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R E F E R A T 
privind atribuirea catre Directia Apelor Banat  a unei suprafete de 

teren de 25 Ha pentru  lucrarile de ecologizare si decolmatare a 
Canalului Bega  

 
 
 

 
 Prin H.G. nr. 1247 /13 septembrie 2006 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul 
proiectului "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României" 
s-a aprobat lista obiectivelor de investiţii cuprinse în proiectul "Apărarea 
impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României", derulat prin 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prevăzută în anexa nr. I. 
 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. I,  se face 
dintr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi 
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, conform 
programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 
ANEXA I- LISTA obiectivelor de investiţii cuprinse în proiectul 
       "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a 
României"cuprinde la pozitia 3 : 
       ,, Ecologizare canal Bega pe sectorul Timişoara - frontiera, judeţul Timis 
,, 
 
 Directia Apelor Banat va incepe pana la finele anului lucrarile de 
ecologizare si decolmatare a canalului Bega pe o distanta de 20 de kilometri 
cu scopul reducerii riscului producerii de inundatii . 
 
           In prima faza canalul Bega va fi adancit cu 70 pana la 150 de 
centimetri, iar in cea de-a doua etapa a proiectului, pentru care nu exista inca 
finantare, canalul va fi adancit cu pana la 7 metri si va permite 
navigatia.Prima adancire a canalului Bega se va realiza pe trei tronsoane: in 
amonte de Timisoara si Uzinele de Apa Timisoara (investitie de 7 milioane de 
lei), traseul urban al Begheiului pana la Sanmihaiu Roman). .  
 



          Aceasta va fi prima actiune de ecologizare a Begheiului dupa mai bine 
de 70 de ani. In 1945 raul era navigabil pentru ambarcatiuni de dimensiuni 
mai reduse, care ajungeau in Serbia, iar de acolo pe Dunare pana in Olanda. 
 
           Proiectul trezeste interes ambelor parti, tinand cont de faptul ca in anul 
1728 inginerul olandez Maximilian Fremant a realizat primul plan de 
canalizare a raului Bega pentru a realiza legatura dintre raurile Timis si Bega, 
dupa care canalul Bega a devenit o ruta navigabila deosebit de eficienta si 
economicoasa pana la Dunare si Rhin .Prin aceasta poarta navala, zona 
Timisului a beneficiat de o legatura directa cu Occidentul pentru transportul 
marfurilor pana la Rotterdam. Din anul 1958, din considerente politice si 
economice, navigatia a fost intrerupta, iar canalul neexploatat s-a colmatat, 
devenind, astazi, inutilizabil. 
 
               Primele si cele mai complexe lucrari de ecologizare si decolmatare a 
Canalului Bega initiate pana acum demareaza din acest an, dupa ce vreme de 
peste sapte decenii raul care traverseaza Timisoara nu a mai fost curatat in 
profunzime.           Investitia de peste 15 milioane de euro face parte dintr-un 
amplu proiect al Directiei Apelor Banat.  

            Directia Apelor Banat a solicitat inca din anul 2004 ,autoritatilor locale 
sa identifice doua amplasamente de-a lungul canalului Bega , unul in amonte 
de U.H.E. si unul in aval de Timisoara  pentru amplasarea a doua gropi 
ecologice de depunere a sedimentelor dragate din  canal ;  

 Prin adresa cu nr. D72008 – 001328 / 20.02.2008 , Directia Apelor 
Banat , solicita atribuirea unui teren in vederea amplasarii deponeului ecologic 
aferent lucrarilor de ecologizare a riului Bega pe sectorul Timisoara – 
frontiera Serbia , pe o perioada de 10 ani.  

 Prin adresa cu nr. D72008 – 1328 / 05.05.2008 , Serviciul Banca de 
Date Urbana  ne –a transmis pentru promovarea proiectului de hotarire , 
planul parcelar Sarmes extravilan suprapus  cu planul cadastral pentru 
numerele cadastrale A1046 , A1042, A1043, A1055. 

 Prin adresa cu nr. 12211/41/25.09.2009 Directia Apelor Banat a optat 
pentru atribuirea unei suprafete de teren de 25 Ha din parcela de teren A 1046  
in suprafata de 25,42 Ha , fiind de acord cu plata unei redevente in cazul 
concesionarii terenului mentionat. 

          Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea 



                         
 

 
  P R O P U N E R E : 

  
 1 . Concesionarea unei suprafete de 25 Ha  din terenul identificat prin nr. 
cadastral A 1046 in suprafata de 25,42 Ha , catre Directia Apelor Banat, pe o 
perioada de 10 ani , cu plata unei redevente de ..............lei in vederea 
realizarii lucrarilor de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega . 
 
2. Studiile , documentatiile tehnice , avizele , lucrarile si supravegherea 
lucrarilor de realizare a celor doua depozite ecologice, precum si 
documentatia cadastrala de identificare si dezmembrare a terenului , cad in 
sarcina exclusiva a Directiei Apelor Banat , fara recuperare a contravalorii 
cheltuielilor efectuate cu acestea de la Primaria municipiului Timisoara.   
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