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Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

2000t
de!euri strânse:
de 4x ori mai multe

cur"#enie stradal": 
strângem în 3 luni cât 
se strângea înainte 
într-un an

2022

2020 2022

11ha
15x 

Recuper"m juridic teren 
din zona central" a 
Timi!oarei !i de pe malul 
Beg"i ocupat de 
construc#ii ilegale: 11ha, 
aproximativ 15 terenuri 
de fotbal.

2022
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Deschis acum 36 de ani, Parcul Botanic întins pe nou" 
hectare, este unul din locurile emblematice ale Timi!oarei. 
Pân" acum, nu a avut iluminat public. Lucrarea este 
aproape gata !i se va face lumin" în parc.

Proiectul a avut mai multe provoc"ri. În primul rând a trebuit 
s" ne asigur"m, cu sprijinul speciali!tilor c" speciile valoro-
ase de arbori din parc nu vor avea de suferit în timpul 
lucr"rilor de introducere a re#elei de iluminat public. Colegii 
de la spa#ii verzi au f"cut modific"ri detaliate în proiectul 
ini#ial !i au repozi#ionat fiecare dintre stâlpii de iluminat, în 
a!a fel încât lucr"rile de s"p"turi pentru amplasarea acesto-
ra s" nu afecteze r"d"cinile arborilor.

Apoi, sistemul de iluminat introdus va permite ca intensi-
tatea luminii s" poat" fi reglat" punctual, în a!a fel încât s" 

Raport 2022

Iluminat public în Parcul Botanic 

înverzim
Timi!oara

cur"#"m !i
nu perturb"m biodiversitatea din parc.

Punerea în valoare a Parcului Botanic va fi 
completat" de amenajarea zonei de 
vis-a-vis, por#iunea existent" a vechiului 
Bastion: în interior galerie de art" !i în 
exterior spa#iu verde atractiv !i iluminat 
arhitectural, care s" le scoat" în eviden#".

Lumin"m Timi!oara.
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Am schimbat modul în care se face 
cur"#enie pe str"zi: din aceast" prim"-
var" am introdus 95% din str"zile 
ora!ului în programul de cur"#enie. 
Comparativ, în anii trecu#i, doar pe 55% 
din str"zile ora!ului ajungeau echipele 
de salubrizare. 

Pe perioada verii s-au sp"lat !i stropit 
str"zile, operatorul de salubrizarea a 
încheiat contract cu Penitenciarul 
pentru opera#iuni de ras la rigol" a 
mizeriei depuse, am în"sprit controalele 
la !antierele care nu respect" regulile 
de mediu !i aduc noroi în ora!. În 2022, 
Poli#ia Local" a dat amenzi în valoare de 
230.000 de lei pentru murd"rirea 
domeniului public.

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

95% din str"zile 
ora!ului în programul 
de cur"#enie. Consilierii locali USR au 

promovat dou" hot"râri de 
consiliu local care aduc un control 
mult mai bun privind gestionarea 
de!eurilor din construc#ii !i demol"ri, 
previn poluarea cu praf !i emisii de carbon !i noroiul 
de pe str"zi, provenite din !antierele deschise. 
Anexele celor dou" HCL-uri con#in punctual m"suri !i 
amenzi, în caz de neconformare, pentru constructori. 

”Am ini#iat împreun" cu colegul meu, 
R"zvan Negri!anu proiectul “$antiere 
curate”, un regulament pentru 
constructori care previne !i 
sanc#ioneaz" poluarea !i mizeria 
cauzate de !antiere, adoptat 
de Consiliul Local”,  

Rodica Militaru, 
consilier local

$antiere f"r" praf

55%

95%
în 2022

înainte

4.2 
din Programul
de guvernare (2020)
Un ora! curat



Deschidem patru noi centre de colectare pentru de!euri 
care nu pot fi aruncate nici în pubela neagr", nici în cea 
galben", amplasate în Calea $agului, Calea Mo!ni#ei, 
Doroban#ilor !i Avram Imbroane. Proiecte în valoare de 8 
milioane de euro, depuse pentru fonduri PNRR.

Subven#ion"m de la bugetul local 
(300.000 lei au fost aloca#i) 
sterilizarea gratuit" a câinilor de 
ras" comun", a c"ror st"pâni au 
venituri medii sau mici (circa 
2.500 de câini).

Avem în lucru tema de proiectare 
pentru un ad"post pentru câinii f"r" 
st"pân, care s" apar#in" Prim"riei. 
A fost stabilit terenul în zona industrial" 
Freidorf, emis Certificatul de urbanism 
!i se lucreaz" la PUZ.

Construim 100 de insule inteligente supraterane de 
colectare selectiv" a de!eurilor, care vor asigura capacitatea 
de colectare a de!eurilor pe 5 frac#ii de la nivel de condominii 
!i cvartale de blocuri. Proiect în valoare de 5 milioane de lei, 
depus pentru fonduri PNRR. 

Elabor"m Registrul Local al Spa#iilor Verzi din Timi!oara - 
un instrument digital, care s" reflecte realitatea din teren: 
cât spa#iu verde avem !i în ce condi#ie se afl". Fiecare 
arbore, arbust, gard viu va fi inventariat dup" specie, vârst", 
condi#ie, iar baza de date va fi actualizat" în permanen#". 
Achizi#ia va include atât colec#ia datelor, cât !i software-ul !i 
hardware-ul necesar pentru actualizarea bazei de date.

Raport 2022

Îmbun"t"#im modul 
de gestionare a de!eurilor
de la popula#ie

Regândim managementul 
popula#iei canine

În evaluare PNRR

În evaluare PNRR
Concept

Execu#ie lucr"ri 

4.5 din Programul
de guvernare (2020)
Ora! care îndr"ge!te
animalele
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Peste 335.000 de plante bienale, 
bulboase sau perene;

Accentul s-a pus pe plante reziliente, care tr"iesc 
mai mult !i au costuri mai mici de mentenan#";

Be#ele au fost înlocuite cu arbori de talie mare sau 
medie, cu o circumferin#" medie de 15 cm la plantare;

Studiul de fundamentare a fost aprobat de  Ministerul 
Mediului. Vom face interven#ii minimale, f"r" s" 
afect"m fondul forestier. Traseele vor avea la baz" 
aleile forestiere existente !i vor fi marcate corespun-
z"tor pentru ca bicicli!tii !i pietonii s" le poat" utiliza. 
Avem în plan amenaj"ri pentru educare !i recreere. 

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

Am început campania 
de plant"ri de toamn" 
pentru preg"tirea anului 2023.

Elaborare documenta#ie Plant"m peste 1.000 de arbori !i 850 de arbu!ti.

Transform"m P"durea Verde 
în p"dure-parc

”De!eurile din construc#ii !i demol"ri 
înglobeaz" resurse valoroase, este 
important s" fie corect gestionate !i 
dac" este posibil reutilizate sau 
reciclate. Cu sprijinul aparatului tehnic 
al Prim"riei, am reu!it s" aduc clarific"ri 
pentru un control mai bun al acestor 
de!euri !i s" ob#in" suportul politic 
necesar adopt"rii noii versiuni HCL 
189/2020 care va deveni o bun" practic" 
pentru întreg jude#ul”

Aida Szilagyi, 
consilier local
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adic" peste 5.500 de corpuri de iluminat, la care se 
adaug" câteva sute de la lucr"rile de modernizare de 
pe Bogd"ne!tilor, Cet"#ii !i Stan Vidrighin.

Investi#iile pentru iluminat modern includ:

de str"zi din zona parcurilor centrale, 
printre care Loga, Eminescu sau Br"tianu;

5.500 de corpuri de 
iluminat, 1/3 din re#ea, 
modernizate

64

de str"zi !i artere principale din interiorul 
inelului IV de trafic, printre care G"rii, Cluj 
sau Circumvala#iunii;

24

Am finalizat modernizarea iluminatului public 
pe Aradului, Torontalului !i Sever Bocu, cu 
înlocuirea a peste 500 de corpuri cu un 
consum cu 60% mai pu#in decât cele vechi.

Raport 2022
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în eficientizare energetic" în diferite faze 
(execu#ie sau licita#ie pentru execu#ie).  

Am depus pentru finan#are un proiect de producere de 
energie electric" !i termic" în cogenerare, în valoare de 
230 milioane de lei (10 motoare vor genera 45 MWh 
energie electric" !i 44 MWh energie termic").

Preg"tim un proiect nou pentru finan#area a înc" 
29 de km de re#ea de termoficare, ultimii r"ma!i 
nemoderniza#i din re#eaua primar";

68 de blocuri cu
3.480 de apartamente

Execu#ie lucr"ri 

În evaluare PNRR

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

În proiectare
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