
                                                                                             
ANEXA   1 

                                                                                                          La Hotărârea  Consiliului Local nr.______________ 
 

TABEL  
Serviciile de  întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, 

întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi 
defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara 

 
Nr. 
Crt. 

Acord – Cadru de Servicii 
Obiectivul  Serviciului Termen de 

Finalizare Nr. Dată 

1 153 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe 
domeniul public din zona centrală 05.09.2014 

2 154 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe 
domeniul public din zona I 05.09.2014 

3 155 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe 
domeniul public din zona II 05.09.2014 

4 200 09.10.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe 
domeniul public din zona III 09.10.2014 

5 103 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona centrală 24.07.2014 

6 104 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona I 24.07.2014 

7 105 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona II 24.07.2014 

8 106 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona III 24.07.2014 

9 90 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona I 16.07.2014 

10 91 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona II 16.07.2014 

11 92 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona III 16.07.2014 

12 56 19.06.2013 Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul 
Timişoara 19.06.2014 
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