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Nr. 70 / 13.01.2016 

 

Către 

INSTITUŢIA PREFECTULUI  - JUDEŢUL TIMIŞ 

Referitor la adresa INSTITUȚIEI PREFECTULUI TIMIȘ  

Nr.14785/31.12.2015, Vă înaintăm documentația privitor la  

SINTEZA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI JUDEŢENE  PENTRU CULTURĂ TIMIŞ ANUL 2015. 

 

În activitatea sa Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş s-a conformat reglementărilor în vigoare, 

îndeplinindu-şi în condiţiile existente atribuţiile prevăzute de lege.  

În anul 2015 DJC Timiş şi-a propus şi a luat o serie de măsuri privind protejarea patrimoniului cultural al 

judeţului Timiş, astfel:   

 inventarierea şi evidenţa monumentelor istorice - reactualizarea listei (339) şi a monumentelor 

de for public (337) din judeţul Timiş conform Legii 422/2001 şi Legii 120/2006. 

 

 a elaborat expertize de specialitate şi a eliberat certificate de export temporar şi export definitiv 

(75), precum şi adeverinţe de export (40), pentru bunuri aparţinând patrimoniului cultural mobil şi 

pentru artişti în viaţă , cu respectarea Legii 182/2000;  
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 a emis avize (554), avize intervenţii de urgenţă (9) adrese şi comunicări (265) pe 
domeniul patrimoniului imobil (monumente istorice) în urma analizării documentaţiilor 
aferente de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.12, cu respectarea Legii  
422/2001; 

 

  a eliberat răspunsuri la solicitarea IJP Timiş, pentru documentarea proceselor penale 
(2), 

 

 a eliberat (7) certificate de descărcare de sarcină arheologică, in urma analizarii 
documentatiilor aferente de catre Comisia Nationala de Arheologie si cu respectarea OG 43/2000 
si OMCC nr 2518/2007; 

 

  a eliberat (1) certificat de descărcare de sarcină arheologică, in urma analizarii 
documentatiei aferente de catre Comisia Zonală a Monumentelor Istorice si cu respectarea OG 
43/2000 si OMCC nr 2518/2007 

 

  au fost emise (10) de comunicări către Primării în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 
17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan; 

 

 au fost emise (34) de Avize specifice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 17/2014 
privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan; 

 

 s-au efectuat (6) controale în colaborare cu Poliţia în cazul constatărilor de intervenţii 
neautorizate/distrugeri în zone cu patrimoniu arheologic; 
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 a cooperat cu autorităţile locale (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş) şi centrale in 
cazul dosarelor de cercetare penala privind protecţia patrimoniului cultural al judeţului Timiş şi nu 
numai în condiţiile Legii 422/2001, eliberănd (10),.răspunsuri la solicitarea IJP Timiş, pentru 
documentarea proceselor penale. 

 

 a derulat proiecte culturale având ca tematică valorificarea patrimoniului cultural mobil şi 
imobil din Banat precum şi activităţi de  consiliere de specialitate privind realizarea şi amplasarea 
de monumente de for public în spaţiul rural şi urban de competenţa  Comisiei Zonale de 
Monumente de For Public Nr.1 şi a Comisiei Naţionale a Monumentelor de For Public, 
conform Legii 120/2006; 

 

 a eliberat la cerere documentaţii privind exercitarea sau nexercitarea dreptului de 
preemţiune (266) şi informaţii LMI (8), referitoare la unele imobile monument istoric sau din zona 
de protecţie din judeţ;  

 

 a cooperat cu autorităţile locale (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş ) şi centrale 
in cazul dosarelor de cercetare penală privind protecţia patrimoniului cultural al judeţului Timiş şi nu 
numai în condiţiile Legii 422/2001, eliberănd (3),.răspunsuri la solicitarea IJP Timiş, pentru 
documentarea proceselor penale. 
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De menţionat că DJC Timis asigură secretariatul celor două comisii zonale, Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice nr.12 şi Comisia Zonală a Monumentelor de For Public Nr.1  

 

În ce priveşte implementarea legislaţiei specifice domeniului cultural s-au organizat întâlniri la nivel de 

instituţii cu principalii actorii culturali şi de patrimoniu din judeţ. 

 

Pentru anul 2015 Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş şi-a propus şi a 

derulat un număr de 7 programe minimale proprii, cuprinzând aproape toate domeniile manifestărilor 

culturale şi de patrimoniu, respectiv:   

Programul AREAL BANAT – Proiectul Patrimoniu mobil: promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul 

naţional şi internaţional a patrimoniului cultural mobil al Banatului (judeţul Timiş). 

Programul Areal Banat – Patrimoniu imobil - monumente istorice cuprinzând activităţi având ca scop 

promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului cultural imobil al 

Banatului 

Programul Areal Banat - Patrimoniu mobil - Arte vizuale, Arhitectură și Programul Arta spectacolului  

urmărind promovarea artelor plastice timişene, tabere de creaţie, expoziţii de artă plastică profesionistă în 

ţară, expoziţii internaţionale, saloane de artă plastică şi arhitectură. *un număr de 49 de manifestări culturale 

găzduite de Casa Artelor 

Programul AREAL BANAT – Proiectul Memorie culturală   

Programul BIBLIOTECA VIE  
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Programul PLAI BĂNĂŢEAN  

 

              Activităţile desfăşurate în anul 2015 în cadrul acestor programe şi proiecte au fost raportate la 

termen (trimestrial şi semestrial) Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş 

Totodată  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş  a acţionat împreună cu autorităţile  publice 

locale pentru optimizarea serviciilor culturale, precum şi pentru protecţia, promovarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural din zonă. De asemenea, instituţiile de cultură din judeţ, inclusiv organizaţiile culturale 

neguvernamentale au fost sprijinite financiar şi logistic în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea unor 

evenimente culturale. 

 

În ce priveşte problemele cu care se confruntă instituţia noastră, acestea se referă în principal 

la necesitatea unui post de administrator al imobilului –monument istoric-TM-II-m-B-06155, Poz. 123 

în Lista Monumentelor Istorice-20010-judeţul Timiş (sediul unde funcţionează instituţia).  

                                                       

      

 

 

                                                     Director  executiv, 

                                            Dr. Sorin Vlad PREDESCU           

 


