeul Satului Banatean a devenit institutie de sine
statatoare aflata în subordinea Consiliului Judetean Timis, prin Hotarârea nr. 48/22
decembrie 1999 emisa de Consiliul Judetean.

Prin patrimoniul cultural detinut si prezentat publicului vizitator, constând din 52
de monumente si peste 2300 de piese etnografice, Muzeul Satului Banatean constituie o
pagina deschisa a istoriei Banatului, o marturie a civilizatiei populare traditionale a
românilor si minoritatilor nationale din aceasta provincie, constituind un armonios dialog
interetnic.

7.1.3. Biblioteca Judeteana

Prima biblioteca publica este înfiintata în 1815 de tipograful Joseph Klapka,
primarul de mai târziu al orasului. În 1868 ia fiinta la “Casina româna” din cartierul
Cetate unda va functiona, începând cu 1873, “Reuniunea româna de lectura” din
Timisoara pe lânga care se constituie o biblioteca. Din 1870 functioneaza primele
biblioteci populare în cartierele Fabric, Iosefin si Elisabetin.

La 29 octombrie 1904 este inaugurata, în prezenta autoritatilor “Biblioteca
publica cu caracter stiintific a orasului Timisoara”. Din 1933 în legatura cu biblioteca se
va înfiinta o arhiva de documente cuprinzând diplome, acte si documente referitoare la
trecutul istoric al orasului si al Banatului. În 1940, biblioteca - având un fond de 67000
volume - s-a mutat în cladirea din str. Voltaire nr. 7 (azi sediul Bibliotecii Bazei de
Cercetari a Academiei), beneficiind de o sala de lectura cu 60 de locuri, o sala de studiu
si garderoba.

În 1952 institutia îsi muta sediul în Piata Libertatii nr. 3, adresa unde functioneaza
si astazi ca Biblioteca Judeteana. In 1968 se deschid 6 filiale de cartier.
Colectia Bibliotecii Judetene Timis însumeaza un numar de 750.000 carti si periodice, 63
manuscrise, 24 autografe, 85 planse si foi volante, 331 carti rare, 2 globuri, 4 stampe,
fotografii si ilustrate, microfilme,  note muzicale, discuri,  benzi magnetice,  diafilme,
diapozitive,  470 ex libris,  lucrari grafice. Din acest numar 210.000 de volume se afla la
sala de lectura care constituie si depozitul legal al bibliotecii, 90.000 de volume la sectia
de împrumut adulti, 170.000 la sectia documentar periodice, unde se afla si fondul istoric
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de documente “Banatica”, 65.000 de volume la sectia de împrumut pentru copii, 8.000 de
volume, carti si periodice din secolele XVIII – XIX aparute în spatiul central-european si
banatic ca si editii rare, cu caracter bibliofil aparute între secolele XVI – XIX la
tipografii de mare faima din Europa si din tinuturile Românesti. Peste 200.000 de
volume sunt repartizate celor 9 filiale de pe teritoriul orasului Timisoara, institutia
functioneaza cu 6 sectii si 9 filiale, în total 15 unitati pentru consultarea documentelor
sau împrumut la domiciliu, în anul 1999 a fost creata Sectia de “Informare si
documentare europeana”.

7.1.4. Opera Româna Timisoara

Înca din secolul XVIII-lea, la Timisoara, genul liric este îndragit si gaseste
admiratori pasionati. În secolul al XIX-lea, opera patrunde tot mai mult în cetatea
Timisoarei, adeptii sai umplând salile de spectacol, pâna la refuz. Sub conducerea lui
Bruno Walter sunt prezentate, la Timisoara, la sfârsitul secolului, lucrari din creatia
universala: “Trubadurul”, de G. Verdi, “Barbierul din Sevilla” de G. Rossini, “Cavalleria
rusticana” de P. Mascagni, “Paiate” de R. Leoncavallo, “Boema” de G. Puccini,  “Faust”
Gh. Gounod, “Lohengrin” de R. Wagner si altele, în total 15 opere ceea ce reprezinta o
performanta.

Dupa primul razboi mondial, are loc o încercare de reînviere a teatrului muzical,
prin stabilirea, la Timisoara, a trupei Leonard-Maximilian, care urma sa înfiinteze primul
teatru românesc în capitala Banatului.
În perioada 1940-1945, în urma Dictatului de la Viena, se refugiaza la Timisoara Opera
din Cluj, care trezeste, în publicul de aici, dragostea pentru acest gen muzical.
Pe 30 martie 1946, ia fiinta Opera de Stat din Timisoara, care va avea, ca prim-director,
pe artista Aca de Barbu. În 10 ani (1947-1957) au fost montate, la Opera din Timisoara,
41 de spectacole de opera, opereta si balet. În 1963 este numit, în fruntea institutiei,
Nicolae Boboc, personalitate complexa: dirijor, compozitor, muzicolog, intelectual de
aleasa cultura. Acest muzician a fost cel mai longeviv director al Operei. În cei 11 ani de
directie s-au montat 46 de opere noi din epoci si stiluri diferite, de la Mozart la Wagner,
fara a neglija repertoriul italian de opera. La initiativa sa în stagiunea 1968-1969 are loc
prima editie a Festivalului “Timisoara Muzicala”. Din anul 1978 Festivalul “Timisoara
Muzicala” aflat la a VI-a editie, devine un eveniment anual.

Dupa anii grei din deceniul opt, începând cu 1990, viata Operei timisorene a
cunoscut un reviriment. Au avut loc premiere, au fost refacute unele lucrari puse în scena
cu multi ani în urma.

Din 2000 începe o noua perioada cu evenimente culturale importante, numar
mare de premiere de succes, turnee întreprinse în tara (Bucuresti, Cluj, Iasi si în
strainatate Iugoslavia, Italia, Elvetia, Germania, Ungaria, Austria, Spania, Olanda,
Belgia, Qatar, Italia, Franta, Taiwan, Olanda) au permis verificarea potentialului artistic
al colectivului timisorean, care pentru spectacolele prezentate se bucura de aprecierea
publicului si criticii de specialitate.
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7.1.5. Teatrul National Timisoara

Primul sala de teatru era parte a primariei rasciene a Timisoarei, în 1761. O data
cu desfiintarea magistraturii rasciene, în 1781, întreaga cladire se pune în slujba artei
teatrale. Cladirea se va transforma în teatru în 1794, si va fi sluji aceasta arta pâna la
construirea, în 1875, a unui teatru nou.

Constructia cladirii Teatrului Comunal (care adaposteste si Opera Româna) a
început în anul 1871, dupa planurile arhitectilor vienezi Helmer si Fellner (constructori a
numeroase sali de teatru din Europa Centrala – Budapesta, Viena, Odessa) si a fost
inaugurata în 1875, în prezenta împaratului Franz Josef. Doua incendii de mari proportii
au devastat cladirea. Dupa cel de-al doilea incendiu – 1920 – reconstructia se face dupa
planurile arhitectului Duiliu Marcu, pastrându-se stilul original numai la fatadele laterale,
fatada principala si sala de spectacole îmbracând stilul neobizantin caracteristic
arhitecturii românesti a timpului.

Primul spectacol de teatru în limba româna prezentat de o trupa de diletanti a avut
loc la 1 martie 1870,  în suburbia  Fabric, într-o sala a hotelului “Tigru’” din Timisoara.
Câteva turnee ale unor trupe teatrale profesioniste (1871 - Trupa lui Mihai Pascaly, 1881-
1882 - Trupa lugojeanului George Augustin Petculescu) au suplinit partial lipsa unui
teatru românesc permanent la Timisoara. Trupa “Reuniunea românilor timisoreni pentru
lectura”, înfiintata în 1873 prezinta, în 1906, cu concursul lui Zaharia Bârsan, Trei palarii
de dama de Fagure, în 1909 un recital al Agathei Bîrsescu, iar în 1912 spectacolul La
sezatoare de Tiberiu Brediceanu. Întrerupte pe perioada Primului Razboi Mondial,
reprezentatiile teatrale au fost reluate la Timisoara abia în 1919.

Din 1920 pâna în 1945, activitatea teatrala timisoreana s-a caracterizat prin lupta,
în presa, pentru un teatru românesc în acest oras,  remarcabil în acest sens  fiind efortul
unor scriitori ca Lucian Blaga, Camil Petrescu, George Calinescu, si lupta pentru
întretinerea unei miscari teatrale permanente prin intermediul unor trupe stabilite
temporar la Timisoara,

La 18 octombrie 1945, Ministerul Artelor aproba înfiintarea primului teatru
profesionist, numit Teatrul Muncitoresc al Poporului, sectia Timisoara, care în 1949,
odata cu reorganizarea teatrelor pe plan national, devine teatru de stat. Începând cu anul
1966 Teatrul de Stat Timisoara se va numi “Matei Millo”, pâna în 1971 când, cu prilejul
împlinirii unui sfert de veac de existenta, devine Teatrul National Timisoara.

În strategia repertoriala s-au resimtit rigorile timpului istoric cuprins între anii
1945-1989, cu aproximarile firesti, intervalul ar putea fi împartit în patru perioade (1945-
1956, 1956-1970, 1970-1979, 1979-1989), ultima fiind de dupa 1989. Perioada 1956-
1970 este considerata ca cea mai fertila din istoria teatrului. Debuteaza prin instalarea la
conducerea institutiei a actorului Gheorghe Leahu, om de cultura de aleasa spiritualitate
si mare animator teatral, angajarea regizorului Ion Maximilian si repartizarea unui grup
masiv de absolventi ai Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica  În stagiunea 1966
– 1967 a luat fiinta Studioul 172 (nume acordat dupa numarul scaunelor din sala). 

Viza reprezentarea textului în forme spectaculare inedite. Dupa anul 1971,
rigorile ideologice impuse repertoriilor se accentueaza progresiv, se forteaza structurarea
proiectelor repertoriale.

În perioada de dupa 1989 primii doi ani au însemnat o perioada confuza pentru
teatru. S-a renuntat, din rationamente extraartistice, la toate spectacolele anterioare
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momentului 1989. În abandonul formelor esopice de expresie teatrala si cautarea altora,
mai directe, de comunicare artistica, spectacolele acestui interval au alta factura. S-a
încercat, în intervalul 1997-1999, introducerea reformei teatrale, la Teatrul National
Timisoara. care nu a condus la rezultatele scontate, efortul de schimbare fiind însa un
lucru bun spre care teatrul a ramas în continuare deschis. Derulat pe parcursul stagiunii
1998-1999, programul “Stagiunea europeana” a ramas important prin tentativa de
fluidizare a relatiei Teatrului National cu teatre europene si prin contactul cu un alt
sistem de lucru în teatru, riguros programat si eficient aplicat.

Dupa o întrerupere de sapte ani, în 1995, a fost reluat Festivalul Dramaturgiei
Românesti, într-o formula noua, cu referire la întreaga dramaturgie nationala.

În anul 1995 Teatrul National Timisoara primeste, prin Hotarârea Guvernului
României, numele de “Mihai Eminescu”. Se joaca la Teatrul National Timisoara în
cladirea monument – istoric, un repertoriu echilibrat ca gen, tematica, timp istoric,
teatrul, are optiuni repertoriale valoroase, în special cele referitoare la dramaturgia
româneasca contemporana.

7.1.6. Teatrul Maghiar ,,Csiky Gergely’’

Primul spectacol de teatru prezentat în limba maghiara în Timisoara dateaza din
anul 1794. Prezenta periodica, în oras, a unor trupe de teatru de limba maghiara începe
din anul 1825. Prima trupa maghiara, prezenta pentru mai mult timp la Timisoara, a sosit
în 1878, condusa de Mátray B. Béla. Figura emblematica a miscarii teatrale maghiare din
oras, Ignácz Krecsányi, este prezent în viata teatrala a orasului între 1888-1914. În
perioada interbelica, erau prezente aici, în cadrul unor stagiuni permanente, trupele
conduse de Mihály Fekete, Mihály Szendrey, Jeno Janovics. În perioada imediat
urmatoare celui de al doilea razboi mondial, functioneaza Teatrul Popular Maghiar,
desfiintat în 1948, cu nationalizarea institutiilor culturale.

Actualul teatru maghiar a luat nastere ca o sectie a Teatrului de Stat din Timisoara
în ianuarie 1953. Trupa s-a constituit din membrii grupului de pe lânga Sfatul Popular al
orasului, care a fiintat din 1952, ea dovedindu-se apta, cu spectacolul “Parazitii” de
Csiky Gergely, pentru transformarea sa în teatru permanent. Primul spectacol al sectiei
maghiare s-a tinut la 3 mai 1953 cu piesa “Masenka” de Afinogenov, spectacol care s-a
jucat de 95 de ori. La amenajarea salii puse la dispozitia celor doua sectii existente (cea
maghiara si cea germana) participa, prin munca voluntara, muncitorii din fabricile si
uzinele Timisoarei. În anii 1960-70 sunt puse în scena o serie de spectacole memorabile,
protagonisti fiind Ferenc Fábián, Károly Sinka, Ferenc Szabó. În cadrul teatrului s-a
înfiintat, în anii ’90, sectia de teatru de papusi. Prezent la Festivalul Teatrelor Maghiare,
Miskolc 2000 (Ungaria) Teatrul de Stat Csiky Gergely a fost distins cu Premiul de
excelenta pentru spectacolul Lorenzaccio de Alfred de MUSSET. Ultimele productii
relevante ale teatrului fiind nominalizate la Gala Uniter.

7.1.7. Teatrului German de Stat Timisoara

Primele spectacole de teatru în limba germana dateaza din anul 1735. Marturii
legate de existenta unui teatru la Timisoara gasim într-un proces verbal de la primaria
germana a orasului, din 1753, si se refera la o trupa care între lunile mai-noiembrie a
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sustinut spectacole în limba germana. Asa-zise “întreprinderi teatrale” se mai gaseau la
vremea respectiva câteva în Viena si Bratislava. Cladirea actuala a operei adaposteste si
Teatrul German de Stat Timisoara, înfiintat prin Decret al Consiliului de Ministri la 1
ianuarie 1953. Spectacolul de inaugurare a teatrului a avut loc la 27 iunie 1953, cu piesa
Die Karlsschüler, de Heinrich Laube, în regia lui Rudolf Schati. În momentul înfiintarii
sale, si înca multi ani dupa aceea, Teatrul German de Stat Timisoara era singurul teatru
german subventionat de un stat din afara spatiului de limba germana. Si astazi, Timisoara
este singurul oras din Europa cu teatre profesioniste în trei limbi: româna, maghiara,
germana.

În cei peste 50 de ani de activitate meritele teatrului sunt recunoscute prin
prezente în turnee si festivaluri (Bucuresti, Timisoara, Sibiu, Brasov, Oradea,
Gheorgheni, Karlsruhe/RFG, Sopron/Ungaria s.a.), si prin premii acordate membrilor
trupei. Teatrul German de Stat Timisoara este un teatru de repertoriu. Numerosi regizori,
scenografi si actori celebri si-au început cariera la acest teatru sau au înnobilat scena prin
prezenta lor ca invitati la realizarea anumitor montari importante. Teatrul gazduieste
Întâlnirea Internationala a Teatrelor Minoritatilor Germane, precum si pe aceea a
Trupelor de Teatru Liceal de Limba Germana. TGST este si gazda Festivalului Trupelor
de Teatru Liceal contribuind astfel la dezvoltarea unui dialog real asupra necesitatilor si
rolului pe care îl au teatrele si manifestarile teatrale de limba germana astazi.

7.1.8. Filarmonica “Banatul” Timisoara

Traditiile muzicale pe teritoriul Banatului istoric sunt atestate documentar, de
peste un mileniu. "Legenda Sancti Gerhardi" vorbeste despre manastirea de la Cenad
(Morisena) salasluita de calugari greci, ce practicau o viata religioasa de rit bizantin ce
includea si muzica ei specifica. În 1533, documentele referitoare la ocupatia otomana în
zona mentioneaza existenta deja, a unor orgi în manastirile franciscane si a repertoriului
de profil. Joseph Strauss (1793-1866) este la începutul carierei sale "Musikdirektor" la
Timisoara, unde compune si prezinta în premiera mondiala opera "Faust's Leben und
Thaten”. La 2 si, respectiv 4 noiembrie 1846, concerteaza la Timisoara celebrul Franz
Liszt. În anul 1871 ia fiinta "Societatea Filarmonica din Timisoara”, celebritatea
oaspetilor ei ale caror semnaturi stau astazi marturie în "Cartea de aur": Johannes Brahms
(ca pianist), Joseph Joachim, Pablo de Sarasate, Henryk Wieniawski, David Popper,
Leopold Auer, Jan Kubelik, iar în prima jumatate a secolului XX: Béla Bartók, Pablo
Casals, Jacques Thibaud, Fritz Kreisler, Arthur Rubinstein, Gregor Piatigorsky,
Gheorghe Dima, Dimitrie Popovici der Bayreuther, Traian Grozavescu, Cella
Delavrancea si, în special, George Enescu care, în calitate de violonist, a concertat de 10
ori (între 1921-1943) la Timisoara, au dat stralucire în plus acestei prodigioase activitati
muzicale.

Dupa cel de al doilea razboi mondial, la 17 aprilie 1947 ia fiinta Filarmonica de
Stat "Banatul" din Timisoara, prin asimilarea orchestrei simfonice a Societatii
Filarmonice "Banatul" (ultima denumire a "Amicilor muzicii") devenind astfel o
institutie de concert profesionista, subventionata de stat, care îsi va afilia în anul 1951 si
un cor academic (mai întâi sub forma de voluntariat, iar din 1955 salarizat).Participarea
în cadrul unor prestigioase festivaluri nationale sau internationale, au adus muzicienilor
timisoreni multe aprecieri pentru profesionalismul si calitatea interpretarii. Turnee peste
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hotare: Austria, Bulgaria, Croatia, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Iugoslavia, Italia,
Luxemburg, Norvegia, Brazilia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Taiwan.

7.1.9. Teatrul pentru copii si tineri “MERLIN”

Teatrul de Papusi a fost înfiintat în 1949 ca o sectie a Teatrului de Stat din
Timisoara, purtând numele celebrului personaj popular Piparus Patru. Începuturile sale se
leaga de initiativele si daruirea de sine a doamnei Florica Teodoru si reprezinta
recunoasterea oficiala a unei vechi traditii culturale puse în slujba copiilor.

În anul 1954 Teatrul de Papusi devine institutie independenta. Înca de la început,
teatrul prezinta spectacole diverse, atât clasice, cât si contemporane, pentru vârste
diferite, multe dintre ele având tema folclorica. În 1956 se obtine actualul sediu al
teatrului, într-o cladire de patrimoniu, pe B-dul Carol I. nr. 3, pâna la acel moment
reprezentatiile desfasurându-se în conditii improprii într-o sala mica, dar centrala.

Sistemele de animatie care s-au perfectionat pornesc de la tehnicile bi-ba-bo si
wayang, trecând prin teatrul de umbre, teatrul negru, teatrul bazat pe combinatii între
actori si papusi, pâna la marionete cu fire scurte sau tije, teatru de masti si de papusi
supradimensionate.

Repertoriul variat, textele apartinând atât autorilor autohtoni (Ion Creanga, Ioan
Slavici, I. L. Caragiale, M .Eminescu, T. Arghezi,  Al. Popovici)  cât si celor din
literatura universala (Fratii Grimm, H. C. Andersen, R. Kipling, W. Shakespeare, A. de
Saint-Exupery). Participarile la festivalurile nationale si internationale aduc cu sine tot
atâtea succese. Teatrul organizeaza periodic turnee în localitatile urbane si rurale din
perimetrul judetului Timis, dar si al altor judete.

Originalitatea, imaginatia si valorificarea noilor mijloace de exprimare teatrala
fac din Teatrul „Merlin” unul din cele mai importante din tara.

7.1.10. Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis s-a înfiintat la data de 1.01.2000 prin
Hotarârea Consiliului Judetean Timis. Noua institutie s-a format prin fuziunea Centrului
Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Timis, a Scolii de
Arte Timisoara si a Ansamblului de Cântece si Dansuri "Banatul" Timisoara, devenind
sectii ale acesteia. Într-un program integrat, sectiile componente îsi pastreaza profilul si
preocuparile încercând prin complementaritate sa preia la un nivel contemporan traditiile
institutiilor de referinta din istoria culturala a zonei, cum ar fi: departamentele Astrei,
Asociatia Corurilor si Fanfarelor din Banat, Institutul Social Banat-Crisana. Filiala din
Faget si cea de la Cosevita ale Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis desfasoara
activitati similare, dar reduse doar la zona localitatilor circumscrise Fagetului si
Marginei, zona cu o foarte bogata viata culturala.

Sectia Centrul de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare
(institutie înfiintata în anul 1957) asigura cercetarea, cunoasterea, pastrarea si
promovarea traditiilor si valorilor culturii populare în contextul dezvoltarii culturii
nationale, realizarea bancii de date si valori a civilizatiei populare din judet, fiind centru
stiintific si metodologic al activitatii si creatiei populare.
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Sectia Scoala de Arte (aparuta în anul 1962 sub denumirea de "Scoala Populara
de Arta") asigura pregatirea artistica a interpretilor, creatorilor si conducatorilor de
formatii artistice, cultivarea si afirmarea talentelor în diferite domenii ale artei, ridicarea
nivelului calitativ al manifestarilor artistice de amatori.

Sectia Ansamblul "Banatul"(institutie înfiintata în septembrie 1970) asigura
organizarea spectacolelor cu caracter folcloric, realizând astfel conservarea si punerea în
valoare a cântecelor si dansurilor populare autentice si apararea lor împotriva tendintelor
de poluare si degradare.

Centru de Cultura si Arta editeaza trimestrial, începând cu anul 1993, publicatia
„Timisiensis” care se doreste o ilustrare a specificului etnologic din zona în comparatia
cu celelalte tinuturi românesti, dar si în relatie cu fenomene apartinând altor culturi cu
care banatenii au intrat în contact de-a lungul istoriei. Centrul colaboreaza la realizarea
actiunilor cuprinse  în „ Agenda principalelor manifestari culturale – artistice, sportive si
de tineret” pe care Consiliul Judetean Timis le finanteaza anual în vederea implementarii
obiectivelor cuprinse în „ Strategia culturala a judetului Timis”

7.2. Case de cultura si camine culturale

În toate orasele judetului functioneaza Case de cultura  si muzee cu o importanta
activitate cultural – artistica. Activitatea culturala în mediul rural are bogate traditii si se
desfasoara, în principal, în cadrul caminelor culturale (236 functionale), bibliotecilor
comunale (510.000 carti si peste 230.000 cititori) si punctelor muzeale (Recas, Traian
Vuia, Uivar, Costeiu, Becicherecu Mic, Teremia Mare si Lenauheim).

CAPITOLUL 8.

Învatamântul, sportul si turismul

8.1. Învatamântul

Ceea ce este specific judetului este faptul ca în învatamântul preuniversitar, în
unele unitati scolare se preda si în limbile minoritatilor nationale, respectiv maghiara,
germana, sârba, slovaca si ucraineana.

Învatamântul prescolar functioneaza în 288 unitati cu program normal, 56 unitati
cu program prelungit si 4 unitati cu program saptamânal, iar învatamântul primar în 143
unitati de învatamânt, în care sunt înscrisi 29.000 elevi a caror instruire se asigura de
catre aproximativ 1670 cadre didactice. Totodata, învatamântul gimnazial cuprinde 162
unitati cu 2.950 cadre didactice si 32.800 elevi.

Învatamântul liceal, postliceal si profesional cuprinde aproximativ 2350 cadre
didactice care îsi desfasoara activitatea în 23 de licee, 7 colegii si 24 grupuri scolare.
În licee sunt pregatiti 21.000 elevi la cursuri de zi si 3.590 elevi la seral, în scoli
profesionale 4.280 elevi, în scoli de arte si meserii 3.105 elevi, în scolile de maistrii si
postliceale 1.180 elevi.

În Timisoara si, mai nou, în judet, învatamântul superior cunoaste o puternica
dezvoltare, atât în cadrul celor 4 universitati de stat, Universitatea Politehnica (Scoala
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Politehnica din Timisoara a fost înfiintata în 1920, iar primul rector a fost Traian
Lalescu), Universitatea de Vest, Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” si
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, cât si în cadrul unor
universitati private autorizate sau acreditate din Timisoara, respectiv Universitatea
Crestina "Dimitrie Cantemir", Universitatea Tibiscus, Universitatea "Ioan Slavici",
Universitatea „Mihai Eminescu” si Universitatea Europeana Dragan din Lugoj.

Edificator în aceasta privinta este faptul ca în anul universitar 2003 / 2004 în
învatamântul superior timisean frecventeaza cursurile aproximativ 40.000 de studenti.

8.2. Sportul

Activitatea sportiva de amatori si performanta în judet are vechi traditii (legendare
fiind echipele de fotbal „Chinezu” si „Ripensia” în perioada interbelica), în prezent
desfasurându -si activitatea 82 asociatii sportive si 51 cluburi sportive (ex: Clubul Sportiv
Politehnica, Fotbal Club Poli -AEK, cluburile sportive CFR si UMT, Clubul Sportiv
Universitatea, Clubul Sportiv Municipal Timisoara, Clubul Sportiv AEM – Luxten) cu un
numar de aproximativ 9800 sportivi legitimati. În decursul timpului s-au obtinut rezultate
notabile la campionatele nationale, europene si mondiale, precum si la Jocurile Olimpice,
atât la disciplinele individuale cât si la sporturile de echipa prin sportivii judetului care au
facut parte din loturile reprezentative ale României.

Pregatirea tineretului pentru performanta se realizeaza, în principal, prin cluburile
sportive scolare din Timisoara si Lugoj care au aproximativ 1670 sportivi legitimati.

În activitatea sportiva sunt angrenati 333 antrenori calificati, 40 instructori
sportivi si 647 arbitrii sportivi activi.

Judetul Timis si municipiul Timisoara dispun de o bogata baza sportiva pentru
sportul de performanta si amatori (22,7 mii mp bazine acoperite si neacoperite, 1.757 mii
mp terenuri de sport în aer liber, 14,3 mii mp terenuri în sali de sport, 126.000 locuri în
tribune), printre cele mai reprezentative fiind Sala „Olimpia” si Stadionul „Dan
Paltinisan” Timisoara (al doilea stadion ca marime din România, dotat în ultima perioada
cu instalatie electronica de afisaj si instalatie de nocturna la nivelul standardelor
internationale).

8.3. Turismul

Judetul Timis dispune de un potential turistic important, constituit atât din
frumuseti ale naturii, cât si din remarcabile monumente de arhitectura care sunt vizitate
de zeci de mii de turisti din tara si strainatate. În zona de interferenta a mai multor etnii,
limbi, obiceiuri si culturi s-a creat o stare de respect si întelegere ce apropie judetul de
culturile europene.

Casele memoriale si muzeele care se constituie ca obiective turistice sunt: Casa
memoriala „Stefan Jager" la Jimbolia, Casa memoriala „Bela Bartok” la Sânnicolau
Mare, Casa muzeu „Lenau" în comuna Lenauheim, Casele memoriale „Traian Vuia” si
„Victor Vlad Delamarina”  în comunele cu acelasi nume, Castelul Huniazilor (secolul al
XV-lea, refacut în 1852), Castelul Pasa Buinen (sec. XVII—XVIII), Casa printului
Eugeniu de Savoya (sec. XVIII), Cetatea Bastion (sec. XVIII), Teatrul National (sec.
XIX—XX),Biserica Mizericordinilor (sec. XVIII), Catedralele ortodoxa, romano-catolica
si sârbeasca, Monumentul martirilor revolutiei din 16—22 decembrie 1989. Biserici si
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ansambluri manastiresti de valoare exceptionala, precum si constructii cu o valoare
culturala de interes national, se gasesc si în alte zone ale judetului, cu precadere în
municipiul Lugoj, orasul Faget, comunele Banloc, Gataia si Margina.

De o afluenta importanta se bucura si expozitiile permanente (Expozitia de
etnografie si arta populara  din Timisoara, Expozitia de arta populara ”Iulia Folea
Troceanu”) si colectiile muzeale ale diferitelor confesiuni (colectiile Episcopiei Ortodoxa
Sârba, Protopopiei Ortodoxe Lugoj si Mitropoliei Banatului)

Resursele de apa minerala a statiunii Buzias sunt foarte apreciate de turisti din tara
si strainatate. Statiunea a fost vizitata în 1911 de împaratul Austriei, Franz Joseph, iar
stilul arhitectural al colonadelor este identic cu cele din statiunile Karlovy Vary si Baden-
Baden. Resursele de apa  geotermala sunt valorificate  în unitati de agrement si tratament
din Timisoara, Calacea, Deta, Jimbolia,  Lovrin, Sînnicolau Mare, Sînmihaiu German.
Numeroase zone de agrement sunt amenajate în Timisoara (supranumit „orasul florilor si
parcurilor”), în jurul municipiului (Padurea Verde, Muzeul Satului Banatean, Gradina
Zoologica) si în judet (padurile de la Bistra, Pischina, Giroc, Bacova, rezervatia
dendrologica de la Bazos, rezervatia ornitologica de la Satchinez, herghelia Izvin,
strandurile naturale de la Sag, Albina, Costei, Periam-port).

Zona montana a judetului are ca puncte de interes turistic muntii Poiana Ruscai cu
un relief interesant si locuri pentru practicarea schiului si vânatorii, însa, zona cea mai
apreciata pentru vânatoare este Pischia-Masloc-Bogda unde se poate vâna toata gama de
trofee cinegetice. În plus, aceasta zona dispune si de câteva amenajari piscicole dintre
care cea mai mare este lacul Murani cu o suprafata de 200 ha.

Cea mai mare acumulare de apa din judet se afla la Surduc, înfiintata în 1975,
având o suprafata de 362 ha, fiind foarte apreciata de pescari si cu oportunitati deosebite
de dezvoltare a turismului rural.

La sfârsitul anului 2003 reteaua unitatilor de cazare turistica era constituita din 102
unitati cu o capacitate de cazare clasificata si înscrisa în circuitul turistic de 4.899 de
locuri, din care 2.954 locuri în hotel si 959 locuri în pensiuni si vile.

În plus judetul Timis dispune de o retea de  tabere scolare cu 270 de locuri de
cazare permanente si 100 de locuri de cazare sezoniera în Timisoara, Poieni Strâmbu,
Nadrag, Bogda si Cheveres.

CAPITOLUL 9.

Patrimoniul Judetului Timis

Patrimoniul Judetului Timis este alcatuit din bunurile mobile si imobile care
apartin domeniului public ( prevazute în anexa nr. 3 ) si domeniului privat, precum si din
drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

In calitate de persoana juridica de drept public si titular al dreptului de proprietate
publica si privata, judetul Timis exercita, prin Consiliul Judetean Timis, posesia,
folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat, în
limitele si în conditiile legii.

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, iar
cele din domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun.
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Concesiunea sau închirierea bunurilor din domeniul public, precum si vânzarea,
concesionarea si închirierea bunurilor din domeniul privat al judetului se fac prin licitatie
publica, organizata în conditiile legii, prin hotarâre a Consiliului Judetean Timis. Prin
exceptie, prevazuta de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara
licitatie publica,  pentru realizarea de obiective de utilitate publica, altele  decât cele
realizate de autoritatile locale în interesul colectivitatilor pe care le reprezinta, si pentru
extinderea unor constructii  pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului constructiilor.

Totodata, terenurile din domeniul public pot fi concesionate direct societatilor
comerciale privatizate sau care vor fi privatizate care detin astfel de terenuri sau daca
acestea sunt strict necesare în vederea realizarii obiectului lor de activitate, cu aprobarea
consiliului judetean si prin negociere directa  între concedent si concesionar.

Contractele  de concesionare si închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze
privind exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fara posibilitatea
subconcesionarii sau subînchirierii, drepturile si obligatiile partilor, termenele de plata a
redeventei ori chiriei, conditiile de încetare a contractelor si raspunderea contractuala.

Bunurile din domeniul public si privat pot fi date,  dupa caz, în administrarea
regiilor autonome, a prefecturii, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale si
a altor institutii publice de interes national, judetean sau local si, totodata, pot fi date în
folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ care
desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, prin
hotarâre a consiliului judetean singurul în masura sa aprecieze asupra necesitatii si
oportunitatii darii bunurilor în administrare sau folosinta.

Unele bunuri din domeniul privat al  judetului, aflate în administrarea consiliului
judetean  în stare de functionare si care nu mai sunt necesare desfasurarii activitatii
proprii, cu exceptia cladirilor si terenurilor, se pot transmite, fara plata, altor institutii
publice la solicitarea ordonatorilor de credite a acestor institutii si cu aprobarea
presedintelui consiliului judetean în calitate de ordonator principal de credite. În cazul în
care bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte institutii publice, bunurile care
depasesc o anumita valoare stabilita prin lege pot fi vândute, cu aprobarea consiliului
judetean, prin procedura licitatiei publice, iar daca nu au putut fi vândute pot fi
valorificate nedezmembrate, cu aprobarea ordonatorului de credite prin intermediul
agentilor economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile
si prin oferte de pret negociabil.

Dobândirea, definitiva sau temporara, a unor produse, lucrari si servicii se face în
conditiile si cu respectarea procedurii privind achizitiile publice. Prin exceptie, prevazuta
de lege, cumpararea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, a terenurilor,
cladirilor sau altor bunuri imobiliare existente ori a drepturilor asupra acestora care sunt
proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, se face  cu aprobarea consiliului
judetean care apreciaza asupra uzului si interesului public si cu respectarea criteriilor
economice si de piata, respectiv prin negociere sau evaluarea si expertizarea bunurilor,
precum  si prin încheierea contractelor de vânzare – cumparare si închiriere în conditiile
dreptului comun.

Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului
judetean.

În litigiile privitoare la administrarea, folosinta, concesionarea si închirierea
bunurilor, titularii drepturilor  vor sta în instanta în nume propriu, însa, în litigiile
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referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor sunt obligati sa arate instantei cine
este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila, în
caz contrar urmând sa raspunda, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin
neîndeplinirea acestei obligatii. Judetul Timis este reprezentat de Consiliul Judetean
Timis care da mandat scris, în fiecare caz, presedintelui care la rândul sau poate desemna
un consilier juridic din aparatul propriu care sa – l reprezinte în fata instantei.

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al judetului
Timis se face la cererea consiliului judetean  prin hotarâre a Guvernului, iar trecerea unui
bun  din domeniul public al judetului Timis in domeniul public al statului se face la
cererea Guvernului prin hotarâre a consiliului judetean. Totodata trecerea unui bun din
domeniul public în domeniul privat al judetului Timis se face prin hotarâre a consiliului
judetean, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.

Toate bunurile din patrimoniul judetului Timis sunt supuse inventarierii anuale,
iar presedintele prezinta un raport asupra situatiei gestiunii bunurilor plenului Consiliului
Judetean Timis.

CAPITOLUL 10.

Bugetul judetului Timis

  Bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea
consiliului judetean se aproba prin hotarâre a Consiliului judetean Timis.

  Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, pe o perioada de un an, care
corespunde exercitiului bugetar si se înscriu pe surse de provenienta si, respectiv pe
categorii de cheltuieli grupate dupa natura economica si destinatia acestora.

  Veniturile proprii sunt formate, în principal, din impozite si taxe judetene, cote
defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
subventii primite de la bugetul de stat si alte bugete, precum si din donatii si sponsorizari.

Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu
exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.

  Cheltuielile bugetare au o destinatie precisa si limitata si nu pot fi înscrise în
buget si nu pot fi angajate si efectuate din buget, daca nu exista baza legala pentru
cheltuielile respective. Totodata, nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi
angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi
bugetare si surse se finantare.

  Pe parcursul exercitiului bugetar, Consiliul judetean Timis poate aproba
rectificarea bugetului propriu si a bugetelor institutiilor si serviciilor publice de sub
autoritatea sa, la termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de rectificare a
bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale presedintelui
în calitate de ordonator principal de credite.

  Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul bugetului Timis, se
aloca lunar, în termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii în care s-a încasat acest
impozit, o cota de 10% la bugetul propriu al judetului si 17% într-un cont distinct deschis
pe seama consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraselor, municipiilor si judetului. Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
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de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si
din cota de 17% din impozitul pe venit, o cota de 25% se aloca bugetului propriu al
judetului, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii prin hotarâre a
consiliului judetean, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a
Directiei finantelor publice Timis, în functie de criteriile stabilite de lege.

  Consiliul judetean Timis poate aproba colaborarea sau asocierea pentru
realizarea unor lucrari si servicii publice locale pe baza de conventii sau contracte de
asociere la care se prevad si sursele de finantare reprezentând contributia fiecarei
autoritati a administratiei publice locale implicate. Conventiile sau contractele de
asociere se încheie de ordonatorii principali de credite, în conditiile mandatelor aprobate
de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. Totodata, consiliul judetean poate
hotarî asupra participarii cu capital sau bunuri, în numele si în interesul judetului la
constituirea de societati comerciale ori la înfiintarea unor servicii de interes public local
sau judetean.

  Obligatiile financiare rezultate din colaborare, asociere sau participare potrivit
celor sus mentionate si cele rezultate din acorduri de cooperare, înfratire, precum si din
aderarea la asociatii interne si internationale hotarâte de consiliul judetean în conditiile
legii, se suporta din bugetul judetului.

  În bugetul judetului se înscrie fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului
judetean, în cota de pâna la 5% din totalul cheltuielilor care se utilizeaza la propunerea
presedintelui pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute în cursul
exercitiului bugetar, pentru înlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si
pentru acordarea unor ajutoare catre comune, orase si municipii în situatii de extrema
dificultate.

  Cheltuielile pentru investitiile publice se cuprind în buget în baza programului
de investitii publice aprobat de consiliul judetean. În situatia în care, pe parcursul
executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se
poate realiza conform proiectiei bugetare, presedintele poate propune consiliului
judetean, pâna la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele
înscrise în programul de investitii.

Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare
se aproba de consiliul judetean, iar virarile de credite în cadrul aceluiasi capitol se aproba
de presedinte si se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

  Presedintele în calitate de ordonator principal de credite întocmeste si prezinta
spre aprobare consiliului judetean pâna la data de 31 mai al anului urmator, contul anual
de executie a bugetului judetului.

  Asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul
public si privat al judetului Timis se exercita controlul financiar preventiv propriu si
auditul public intern, conform reglementarilor legale în domeniu. Formarea si utilizarea
fondurilor publice si contul de executie a bugetului judetului sunt supuse controlului
Curtii de Conturi.
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CAPITOLUL 11.

Relatiile de cooperare

Consiliul Judetean Timis are dreptul ca, în limitele competentei stabilite prin lege,
sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara si
strainatate si totodata de a adera la asociatiile nationale si internationale ale autoritatilor
administratiei publice locale pentru protectia si promovarea intereselor  lor comune.

Consiliul Judetean Timis are dreptul ca în domeniile care-i sunt în  competenta si
cu respectarea legislatiei interne si a angajamentelor internationale asumate de statul
român sa încheie acorduri de cooperare transfrontaliera cu autoritatile similare din tarile
vecine si sa participe în alte state la organismele create prin respectivele acorduri.

Initiativa Consiliului Judetean Timis de a coopera si de a se asocia cu autoritati ale
administratiei publice locale din strainatate, precum si de a adera la o asociatie
internationala a autoritatilor administratiei publice locale va fi comunicata  obligatoriu
Ministerului Afacerilor  Externe si Ministerului Administratiei si Internelor. Avizul
Ministerului Afacerilor Externe va fi emis în termen de 30 de zile de la primirea
solicitarii, în caz contrar considerându-se ca nu sunt obiectii si proiectul respectiv poate fi
supus spre aprobare Consiliului Judetean Timis.

Consiliul Judetean Timis poate hotarî, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti
parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii
sau proiecte de interes public judetean sau asocierea cu alte consilii locale pentru
realizarea unor obiective de interes comun, precum si pentru înfiintarea unor institutii si
servicii publice ori societati comerciale.

Relatiile de cooperare transfrontaliera si externa ale Consiliului Judetean Timis
sunt prezentate în anexa nr.4.

CAPITOLUL 12.

Atribuirea si schimbarea de denumiri

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unitatile administrativ – teritoriale,
pentru sate, localitati componente ale municipiilor si oraselor, statiunilor
balneoclimaterice, statiunilor turistice din judetul Timis se face numai prin lege.

Consiliul Judetean Timis are competenta de a atribui sau schimba denumirea
institutiilor si serviciilor publice, precum si a obiectivelor de interes judetean, cu avizul
consiliului local pe a carui teritoriu administrativ sunt amplasate institutiile, serviciile
publice si obiectivele în cauza.

Proiectele de hotarâre ale Consiliului Judetean Timis care au ca obiectiv atribuirea
ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau
de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai
dupa ce au fost analizate si avizate de Comisia judeteana de atribuire de denumiri, care
functioneaza pe lânga Prefectura judetului Timis. Hotarârile Consiliului Judetean Timis
adoptate fara avizul Comisiei sunt nule de drept, nulitatea constatându-se de catre
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instanta de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricarei persoane
interesate.

Consiliul Judetean Timis este obligat sa asigure tinerea evidentei denumirii
institutiilor, serviciilor publice si obiectivelor de interes judetean.

CAPITOLUL 13.

Însemnele judetului

13.1. Stema judetului

Stema judetului Timis este aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 541 / 2002 si
este prevazuta în anexa nr.5.

13.1.1. Descrierea stemei

Stema judetului Timis se compune dintr-un scut taiat, în partea superioara, pe
câmp rosu, un leu din aur iesind din crenelurile unui zid din aur zidit; leul tine o sabie cu
vârful lat, din argint; în coltul din dreapta sus se afla un soare din aur, iar în stânga sus, o
luna din argint, în crestere. În partea inferioara, pe un câmp albastru este reprezentata o
fascie undata din argint.

13.1.2. Semnificatia elementelor însumate

Leul cu brat înarmat, caracteristic Banatului Timisan, simbolizeaza aparatorii
tinutului si ai crestinatatii împotriva armatelor otomane; leul poarta sabia victorioasa a lui
Pavel Chinezu, comite de Timis.

Zidul de aur simbolizeaza cetatea Timisoarei.
Soarele din aur simbolizeaza prin pozitia sa, telurile înalte pentru care au luptat

eroii acestui tinut.
Luna din argint reprezinta perechea soarelui.
Fascia undata din argint, pe câmp albastru simbolizeaza râul Timis, cel care da

numele judetului.

13.2. Drapelul judetului Timis si sigiliile Consiliului Judetean Timis

Modelul drapelului judetului Timis si a sigiliilor Consiliului Judetean Timis,
precum si Normele Metodologice privind expunerea stemei României si stemei judetului
Timis, arborarea drapelului judetului Timis si folosirea sigiliilor sunt aprobate prin
Hotarârea CJT nr. 32/2003, prevazuta în anexa nr.6 .
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CAPITOLUL 14.

Mass – Media

În judetul Timis emit 4 posturi de televiziune (TVR Timisoara, TV Analog
Timisoara, TV Europa Nova Timisoara si TV Europa Nova Lugoj) si 6 posturi de radio
(Radio Timisoara, Radio Vest, Radio Europa Nova, Radio Analog, Radio Pro FM si
Radio Total 21).

Presa scrisa este prezenta cu numeroase ziare si reviste: 5 cotidiane locale
(Agenda Zilei, Renasterea Banateana, Prima Ora, Timisoara, Jurnal Banatean), 10
saptamânale locale/regionale (Agenda, Timpolis, Redesteptarea, Banateanul,
Actualitatea, Focus Vest, Offensiv, Banater Zeitung supliment al Allgemeine Deutsche
Zeitung, Uj Szo, Nyugati Jelen si Nasa Rec), 2 reviste lunare locale/regionale (Vip în
Banat, Banat Bussines) si 6 cotidiane nationale,cu redactii locale sau corespondenti locali
( Ziua de Vest, Adevarul, Evenimentul zilei, România libera, Oglinda si Rompres).

CAPITOLUL 15.

Partide politice si organizatii neguvernamentale

Principalele partide politice care activeaza în judetul Timis sunt: Partidul Social
Democrat, Partidul Democrat, Partidul National Liberal, Partidul România Mare, Partidul
National Taranesc Crestin Democrat, Partidul Umanist, Partidul Pensionarilor, Actiunea
Populara, Uniunea Democrata Maghiara din România, Uniunea Bulgara din Banat –
România, Uniunea Democrata a Slovacilor si Cehilor din Banat, Uniunea Sârbilor din
România (ordinea este aleatorie).

Organizatiile sindicale reprezentative care îsi desfasoara activitatea în judet sunt:
Alianta Sindicatelor Libere Timis, CNS CARTEL ALFA , CNSR Fratia si Confederatia
Meridian - Uniunea Sindicatelor Libere Timis.

În judetul Timis interesele societatii civile sunt reprezentate de peste 290 de
organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii. ( Distributia pe domenii: 68
– cultura si arta; 49 – învatamânt, educatie; 16 – sanatate; 46 – servicii sociale; 4 –
protectia mediului; 12 – dezvoltare economica si sociala; 46 – apararea drepturilor si
promovarea intereselor cetatenesti; 14 – filantropie si voluntariat; 13 – cooperare
internationala; 17 – reprezentarea intereselor profesionale si de afaceri; 6 – religie).

***

Prevederile prezentului Statut si anexele acestuia constituie un document oficial si poate
fi modificat si completat numai prin hotarâre a Consiliului Judetean Timis





Anexa nr. 1
la STATUTUL JUDETULUI TIMIS

Organizarea administrativa a judetului Timis

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritoriala

Localitati componente si sate ce apartin oraselor, sate
componente ale comunelor

Numar Denumire
Municipii 2

1. Timisoara -
2. Lugoj 2 Maguri, Tapia

Orase 28
3. Buzias 2 Bacova, Silagiu
4. Ciacova 4 Cebza, Macedonia, Obad, Petroman
5. Deta 1 Opatita
6. Faget 10 Batesti, Begheiu Mic, Bichigi, Branesti, Bunea Mare,

Bunea Mica, Colonia Mica, Jupânesti, Povârgina,
Temeresti

7. Gataia 5 Butin, Percosova, Semlacu Mare, Semlacu Mic, Sculea
8. Jimbolia -
9. Recas 6 Bazos, Herneacova, Izvin, Nadas, Petrovaselo, Stanciova
10. Sânnicolau Mare -

Comune 201
11. Balint 3 Bodo, Fadimac, Târgoviste
12. Banloc 5 Dolat, Livezile, Ofsenita, Partos, Soca
13. Bara 4 Dobresti, Lapusnic, Radmanesti, Spata
14. Beba Veche 2 Cherestur, Pordeanu
15. Becicherecu Mic -
16. Belint 3 Babsa, Chizatau, Gruni
17. Bethausen 5 Cladova, Cliciova, Cutina, Leucusesti, Nevrincea
18. Biled -
19. Birda 3 Berecuta, Mânastire, Sângeorge
20. Bârna 6 Botesti, Botinesti, Drinova, Juresti, Poganesti, Sarazani
21. Bogda 5 Altringen, Buzad, Charlotenburg, Comeat, Sintar
22. Boldur 3 Jabar, Ohaba Forgaci, Sinersig
23. Brestovat 4 Cosarii, Hodos, Lucaret, Tes
24. Carpinis 1  Iecea Mica
25. Cenad -
26. Cenei 1 Bobda
27. Checea -
28. Cheveresu Mare 2 Dragsina, Vucova
29. Comlosu Mare 2 Comlosu Mic, Lunga
30. Costeiu 4 Hezeris, Paru, Tipari, Valea Lunga  Româna
31. Criciova 3 Ciresu, Ciresu Mic, Jdioara
32. Curtea 2 Cosava, Homojdia
33. Darova 2 Hodos, Sacosu Mare
34. Denta 3 Brestea, Rovinita Mare, Rovinita Mica
35. Dudestii Noi -
36. Dudestii Vechi 3 Cheglevici, Colonia Bulgara, Valcani
37. Dumbrava 2 Bucovat, Rachita
38. Dumbravita -
39. Fibis -
40. Fârdea 6 Dragsinesti, Gladna Montana, Gladna Româna, Hauzesti,
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritoriala

Localitati componente si sate ce apartin oraselor, sate
componente ale comunelor

Numar Denumire
Mâtnicu Mic, Zolt

41. Foeni 1 Cruceni
42. Gavojdia 3 Jena, Lugojel, Salbagel
43. Ghilad 1 Gad
44. Ghiroda 1 Giarmata Vii
45. Ghizela 3 Hisias, Paniova, Sanovita
46. Giarmata 1 Cerneteaz
47. Giera 2 Graniceri, Toager
48. Giroc 1 Chisoda
49. Giulvaz 3 Crai Nou, Ivanda, Rudna
50. Gottlob 1 Vizejdia
51. Iecea Mare -
52. Jamu Mare 4 Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas
53. Jebel -
54. Lenauheim 2 Bulgarus, Grabat
55. Liebling 2 Cerna, Iosif
56. Lovrin -
57. Margina 8 Breazova, Bulza, Cosevita, Costeiu de Sus, Grosi,

Nemesesti, Sintesti, Zorani
58. Masloc 2 Alios, Remetea Mica
59. Manastiur 3 Padurani, Remetea Lunca, Topla
60. Moravita 3 Dejan, Gaiu Mic, Stamora Germana
61. Mosnita Noua 4 Albina, Mosnita Veche, Rudicica, Urseni
62. Nadrag 1 Crivina
63. Nitchidorf 2 Blajova, Duboz
64. Ohaba Lunga 3 Dubesti, Iersnic, Ohaba Româna
65. Ortisoara 3 Calacea, Cornesti, Seceani
66. Parta -
67. Padureni -
68. Peciu Nou 2 Dinias, Sânmartinu Sârbesc
69. Periam 1 Pesac
70. Pietroasa 3 Crivina de Sus, Farasesti, Poieni
71. Pischia 4 Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani, Salciua Noua
72. Racovita 5 Capat, Dragoiesti, Ficatar, Hitias, Sârbova
73. Remetea Mare 3 Bazosu Nou, Bucovat, Ianova
74. Sacosu Turcesc 6 Berini, Icloda, Otvesti, Stamora Româna, Uliuc,Unip
75. Saravale -
76. Satchinez 2 Barateaz, Hodoni
77. Sacalaz 2 Beregsau Mare, Beregsau Mic
78. Secas 3 Cheches, Crivobara, Vizma
79. Sânandrei 2 Carani, Covaci
80. Sânmihaiu Român 2 Sânmihaiu German, Utvin
81. Sânpetru Mare 1 Igris
82. Sag -
83. Sandra 1 Uihei
84. Stiuca 3 Dragomiresti, Olosag, Zgribesti
85. Teremia Mare 2 Nerau, Teremia Mica
86. Tomesti 5 Balosesti, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de

Sus, Românesti
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritoriala

Localitati componente si sate ce apartin oraselor, sate
componente ale comunelor

Numar Denumire
87. Tomnatic -
88. Topolovatu Mare 5 Cralovat, Ictar-Budint, Iosifalau, Sustra, Topolovatu Mic
89. Tormac 2 Cadar, Sipet
90. Traian Vuia 5 Jupani, Saceni, Surducu Mic, Susani, Sudrias
91. Uivar 5 Iohanisfeld, Otelec, Pustinis, Rauti, Sînmartinu Maghiar
92. Varias 2 Gelu, Sânpetru Mic
93. V.V. Delamarina 6 Herendesti, Honorici, Padureni, Petroasa Mare, Pini, Visag
94. Voiteg 1 Folea

Total, excl. loc. de
resedinta ale u.a.t.

231

Total, incl. loc. de
resedinta ale u.a.t.

din care:
- res. de municipii
- res. de orase
- res. de comune
- sate comp., loc.
apartinatoare ale u.a.t.

325

2
8
84

231



Anexa nr. 2
la STATUTUL JUDETULUI TIMIS

Configuratia politica a Consiliului Judetean Timis

Apartenenta politica Numar %
TOTAL 45 100,0

- PSD 9 20,0
- CDR 8 17,7
- PD 6 13,3
- PNL 5 11,1
- PRM 4 8,8
- ApR 4 8,8
- UDMR 3 6,6
- UFD 2 4,4
- ANCD 2 4,4
- PPR 2 4,4

Configuratia politica a consiliilor locale municipale,
orasenesti si comunale

Apartenenta politica Numar %
TOTAL 1082 100,0

- PDSR 272 25,14
- PNL 157 14,50
- PD 151 13,96
- ApR 126 11,65
- CDR 123 11,37
- UDMR 42 3,88
- PRM 34 3,14
- PUNR 26 2,40
- UFD 25 2,31
- PNR 25 2,31
- PSDR 22 2,03
- Independenti 14 1,29
- PUR 13 1,20
- UBBR 10 0,92
- FER 9 0,83
- UDSCR 6 0,55
- PSM 5 0,46
- ANCD 4 0,37
- UUR 3 0,30
- FDGR 3 0,28
- P Rromi 1 0,09
- Bratstvo 1 0,09



Anexa nr. 3

DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI TIMIS
Bunuri imobile

Nr. 
crt.

Cod de 
clasifi-
care

Denumirea bunului Elementele de identificare

Anul 
dobân-
dirii sau 
darii în 

folosinta

Valoarea de 
inventar (lei)

Situatia juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6
1 68 Casa cu 3 etaje si curte (Palatul 

administrativ)
B-dul Revolutiei 1989 nr.17;CF nr. 350 - 
Timisoara,nr.top 515, Suprafata teren 
3788 mp.

1938     18.473.000     În administrarea C.J. Timis, cf. Deciziei 
nr. 935/1998 a Curtii Supreme de 
Justitie. În prezent, proprietate publica de 
interes national în administrarea CJT si 
prefectului potrivit HGR nr. 9/2001

2 N Teren Timisoara (Cioca Noua) CF nr. 13968 - 
Timisoara;nr.top 25061/9, 25062/1, 
25062/2, 25063, 25064/1, 25064/2, 
25065, 25066/1 -7/1/1, 25067, 25068, 
25069/3, 25069/1, 25069/2, Suprafata 
teren 936431 mp. 

1953 1.708.513.311 Statul Roman, in folosinta SC "Aviatia 
Utilitara" SA Timisoara 

3 68 Cladire cu 1 etaj si teren Str. 1 Mai nr.2;CF nr. 15815-Timisoara, 
nr.top.1090,1089/1/1, Suprafata teren 
5012 mp.

1996          785.000     Statul Roman, in folosinta Centrului 
Militar Judetean Timis

4 68 Casa cu 2 etaje si teren Str.Cluj nr.14;CF nr. 6244 - 
Timisoara;nr.top 9637, 9638, Suprafata 
teren 724 mp.

1950       3.629.000     Statul Roman prin Decretul nr. 92/1950, 
în folosinta Inspectoratului Judetean de 
Protectie Civila

la STATUTUL JUDETULUI TIMIS

1



0 1 2 3 4 5 6
5 68/75/7

6
Parterul si subsolul casei cu 2 
etaje si teren 

B-dul. C.D.Loga nr. 58; CF nr. 292-
Timisoara; nr. top. 127, Suprafata teren 
282 mp.

1956  - Statul Român  prin Decretul nr. 92/1950, 
administrare PCR Timis, administrarea 
Consiliului Judetean Timis prin Decret 
Lege nr. 30/1990

6 27 Casa cu 1 etaj si curte Str. Voltaire nr. 8 (actual str. Rodnei); CF 
nr. 135 - Timisoara; nr. top. 365; 
Suprafata teren 486 mp.

1950  - Statul Român în admin.op. Ministerul 
Culturii prin Directia Monumente, 
Ansambluri si Situri Istorice

7 32 Casa cu 1 etaj si curte Str. O.Terezia nr. 5 (în prezent 
str.Narciselor); CF nr. 18432 - Timisoara; 
nr. top. 125; Suprafata teren 1183 mp.

1950  - Statul Român, nationalizare conf. Decret 
nr. 92/1950 în admin. fara termen 
Comitetul Regional PCR Banat

8 27 Casa cu 2 etaje si teren (Palatul 
Baroc- Muzeul de Arta)

Str.Engels nr.6 si Piata Unirii nr. 1; CF nr. 
130 - Timisoara ; nr.top 357, nr. Top. 
358, Suprafata teren 994 mp.+ 2.165 mp.

1754       6.954.660     Statul Roman in administrarea Muzeului 
Banatului prin Decizia nr. 29/1980 

9 27 Complex imobiliar "Bastionul 
Cetatii"

Timisoara str.Popa Sapca,  CF nr.134704, 
nr. Top. 463/3/1; 463/4/1; 463/7/1; 463/2; 
463/3/2; 463/4/2; 463/7/2; 464; 467. 
Suprafata teren construit si neconstruit 
14077 mp.  

1730  - Statul Român în administrarea Consiliului 
Judetean Timis/2001 

10 PD/P Teren 'Padurea Verde' (Muzeul 
Satului Banatean Timisoara)

CF nr. 1 - Dumbravita; nr.top 384; 386/1; 
388/1/1/1 si CF nr. 1025 Dumbravita nr. 
top 385; 389, în suprafata de 150.000 mp 
. 

Statul Român

11 27 Casa cu teren (Casa de 
Educatie Nationala) 

Comuna Foeni nr. 413, CF nr. 2280 
Foeni, nr.  Top 505 - 506/a, cu teren în 
suprafata de 5006 mp 

1928  - Statul Român, în administrarea 
Consiliului Judetean Timis / 2001

12 27 Casa cu 2 etaje cu teren 
(Castelul Huniade)

P-ta Huniade nr.1;CF nr. 13766 - 
Timisoara;nr.top 213, Suprafata teren 
116757 mp.

1943; 
1951

    11.721.360     Statul roman in administrarea Muzeului 
Banatului
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13 27 Cladire cu 2 etaje si teren 

(sediu Biblioteca Judeteana)
P-ta Libertatii nr.3, CF nr.79- 
Timisoara,nr.top.281, Suprafata teren 677 
mp.

1951       3.742.000     Statul Roman cumparare la licitatie 

14 20 Cladire cu 1 etaj si teren 
(depozit carte - Biblioteca 
Judeteana) 

P-ta Libertatii nr.4; str.Cantemir nr.1; CF 
nr. 185-Timisoara, nr.top.280/1, suprafata 
teren 830 mp.

1956  - Statul Roman prin Decret nr. 92/1950

15 20 Casa cu 2 etaje si teren (Sectia 
Arta - Biblioteca Judeteana)

str.Carusso nr.3; CF nr. 81-Timisoara, 
nr.top.278, Suprafata tern 396 mp.

-  - Statul Roman prin Decret nr.92/1950

16 38 Manastirea Franciscanilor 
(Scoala Populara de Arta)

Str.Ungureanu nr.1;CF nr. 1-Timisoara, 
nr.top.242/1, Suprafata construita 1204 
mp.

1733          628.000     Statul Român în administrarea Consiliului 
Judetean Timis / 2001 (în folosinta 
Centrul de Cultura si Arta Timis) 

17 30 Parterul casei cu 2 etaje si teren 
(Teatrul de Papusi)

B-dul Tineretii nr.3; CF nr. 8548-
Timisoara nr.top.17196, suprafata teren 
1543 mp.

1950  - Statul Roman prin Decret nr. 92/1950 si 
administrarea Teatrului de Papusi 
Timisoara

18 21  Constructii cu teren 
(Ansamblul Banatul)

str.Amforei nr.6; CF nr. 111628-
Timisoara, nr.top. 26169/1/1/1/1/1/2, 
Suprafata teren 458 mp.

1996 1.234.463.894 Proprietatea Ansamblului Banatul  din 
anul 1996 (în prezent Centrul de Cultura 
si Arta Timis)

19 11 Casa cu 1 etaj -Leaganul de 
copii-Pavil.3A mansardat, 
Pavil.3B regim D+P 
mansardat,Pavil.C regim 
D+P+2E, Pavil.D regim 
D+P+1E si teren (sediu 
DGPDC Timis si Centrul de 
Plasament nr. 1 Timisoara)

Piata Horatiu nr.3; CF  nr.121605-
Timisoara, nr.top.1169/1, Suprafata teren 
13908 mp.

1941   204.411.625     Statul Roman prin Consiliul Judetean 
Timis în temeiul Ordonantei de Urgenta 
nr. 26/1997 (protocol nr. 179/1997)

20 11 Etajul 3 si 4 si mansarda din 
cladirea în regim P+4E+M 
(Centrul de Plasament nr.2-
Timisoara - D.G.P.D.C. Timis)

str.Onesti nr.3; CF nr. 833-Timisoara, 
nr.top.1036, Suprafata construita 1268 
mp.

1960  - Statul Roman -  Decret nr. 111/1951, 
prinConsiliul Judetean Timis în temeiul 
Ordonantei de Urgenta nr. 26/1997 
(protocol nr. 4277/1998)
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21 11 Casa cu teren (Centrul de 

Plasament nr. 3 - D.G.P.D.C. 
Timis)

Lugoj, str.Bocsei nr.32; CF nr. 3619-
Lugojul German, nr.top.710/1, 711/1, 
suprafata teren 10098 mp.

1955   568.425.595     Statul Român prin Consiliul Judetean 
Timis în temeiul Ordonantei de Urgenta 
nr. 26/1997 (protocol nr. 4228/1998)

22 11 Cladire S+P cu teren (Centru 
Plasament nr 5 Lugoj - 
D.G.P.D.C. Timis)

CF nr. 1237-Sinersig; nr.top. 55/1, 55/2, 
58/1/1/2, 59/1/2, suprfata teren 13054 mp.

1944          937.792     Statul Roman prin Decret Lege nr. 
486/1944. Consiliul Judetean Timis în 
temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 
26/1997 (protocol nr. 4230/1998)

23 11 Cladiri A,B,C,D,E,F, 
G,H,I,J,K,L,M,N,O si P cu 
teren.(Centru de Plasament nr. 
6 Gavojdia - D.G.P.D.C. 
Timis)

Comuna Gavojdia, str.Principala nr.310; 
CF nr. 473-Gavojdia, nr.top.1/A 1239, 
suprafata teren 7878 mp.

1997     18.679.903     Statul Roman  prin Consiliul Judetean 
Timis în temeiul Ordonantei de Urgenta 
nr. 26/1997 (protocol nr. 4231/1998)

24 11 Case cu teren (Centru de 
Plasament nr. 7 Periam - 
D.G.P.D.C. Timis)

Comuna Periam nr.226-227 si 552-553; 
CF  nr. 3-Periam, nr.top.308-309,CF nr. 
4887 -Periam, nr. top 306-307; CF nr. 
4080, nr. top. 436-439/c, 440-441/b/1/7, 
CF nr. 1855- Periam, nr. Top. 442-443/b  
suprafata teren 52805 mp.

1897 si 
1973

    34.255.805     Proprietar comuna Periam prin 
cumparare si respectiv Statul Român prin 
expropriere în anul 1973. Consiliul 
Judetean Timis în temeiul Ordonantei de 
Urgenta nr.26/1997(protocol nr. 
4232/1998)

25 11 Case cu teren ( constructii 
vechi si constructii noi - 
Centrul de Plasament nr. 8 
Recas - D.G.P.D.C. Timis si 
Scoala Speciala)

Comuna Recas nr.1342 (constructii 
neintabulate si terenul aferent), CF nr. 
5074-Recas, nr. top. 2907/b/2, 2508/2, 
2509/2, 2510/2, 2511/2

1998 7.507.097.610 Statul Român prin Consiliul Judetean 
Timis în temeiul Ordonantei de Urgenta 
nr.26/1997 (protocol nr. 4233/1998) si 
Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin OU nr. 206/2000 
(protocol nr. 6490/2001)

26 11 Cladiri + teren (Pavilion central 
+ gospodarii anexe - Centrul de 
Plasament nr. 8 Recas - 
D.G.P.D.C. Timis)

Com. Recas str. Uzinei nr. 384 CF 4008 - 
Recas top. 4872 Suprafata construita 972 
mp. Supraf. teren 8632 mp.

2000          272.030     Preluat prin protocolul nr. 3786/2000 de 
la Spitalul Clinic de Copii nr. 3 "Louis 
Turcanu" Timisoara în temeiul HGR nr. 
261/2000
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27 11 Cladiri + teren (Pavilioanele I, 

II, III, IV, cai de acces, gradina 
si parc - Centrul de Plasament 
nr. 11 Lugoj - D.G.P.D.C. 
Timis)

Municipiul Lugoj str. Fagetului nr. 158 CF 
10244 - Lugojul Român - top. 19504 - 
1955/1/1/1/5/a; Supraf. construita = 
1353,6 mp. Supraf. totala - 12.153,6 mp.

2000       3.918.260     Preluat prin protocolul nr. 3900/2000 de 
la Inspect.de stat pt.pers. cu handic. 
jud.Timis în temeiul HGR nr. 261/2000

28 11 Cladiri + teren (Pavilion 
principal, pavilion 
administrativ, farmacie, garaj, 
gospodarii anexe, depozite, 
magazii, centrala termica - 
Centrul de Plasament nr. 10 
Lugoj - D.G.P.D.C. Timis)

Municipiul Lugoj str. Fagetului nr. 158 CF 
10244 - Lugojul Român - top. 19504 - 
1955/1/1/1/5/a; Supraf. construita = 
5328,77 mp. Supraf. totala - 57450,85 
mp.

2000       9.065.795     Preluat prin protocolul nr. 3786/2000 de 
la Spitalul de Neurologie si Psihiatrie 
Lugoj   în temeiul HGR nr. 261/2000

29 11 Pavilion Fizioterapie (Centrul 
de Plasament nr. 10 Lugoj - 
D.G.D.P.C. Timis)

Municipiul Lugoj str. Fagetului nr. 158 CF 
10244 - Lugojul Român - top. 19504 - 
1955/1/1/1/5/a; Supraf. construita = 
870,45 mp.  

2001          967.509     Preluat prin act aditional nr. 6552/2001 la 
protocolul nr. 3786/2000 de la Spitalul de 
Neurologie si Psihiatrie Lugoj   în temeiul 
HGR nr. 261/2000

30 11 Cladiri + teren (Scoala nr. 1 
P+2, Scoala nr. 2 P+1, 
Gradinita, Scoala nr.3, alte 
constructii anexe - Scoala 
Speciala Lugoj, Al.Rosca)

Municipiul Lugoj str. Fagetului nr. 158 CF 
10244 - Lugojul Român - top. 19504 - 
1955/1/1/1/5/a; Supraf. totala = 24657 
mp.  

2001 3.692.814.667 Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000

31 11 Cladiri + teren (Scoala cu 
clasele I-VIII "Paul Popescu 
Neveanu" - Timisoara)

Timisoara str. Titu Maiorescu nr. 2-6 CF 
nr. 1 - top 6763, 6764, 6765, 6766 
Supraf. teren 5011 mp.; CF nr. 30 - top 
6767, 6768 Supraf.teren 5383 mp.

2001     18.073.919     Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000

32 11 Cladiri + teren ( Scoala cu 
clasele I-VIII "Constantin 
Pufan" - Timisoara

Timisoara str. Bucegi nr. 2 CF 41501 - top 
27819 Suprafata.construita 971 mp. 
Supraf. teren 4139 mp.

2001     19.178.324     Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000
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33 11 Cladire + teren (Gradinita 

"Constantin Pufan" - 
Timisoara)

Timisoara str. Odobescu nr. 25 CF 5021 
top. 12018 Supraf. construita 255 mp. 
Supraf. teren 669 mp.

2001       7.137.569     Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000

34 11 Cladiri + teren (Scoala 
Profesionala Speciala 
Timisoara)

Timisoara str. Gheorghe Doja nr. 16 CF 
10 top 12044, 12045 Supraf. construita 
1451 mp. Supraf. total 8241 mp.

2001     12.086.105     Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000

35 11 Cladiri + teren (Scoala Speciala 
de Ambliopi Timisoara)

Timisoara str. Cosminului nr. 40 CF 
37454 top 27192 Supraf. construita 2627 
mp. Supraf. teren 1 ha si 5217 mp.

2001     70.555.870     Preluat prin protocol nr. 6490/2001 de la 
Inspectoratul Scolar al judetului Timis în 
temeiul Legii nr. 84/1995 modificata si 
completata prin O.U. nr. 206/2000

36 68 Cladiri + teren (depozite, 
soproane, curte si gradina - 
Serviciul public "PROPLANT" 
Timisoara

Timisoara, Calea Sagului nr. 140 A CF nr. 
1990 Freidorf Supraf. construita 374,56 
mp. Supraf. teren 1594 mp.

2000       1.817.180     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999

37 68 Cladiri + teren (Sediu, remiza, 
depozite - Serviciul  
public"PROPLANT" 
Timisoara)

Orasul Deta, str. Revolutiei nr. 11 CF nr. 
2527 Deta Supraf. construita 438 mp. 
Supraf. teren 592 mp.

2000          100.627     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999

38 68 Cladiri + teren (magazii 
pesticide + curte Serviciul 
public"PROPLANT 
Timisoara)

Comuna Topolovatu Mare, CF nr. 1239 
Supraf. construita 328 mp. Supraf. teren 
250 mp.

2000          287.720     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999

39 68 Cladiri + teren (birouri, magazii 
fitosanitare, curte + gradina - 
Serviciul public "PROPLANT" 
Timisoara)

Orasul Sînnicolau Mare, str. Timisorii nr. 
6 A CF nr. 6468 Supraf. construita 697,54 
mp. Supraf. teren 4858 mp.

2000          144.144     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999

40 68 Cladiri (magazii fitosanitare, 
soproane - Serviciul public 
"PROPLANT Timisoara)

Municipiul Lugoj,  str. Salcâmilor nr. 19 
neintabulat Supraf. construita 1370 mp.

2000          372.160     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999
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41 68 Cladire  (magazii si birouri - 

punct lucru Serviciul  public 
"PROPLANT Timisoara)

Orasul Faget, str. Avram Iancu nr. 2, 
neintabulate, Supraf. construita 138 mp.

2000            25.690     Preluat cu protocol nr. 128378/2000 de 
la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
în temeiul O.U. nr. 71/1999 si HGR nr. 
669/1999

42 13/ 15 
/16 /17 
/18 /19

Spitalul Judetean Timis 
(Spitalul Clinic nr. 1)

B-dul L.Rebreanu nr. 156; CF nr. 33435 - 
Timisoara; nr. top. 26599,26600

1974   647.606.188     Statul Român

43 21 Casa cu 1 etaj si teren (Centrul 
Cultural Francez) 

B-dul C.D.Loga nr. 46-48; CF nr. 857 
Timisoara, nr. Top 114, 115, 116/1, 99/2, 
101/1/2, 113, 101/1/3, 112/2; suprafata 
10944 mp CF nr. 193 Timisoara, nr.top 
112/1, 116/2; suprafata 1241 mp; 
suprafata totala 12185 mp

1956     10.582.000     Statul Român prin Decret nr. 111/1951, 
Decret-Lege nr. 30/1990, administrarea 
C.J.Timis prin Decizia nr. 1073/1993, 
acordul dintre Guvernul României si 
Guvernul Republicii Franceze, ratificat 
prin Legea nr. 27/1991

44 DJ Dj.572 L.jud.C.S.-Buzias-
Hitias-Topolov.-Lucaret-
Brestovat-L. jud.Arad

55+700 - 102+500             46,8 peste 30 
ani

31.019.602.316 Legea 82/1998

45 DJ Dj.584 Lugoj-Stiuca-Zgribesti-
L.jud.C.S.

0+000 - 24+000                 24 peste 30 
ani

14.156.361.834 Legea 82/1998

46 DJ Dj.584A Gavojdia- Stiuca 0+000 - 7+200                     7,2 peste 30 
ani

294.894.114 Legea 82/1998

47 DJ Dj.585 Lim.jud.C.S.-DN58A 36+200 - 44+800                 8,6 peste 30 
ani

947.668.232 Legea 82/1998

48 DJ Dj.588 Gataia-Semlacu Mare-
Jamu Mare

0+000 -24+900                  24,9 peste 30 
ani

2.674.779.252 Legea 82/1998

49 DJ Dj.588A DN58B-Rovinita 
Mare-Denta 

0+000 - 16+600                  16,6 peste 30 
ani

4.255.829.951 Legea 82/1998

50 DJ Dj.588BRovinita M.-
Percosova-Gherman

0+000 - 13+600                  13,6 peste 30 
ani

1.487.359.096 Legea 82/1998

51 DJ Dj.591Timisoara-Sînmihaiu 
Român-Cenei

0+000 - 28+000                  28 peste 30 
ani

12.422.955.792 Legea 82/1998

52 DJ Dj.591A Sânmih.Român-
Dinias-Peciu N.

0+000 - 19+300                  19,3 peste 30 
ani

6.687.498.720 Legea 82/1998
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53 DJ Dj. 592 Timisoara - Buzias - 

Lugoj
0+000 - 57+500                  57,5 peste 30 

ani
28.819.961.837 Legea 82/1998

54 DJ Dj. 592A Sacosu Turcesc 
(Dj.592) - Tormac - 
Lim.jud.C.S.

0+000 - 24+900                 24,9 peste 30 
ani

3.010.396.538 Legea 82/1998

55 DJ Dj.592B Cheveresu M.-
Tormac-DN.59

0+000 - 46+200                 46,2 peste 30 
ani

15.235.344.504 Legea 82/1998

56 DJ Dj.592C Boldur-Darova-
Sacosu Mare

0+000 - 17+600                 17,6 peste 30 
ani

70.307.345 Legea 82/1998

57 DJ Dj.592D Lugoj-Racovita-
Bacova

0+000 - 33+700                  33,7 peste 30 
ani

3.539.915.924 Legea 82/1998

58 DJ Dj.593 DN.59 - Peciu Nou - 
Foeni

0+000 - 35+900                  35,9 peste 30 
ani

3.752.978.401 Legea 82/1998

59 DJ Dj.593A  Peciu N.-Sînmartinu 
S.-Uivar

0+000 - 14+400                  14,4 peste 30 
ani

1.755.253.349 Legea 82/1998

60 DJ Dj.594 Jimbolia-Grabat-
Gottlob-Lovrin

0+000 - 23+800                 23,8 peste 30 
ani

7.321.530.754 Legea 82/1998

61 DJ Dj.594A Gottlob-Comlosu-
Front.Iug.

0+000 - 12+100                  12,1 peste 30 
ani

2.477.525.557 Legea 82/1998

62 DJ Dj.594B Lovrin-Lenauheim-
Grabat

0+000 - 17+400                  17,4 peste 30 
ani

4.891.222.795 Legea 82/1998

63 DJ Dj.595 Timisoara(Dj.591)-
Giroc-DN59

0+000 - 11+700                 11,7 peste 30 
ani

2.276.329.432 Legea 82/1998

64 DJ Dj.595A Deta(DN59)-Ghilad-
Ciacova

0+000 - 16+100                 16,1 peste 30 
ani

1.945.822.074 Legea 82/1998

65 DJ Dj.609 Lugoj - Cliciova - 
Ohaba Lunga - Lim.jud.Arad

0+000 - 38+800                  38,8 peste 30 
ani

6.549.314.073 Legea 82/1998

66 DJ Dj.609A Chizatau - Paniova - 
Secas - Sistarovat

0+000 - 23+000                  23 peste 30 
ani

5.996.457.656 Legea 82/1998

67 DJ Dj.609B Costeiu - Bethausen - 
Manastiur - DN68A 

0+000 - 34+200                  34,2 peste 30 
ani

13.974.433.534 Legea 82/1998

68 DJ Dj.609C Balint-Fadimac-Bara 0+000 - 10+500                 10,5 peste 30 
ani

2.677.516.346 Legea 82/1998
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69 DJ Dj.609D Timisoara-Ghiroda-

Aerogara
0+000 - 9+500                     9,5 peste 30 

ani
9.449.912.343 Legea 82/1998

70 DJ Dj.609E Recas-Statiunea 
Viticola

0+000 - 5+500                      5,5 peste 30 
ani

741.832.785 Legea 82/1998

71 DJ Dj.609F Remetea Mare-
Bazosu Nou

0+000 - 7+000                      7 peste 30 
ani

1.401.987.550 Legea 82/1998

72 DJ Dj.680 Lugoj - Criciova - 
Jdioara 

0+000 - 18+200                  18,2 peste 30 
ani

5.403.606.998 Legea 82/1998

73 DJ Dj.681 Faget - Fârdea - 
Criciova - DN.6

0+000 - 43+700                 43,7 peste 30 
ani

20.763.902.349 Legea 82/1998

74 DJ Dj.681A Fârdea - Traian Vuia - 
Manastiur

0+000 - 14+700                 14,7 peste 30 
ani

6.974.727.135 Legea 82/1998

75 DJ Dj.681B Dj.681-Nadrag-
Cornet

0+000 - 6+300                      6,3 peste 30 
ani

928.460.796 Legea 82/1998

76 DJ Dj.681C DN68A-Juresti-
Leucusesti

0+000 - 26+600                  26,6 peste 30 
ani

5.783.101.084 Legea 82/1998

77 DJ Dj.681D Gladna Montana-Zolt 0+000 - 6+000                      6 peste 30 
ani

268.973.326 Legea 82/1998

78 DJ Dj.682 Faget - Birchis - Zabalt- 
Lipova - Zabrani- Arad - 
Periam - Sânnicolau Mare - 
Beba Veche - frontiera 

   0+000 - 9+000                70,8 130+150 - 
191+950

peste 30 
ani

27.791.811.506 Legea 82/1998

79 DJ Dj.682A Fântânele - Cruceni 17+000 - 21+200                 4,2 peste 30 
ani

459.114.000 Legea 82/1998

80 DJ Dj.682B Dudestii Vechi-
Valcani-Front.Jug.

0+000 - 13+400                  13,4 peste 30 
ani

3.279.577.188 Legea 82/1998

81 DJ Dj.682D Faget-Margina 0+000 - 8+600                      8,6 peste 30 
ani

273.486.265 Legea 82/1998

82 DJ Dj.682E Sînpetru Mare-Igris-
Lim.jud.Arad

0+000 - 9+300                      9,3 peste 30 
ani

4.748.310.857 Legea 82/1998
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83 DJ Dj.684 Cosava (DN.68A) - 

Tomesti - Luncanii de Sus - 
lim. jud.

0+000 - 36+800                  36,8 peste 30 
ani

21.544.797.111 Legea 82/1998

84 DJ Dj.684B Curtea-Pietroasa-
Poieni

0+000 - 18+900                 18,9 peste 30 
ani

4.472.786.359 Legea 82/1998

85 DJ Dj.691 Timisoara - Pischia - 
Fibis - Masloc - Lim. jud. Arad

0+000 - 42+500                  42,5 peste 30 
ani

5.167.862.949 Legea 82/1998

86 DJ Dj.691A Masloc - Altringen - 
Bogda - Brestovat (Dj.572)

0+000 - 26+800                  26,8 peste 30 
ani

14.142.047.414 Legea 82/1998

87 DJ Dj.692 DN.69 - Sânandrei - 
Carani - Baile Calacea - Varias - 
Periam - DN.6

0+000 - 49+900                  49,9 peste 30 
ani

13.290.231.585 Legea 82/1998

88 DJ Dj.693 Carpinis - Biled - Sat 
Chinez - Ortisoara - Seceani - 
Fibis

0+000 - 54+700                  54,7 peste 30 
ani

16.126.946.778 Legea 82/1998

89 DJ Dj.693B Iohanisfeld-Ivanda-
Jebel-Otvesti

0+000 - 54+000                  54 peste 30 
ani

2.525.157.818 Legea 82/1998

90 DJ Dj.694 Dumbrava-Bucovat-
Fîrdea

0+000 - 10+600                  10,6 peste 30 
ani

7.691.759.372 Legea 82/1998
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Bunuri mobile

Nr. 
crt.

Cod de 
clasifi-
care

Denumirea bunului Elementele de identificare

Anul 
dobân-
dirii sau 
darii în 

folosinta

Valoarea de 
inventar (lei)

Situatia juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6
1 Colectie arta decorativa, pictura, 

sculptura,grafica
Muzeul Banatului - Sectia de Arta; 
8592 buc.

în timp    68.221.726     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

2 Colectie mineralogie, paleontologie, 
botanica, malocologie, entomologie, 
icchtiologie, reptile, pasari, ostiologie

Muzeul Banatului - Sectia de 
Naturale; 43300 buc.

în timp      5.794.311     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

3 Colectie ceramica, port popular, piese 
de mobilier, icoane

Muzeul Banatului - Sectia de 
Etnografie; 1054 buc.

în timp    14.507.255     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

4 Colectie tezaur (monede, medalii, aur) Muzeul Banatului - Sectia de Istorie; 
39158 buc.

în timp      4.192.106     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

5 Colectie carte Muzeul Banatului - Biblioteca 
proprie; 29134 buc.

în timp    30.205.003     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

6 Colectie - Memoriale, presa Muzeul Banatului - Sectia Istorie; 
28956 buc.

în timp    24.417.566     Proprietatea Muzeului Banatului conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa 2252/1999 

7 Carti patrimoniu Biblioteca Judeteana Timis; 6759 
buc.

în timp      2.582.013     Proprietatea Bibliotecii Judetene Timis conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa nr. 5311/1999

8 Fond documentar-periodice Biblioteca Judeteana Timis; 171461 
buc.

în timp    15.960.348     Proprietatea Bibliotecii Judetene Timis conform 
inventarului centralizat comunicat C.J.Timis 
prin adresa nr. 5311/1999
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Anexa nr. 4
la STATUTUL JUDETULUI TIMIS

Relatiile de cooperare transfrontaliera si externa

Autoritatea
administratiei
publice judetene

Tipul de
relatii

Unitatea administrativa si
tara din care face parte

Anul
stabilirii
relatiei

Stadiul cooperarii

Consiliul
Judetean Timis

1. Acord de
cooperare

Judetul Csongrad, Ungaria 17.09.1992 Proiecte comune în cadrul programelor Phare
Cooperare transfontaliera:
• Deschiderea punctului de trecere frontiera Cenad-

Kiszombor, modernizarea acestuia si functionarea în
program permanent, Programul comun DAMUTEC
de cercetare în domeniul arheologiei si protectiei
mediului

• Realizarea de proiecte comune depuse pe programe
europene spre finantare (revista Euroregio, baile
Mako-Buzias, sistemul informational, realizarea
strategiei culturale a euroregiunii (2002-2003)

Acorduri de înfratire între localitati din cele doua
judete:
• Înfratiri între localitatile: Gataia-Nagymagocs,

Comlosu Mare-Cenadul Unguresc, Ortisoara-
Foldeak, Sânmihaiul Român-Csanadpalota, Tormac-
Roszke, Beba Veche-Kubekhaza, Dumbravita-
Sandorfalva, Jimbolia-Pusztamerges, Sînnicolau
Mare-Mako
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Conferinte, expozitii pe teme economice
• Expozitia Zoo-Vet-Tim (1997), Conferinta

Internationala privind Dezvoltarea economica
Regionala(1992) , Conferinta privind Calitatea în
fabrici(1995), Târgul agricol international de
agricultura (2002, 2003), Festivalul Cepei de la Mako
(1995-2003)

Sprijinirea minoritatilor:
• Actiuni de sprijinire a minoritatii române din judetul

Csongrad
Alte actiuni:
• Introducerea unei curse regulate de autobuz între

Timisoara si Szeged(1993), donatii, tabere pentru
copii, actiuni culturale, lansarea programului de radio
bilingv “Pe undele Europei”, etc.

• Colaborari între Universitati din Timisoara si Szeged
(diverse profile – medicina, geografie,etc.)

• Colaborari între filarmonici, teatre si muzee
• Vizite bilaterale
• Colaborare în domeniul protectiei civile – schimburi

de experienta (2002 si 2003)
• Colaborare între scoli – editarea unor reviste bilingve

pentru copii
2. Acord de

cooperare
Regiunea Midi-Pyrenees –
Franta

16.02.1996

-amendat în
27 iulie 1997

Cooperare interregionala
• Gestionare program Ecos-Ouverture printr-o retea de

birouri si antene:
• Antena Ecos-Ouverture Timisoara de gestiune a

programului Ecos-Ouverture sub forma de asistenta
tehnica pentru Biroul Midi-Pyrenees, responsabil
pentru operatiunile din România

• Antena a asigurat functionarea programului pentru o
perioada de doi ani, prin intermediul ei fiind realizate
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numeroase contacte de afaceri si parteneriate
3. Acord de

cooperare
Regiunea Rhone - Franta 22.11.1997 Colaborare în domeniile, Administratie , Educativ,

Stiintific,Cultural, Umanitar, Resurse Umane, Turism :
• Centrul de plasament de la Recas, centrul se afla în

structura Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis

Ajutoare umanitare:
Medicamente, alimente , vehicule, haine, sprijin
informational si logistic
Schimburi de experienta, cursuri de formare:
• Lyon (1994)-schimb de experienta între alesii

regionali Timis-Rhone
• Lyon (1996)-stagiu de formare profesionala în

domeniul relatiilor internationale
• Lyon (1999)-stagiu de formare profesionala de

functionari în domeniile social si management
cultural

În curs de derulare proiectul “Bibliobus”
4. Acord de

parteneriat

Cooperare cu
Landul Baden
Wurtemberg
din care face
parte judetul
Boblingen

Judetul Boblingen - Germania 05.05.2000 Colaborare între Spitalul Judetean Timisoara si Spitalul
Judetean Leonberg:
• Donatii de aparatura medicala, schimb de experienta

medici specialitate
Ajutoare umanitare:
• Donatii calculatoare pentru scolile din mediul rural

din judetul Timis, mai 2000, autovehicule pentru
Politie, Pompieri si pentru administratia judeteana

• Finantarea realizarii unui atelier pentru reparat
biciclete pentru tinerii cu handicap în anul 2003

Cultura:
• Participarea Teatrului German de Stat la festivalul de

teatru organizat la Boblingen în 2001
• Participarea unei delegatii de elevi de la Liceul Lenau

si din case de copii din Timisoara la un workshop de
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pedagogie teatrala si la Festivalul Teatrelor de Copii,
la Böblingen (noiembrie 2002)

Administratie:
• Participarea unui functionar CJT în luna iunie 2002

la un stagiu de pregatire la Bruxelles la reprezentanta
Landului Baden-Wurtemberg

• Vizita Domnului Ministru Erwin Teufel la Timisoara
în luna octombrie 2002

Media
• Vizita unor ziaristi în landul Baden-Wurtemberg cu

ocazia alegerilor din toamna anului 2002
5. Cooperare Landul Renania de Nord

Vestfalia - Germania
Transport scolar în mediu rural:
• Donarea a 54 de microbuze, înfiintarea unui atelier

scoala pentru întretinerea si repararea microbuzelor si
pentru efectuarea practicii de catre elevii Liceului
AUTO Timisoara

Cabinet de informatica la Palatul Copiilor:
• Dotarea cu calculatoare, servere, imprimante,

Internet, în valoare de 50.000 DM
Atelier de instalatori pentru instalatii sanitare la Grupul
Scolar “Ion Mincu” Timisoara: -
• Dotare integrala a atelierului
Proiect Scoala “Sankta Maria Hilfe”:
• Scoala pregateste asistenti pentru copiii cu deficiente,

asistenti maternali si asistenti sociali (investitie 5 mil.
DM)

• Scoala a pregatit pâna în prezent un numar de 250 de
pedagogi de recuperare

Ajutoare materiale:
• Convoaie cu ajutoare materiale,masini pentru

pompieri, aparare civila
• Dotare cu diverse aparaturi medicale a Spitalului
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Judetean Timis,  a Spitalului de Psihiatrie Jebel, a
Centrului de Neuropsihiatrie pentru copiii din
Timisoara.

• Centrul de diagnosticare, recuperare si terapie,
inaugurat în 24.11.1994

• Constructie, dotare si renovare a caselor de copii din
Recas, Gavojdia, Timisoara

Perfectionare medici, personal administrativ, personal
din institutiile de ocrotire în Germania

6. Protocol de
cooperare

Regiunea Piemonte - Italia 22.12.1995 Proiect Agrinet :
• Proiect care a avut rolul sa identifice potentialul

agroturistic al judetului si sa formeze formatori în
domeniu, finalizat în 1999

Proiect “Copiii Strazii”:
• Proiect social de sprijinire a copiilor institutionalizati

din judetele românesti, coordonat de Directia pentru
Protectia Drepturilor Copilului Timis, finalizat în
anul 2000

• S-au realizat cursuri de formare pentru asistenti
stradali

• A fost contactat si monitorizat un numar de 202 copii
ai strazii

• Au fost achizitionate bunuri si echipamente care au
intrat în dotarea Centrului de Coordonare si
Informare pentru Protectia Copiilor Strazii.

Proiect “Daphne Kids:
• Proiect privind prevenirea abuzului si violentelor

asupra minorilor desfasurat prin Directia Generala
pentru Protectia Copilului

Colaborare între Camerele de Comert Piemonteze si
CCIAT
Informare periodica despre activitatea institutiilor
UE în vederea integrarii României în UE
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7. Acord de
parteneriat

Judetul Rosenheim –
Germania

12.07.2002 Întâlniri bilaterale, schimburi experienta
În anul 2002 s-a semnat un Pact de Prietenie iar în luna
iulie 2002 s-a semnat Acordul de parteneriat
Ajutoare, donatii:
• În anul 2001 -100 calculatoare pentru scoli din

judetul Timis, autoturisme pentru Politie si
Administratia judetului, dotari spitale, camine de
copii si batrâni

• În anul 2002 – masini de pompieri, autoturisme,
calculatoare, utilaje agricole, bani pentru foraje

• În anul 2003  - masini pompieri, utilaje agricole,
calculatoare, mobilier birouri, pompe submersibile,
bani pentru foraje

• Participare în cadrul Exercitiului de protectie Civila
Barney Hefaistos ce a avut loc în septembrie 2001 la
Timisoara

• Vizite bilaterale pe parcursul anului 2002 si 2003
8. Colaborare

punctuala
Regiunea Veneto, Italia 8 mai 2002 Contacte directe între Spitalul Municipal Timisoara si

Directia de Sanatate Veneto
Proiectul “Interporto”- Proiect în derulare
Colaborari între Camerele de Comert. Colaborarea
între Camere continua.
• În februarie 2001 la Timisoara a avut loc deschiderea

anului productiv 2001 al întreprinderilor din Treviso
(Veneto).

• Sprijinirea Scolii Christiana pentru pregatirea de
surori medicale si oferirea posibilitatii ca acestea sa
faca practica în Italia

• Lobby pentru judetul Timis pentru ca acesta sa
devina membru în Reteaua Regiunilor Europene
pentru Sanatate

• Invitarea CJT ca partener la diverse conferinte
europene si mondiale în domeniul sanatatii
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• Transfer de know-how în domeniul sanatatii publice
si implicarea judetului Timis în numeroase proiecte
pe sanatate

10. Protocol de
colaborare

Provincia Alessandria, Italia 15.10.2002 • Vizite bilaterale
• Stabilirea prioritatilor de cooperare, în special în

domeniul infrastructurii
11. Colaborare Comitatul Clayton, Georgia,

SUA
În curs de
semnare

• Vizite bilaterale 2001-2002
• Donatii de echipament pentru Politia de frontiera si

mobilier pentru scoli
• Donarea statuii de bronz “Hope”

12. Acord de
cooperare

Provincia Pordenone,
 Italia

În curs de
semnare

• Schimburi de scrisori
• Vizita delegatie a judetului Timis în Provincia

Pordenone si participarea la un program de schimb
de experienta în domeniul protectiei civile

13. Conventie de
parteneriat
(Twinning)

 Regiunea Alsacia, Franta 10.01.2002 Judetul Timis, ca judet membru al Regiunii de
Dezvoltare V Vest, participa la programul Comisiei
Europene TWINNING.
În data de 10 ianuarie 2002 s-a semnat la Timisoara
conventia de parteneriat (twinning) între Regiunea V
Vest si Regiunea Alsacia. Scopul proiectului este
întarirea capacitatii institutionale a autoritatilor regionale
în vederea implementarii unei politici de dezvoltare
regionala integrata si în concordanta cu prevederile
Planului National de Dezvoltare. În proiect se mai
prevede si adoptarea de catre regiunea româna a
practicilor europene compatibile cu necesitatile de
dezvoltare regionala prevazute de fondurile structurale
ale UE.
Valoarea proiectului este de 750 milioane euro si se va
derula pe o perioada de 18 luni.

14. Cooperare Regiunea Sicilia, Italia Începând cu anul 2002, judetul Timis, prin Consiliul
Judetean, ADETIM si alte institutii deruleaza un proiect
împreuna cu partenerii italieni în diverse domenii.
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Organizatii Internationale în care Consiliul Judetean Timis este membru

1. Euroregiunea Dunare-Cris-Mures-Tisa (din anul 1997) – în prezent judetul Timis detine Presedintia Euroregiunii
2. Adunarea Regiunilor Europei (din anul 1995)
3. Reteaua Regiunilor Europene pentru Sanatate (din anul 2003)
4. Reteaua Europeana “Sigma” pentru Cultura (din anul 2003)



Anexa nr. 5
la STATUTUL JUDETULUI TIMIS

STEMA JUDETULUI TIMIS



R O M Â N I A Anexa nr.6
JUDETUL TIMIS La STATUTUL JUDETULUI TIMIS
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA
privind aprobarea modelului drapelului judetului Timis si sigiliilor Consiliului

judetean Timis, precum si a Normelor de expunere a stemei României si
stemei judetului Timis, de arborare a drapelului judetului Timis si de folosire

a sigiliilor

Consiliul judetean Timis,
Având în vedere referatul nr.710/2003 privind propunerile în legatura

cu stema si drapelul judetului Timis, sigiliile Consiliului judetean Timis si
modul de expunere, arborare si folosire a acestora,

Tinând cont de prevederile Legii nr.102/1992 privind stema tarii si
sigiliul statului, Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de catre
autoritatile si institutiile publice, Hotarârii Guvernului nr.64/1993 privind
metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor,
municipiilor, oraselor si comunelor, Hotarârii Guvernului nr.687/1993 privind
folosirea si expunerea stemei României si Hotarârii Guvernului nr.1157/2001
pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României,

În temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, adopta prezenta

HOTARÂRE :

Art.1 - Se aproba modelul drapelului judetului Timis, prevazut în anexa nr.1.

Art.2 - Se aproba modelul sigiliilor Consiliului judetean Timis si
presedintelui, prevazute în anexele nr.2 si 3.

Art.3 - Se aproba Normele privind expunerea stemei României si stemei
judetului Timis, arborarea drapelului judetului Timis si folosirea
sigiliilor, prevazute în anexa nr.4.

Art.4 - Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5 - Se revoca Decizia Delegatiei permanente nr.5/1994 privind expunerea
stemei României si folosirea sigiliilor.



Art.6 - Prezenta hotarâre se comunica :
- Directiei Economica ;
- Serviciului Administrativ ;
- Autoritatilor administratiei publice, institutiilor si

serviciilor publice interesate.

PRESEDINTE,
Dan Ioan SIPOS Contrasemneaza :

SECRETAR GENERAL,
Petrisor NADASTEAN

Timisoara, la 17.04.2003
Nr.32



ANEXA NR 1
LA HOTARAREA 32/17.04.2003

MODELUL
DRAPELULUI JUDETULUI TIMIS

ROMANIA



1. Drapelul judetului Timis are forma dreptunghiulara. Latimea

drapelului este egala cu 2/3 din lungimea acestuia. Marginile

drapelului poarta un paspol din fir de culoare galben crom, iar

marginea inferioara are un drapaj format din cinci semicercuri, cu

franjuri de culoare galben crom care au o lungime de 5 ori latimea

paspolului. În partea superioara a dreptunghiului se înscrie, cu litere

majuscule de tipar de culoare rosu vermion, cuvântul ROMÂNIA.

În partea inferioara a dreptunghiului se înscriu, cu aceleasi

caractere de culoare albastru cobalt cuvintele JUDETUL TIMIS.

Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele folosite pentru

cuvântul ROMÂNIA.

În interiorul dreptunghiului se reproduce întocmai stema

judetului Timis, cu respectarea graficii, proportiilor si culorilor acesteia,

astfel cum au fost stabilite si aprobate prin anexa nr.1 la Hotarârea

Guvernului nr.541/2002.

2. Modelul cu paspol din fir si drapaj este de ceremonie. În

toate celelalte situatii drapelul se confectioneaza sub forma

dreptunghiulara fara paspol din fir si drapaj, însa, cu un chenar

marginal de culoare galben crom si cu pastrarea tuturor celorlalte

elemente descrise la pct.1.

*



ANEXA Nr.2
                       la Hotarârea 32/17.04.2003

MODELUL
SIGILIULUI CONSILIULUI JUDETEAN TIMIS

(cu stema judetului TIMIS)

Sigiliul este format din doua cercuri concentrice cu diametrul de 35 mm si, respectiv
25 mm.

În jumatatea superioara a cercului mare se înscrie cuvântul ROMANIA.

În partea inferioara a interiorului cercului mare se înscriu,  cuvintele JUDETUL
TIMIS si vor fi separate de cuvântul ROMANIA prin câte o steluta.

În interiorul cercului mic se înscrie stema judetului Timis, iar în partea inferioara se
înscriu cuvintele CONSILIUL JUDETEAN.

Dimensiunile literelor folosite, pentru cuvântul ROMANIA si cuvintele JUDETUL
TIMIS, respectiv CONSILIUL JUDETEAN vor fi în ordine descrescatoare.

Stema judetului Timis va reproduce în contur grafica si va pastra proportiile stemei,
astfel cum au fost stabilite si aprobate prin anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr.
541/2002.



ANEXA Nr.3
               la Hotarârea 32/17.04.2003

MODELUL
SIGILIULUI PRESEDINTELUI

(cu stema judetului TIMIS)

Sigiliul este format din doua cercuri concentrice cu diametrul de 35 mm si, respectiv
25 mm.

În jumatatea superioara a cercului mare se înscriu cuvintele JUDETUL TIMIS.

În partea inferioara a interiorului cercului mare se înscriu, cuvintele CONSILIUL
JUDETEAN.

În interiorul cercului mic se înscrie stema judetului Timis, iar în partea inferioara se
înscrie cuvîntul PRESEDINTE.

Dimensiunile literelor folosite pentru cuvintele  JUDETUL TIMIS si CONSILIUL
JUDETEAN, respectiv cuvântul PRESEDINTE vor fi în ordine descrescatoare.

Stema judetului Timis va reproduce în contur grafica si va pastra proportiile stemei,
astfel cum au fost stabilite si aprobate prin anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr.
541/2002.



ANEXA Nr.4
la Hotarârea 32/17.04.2003

N O R M E
privind expunerea stemei României si stemei judetului Timis,

arborarea drapelului judetului Timis si folosirea sigiliilor

Articolul 1
Expunerea stemei României

(1) Stema României realizata în culori, prin confectionare ori imprimare pe
diferite materiale, cu respectarea modelului prevazut în anexa nr.1 la
Legea nr.102/1992, se va expune în sediul Consiliului judetean Timis,
dupa cum urmeaza:

a) pe frontispiciul Palatului Administrativ la intrarea principala si
intrarea secundara (intrarea B);

b) în sala de sedinte a consiliului, salile de conferinte si protocol
si sala consilierilor judeteni;

c) în birourile presedintelui, vicepresedintilor si ale
functionarilor publici care au cel putin functia de director.

(2) Pe peretii salilor si birourilor pe care este expusa stema României se
interzice expunerea altor panouri, tablouri sau afise, cu exceptia stemei
judetului Timis.

Articol 2
Expunerea stemei judetului Timis

(1) Stema judetului Timis realizata în culori, prin confectionare ori
imprimare pe diferite materiale, cu respectarea modelului si descrierii
prevazute în anexele nr.1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr.541/2002, se
va expune dupa cum urmeaza:

a) pe frontispiciul Palatului Administrativ la intrarea principala
si intrarea secundara (intrarea B);

b) în sala de sedinte a consiliului, salile de conferinte si protocol
si sala consilierilor judeteni;

c) în birourile presedintelui, vicepresedintilor si ale
functionarilor publici care au cel putin functia de sef birou
din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Timis;

d) în birourile directorilor institutiilor si serviciilor publice din
subordinea Consiliului judetean Timis, precum si al
directorilor societatilor comerciale la care Consiliul judetean
Timis este actionar majoritar sau asociat unic;

e) în salile de festivitati si protocol ale institutiilor, serviciilor
publice si unitatilor economice prevazute la lit.d);



f) la stadionul ‘’Dan Paltinisan’’ Timisoara.
(2) Pe peretii salilor si birourilor pe care este expusa stema judetului Timis

se interzice expunerea altor panouri, tablouri sau afise.
(3) În cazurile în care stema judetului Timis este expusa împreuna cu

stema României potrivit art.1, alin.(2), stema judetului Timis va fi de
marime inferioara si va fi asezata în dreapta, privind stemele din fata.

Articolul 3

Reproducerea stemei judetului Timis

(1) Stema judetului Timis se reproduce:
a) pe firma Consiliului judetean Timis si firmele institutiilor,

serviciilor publice si unitatilor economice prevazute la art.2,
alin.(1), lit.d);

b) pe indicatoarele care marcheaza intrarea în judetul Timis,
inclusiv la punctele de trecere a frontierei;

c) pe prima pagina a hotarârilor Consiliului judetean Timis si
dispozitiilor presedintelui, precum si pe imprimatele
Consiliului judetean Timis;

d) pe coperta Monitorului Oficial al Consiliului judetean Timis.
(2) Stema judetului Timis poate fi reprodusa pe insigne, embleme, diferite

tiparituri si obiecte destinate sa contribuie la cunoasterea si promovarea
imaginii judetului Timis, cu aprobarea presedintelui.

Articolul 4

Arborarea drapelului judetului Timis

(1) Drapelul judetului Timis se arboreaza în mod permanent :
a) la sediul Consiliului judetean Timis si sediile institutiilor,

serviciilor publice si unitatilor economice din subordine, la
intrarea principala, precum si în salile si birourile în care se
expune stema judetului Timis, potrivit prevederilor art.2;

b) la punctele de trecere a frontierei în judetul Timis, la
aeroportul international ‘’Timisoara’’ si Stadionul ‘’Dan
Paltinisan’’ Timisoara.

(2) În situatia în care drapelul judetului Timis se arboreaza împreuna cu
drapelul României, se va aseza în dreapta drapelului României, privind
drapelele din fata.

(3) În cazul în care drapelul judetului Timis se arboreaza împreuna cu
drapelul României si drapelul Consiliului Europei, drapelul României se
va aseza în mijloc, iar drapelul judetului Timis si drapelul Consilului
Europei se vor aseza la dreapta si respectiv stânga drapelului României,
privind drapelele din fata.



(4) Drapelul judetului Timis nu se arboreaza alaturi de drapelele de stat
straine, însa, se poate arbora alaturi de drapelele altor judete sau
drapelele unitatilor administrativ-teritoriale similare din strainatate, cu
ocazia manifestarilor interne si de cooperare transfrontaliera, potrivit
reglementarilor protocolare si uzantelor internationale.

(5) Drapelul judetului Timis se poate arbora sub forma de fanion în
situatiile prevazute la alin.(4).

Articolul 5

Folosirea sigiliului cu stema României

(1) Sigiliul Consiliului judetean, cu stema României, este executat de
‘’Monetaria Statului’’ în conditiile prevazute de Legea nr.75/1994 si
Hotarârea Guvernului nr.687/1993.

(2) Pastrarea si utilizarea sigiliului se face de persoana special desemnata
de presedinte prin dispozitie, cu respectarea prevederilor actelor
normative prevazute la alin.(1).

(3) Sigiliul se aplica pe hotarârile Consiliului judetean Timis pe diplomele
judetului Timis, precum si pe documentele oficiale bilaterale si
multilaterale încheiate în tara si strainatate pe care sunt aplicate sigiliile
autoritatilor administratiei publice similare.

Articolul 6

Folosirea sigiliilor cu stema judetului

(1) Sigiliul Consiliului judetean Timis, cu stema judetului Timis, se executa
potrivit modelului prevazut în anexa nr.2 la prezenta hotarâre, în 2
(doua) exemplare, din care un ex. se pastreaza la Cabinetul
presedintelui, iar un ex. la Registratura generala a Consiliului judetean
Timis.

(2) Pastrarea si utilizarea sigiliului se face de catre persoanele special
desemnate prin dispozitia presedintelui.

(3) Sigiliul se aplica pe corespondenta oficiala, precum si pe certificatele,
autorizatiile, adeverintele si alte asemenea documente eliberate de
Consiliul judetean Timis, dupa semnarea de catre presedinte si
contrasemnarea de catre secretarul general si directorul sau, dupa caz,
seful de compartiment din aparatul propriu.

(4) Sigiliul presedintelui consiliului judetean, cu stema judetului, se executa
într-un exemplar, potrivit modelului prevazut în anexa nr.3 din
prezenta hotarâre si se pastreaza la Cabinetul presedintelui de catre
persoana desemnata prin dispozitia presedintelui.

(5) Sigiliul se aplica pe dispozitiile presedintelui si pe corespondenta
semnata exclusiv de presedinte.

Articolul 7



Contraventii

(1) Stema si drapelul judetului Timis, expunerea si arborarea lor, se
bucura de protectie, cetatenii fiind datori sa manifeste respect si sa nu
comita nici un act prin care s-ar aduce atingere sau ofensa de orice fel
acestora.

(2) Încalcarea prevederilor prezentelor norme, atrag raspunderea penala,
civila, contraventionala sau disciplinara, dupa caz, a persoanelor
vinovate.

(3) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în
astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate
infractiuni :

a) Nerespectarea prevederilor art.2, art.3 si art.4 din prezentele
norme ;

b) Pierderea sigiliilor cu stema judetului Timis, folosirea în alte
scopuri sau de alte persoane decât cele desemnate potrivit
art.6 din prezentele norme.

(4) Contraventiile prevazute la alin.(3) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de
la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, iar cele prevazute la alin.(3) lit.b) cu
amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(5) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre
persoanele împuternicite de presedinte prin dispozitie si se aplica
persoanelor fizice sau juridice vinovate de savârsirea contraventiei.

(6) Contraventiilor prevazute la alin.(3) li se aplica în mod corespunzator
dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor.

Articolul 8

Dispozitii finale

(1) Aplicarea sigiliilor Consiliului judetean Timis si a presedintelui pe acte,
documente si înscrieri garanteaza autenticitatea si valabilitatea acestora.

(2) Stema si drapelul judetului Timis pot fi expuse si respectiv arborate si
la sediul si în birourile Prefecturii judetului Timis, precum si la sediile
autoritatilor administratiei publice locale din judetul Timis si în birourile
primarilor municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, în
conditiile si cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(3) Confectionarea stemei si drapelului judetului Timis se realizeaza
centralizat prin grija Consiliului judetean Timis si se distribuie
beneficiarilor, la cerere, dupa achitarea c/v acestora.

*
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