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    REFERAT 

privind atribuirea de denumiri unor parcuri , scuaruri şi locuri  
        de  joacă  pentru copii, din Municipiul Timişoara 
 

  Se propune spre analiză comisiilor nr.II, III şi IV din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism şi Comisia  de atribuiri 
şi schimbări de denumiri stradale din Primăria Timişoara, constituită cu Dispoziţia 
Primarului nr.1777/26.06.2006. care, a luat în discuţie lista cu denumirile ce se vor 
atribui, unor parcuri, scuaruri şi  unor locuri de joacă pentru copii, din municipiul 
Timişoara, listă depusă de către Direcţia Edilitară, Serviciul Administrare Mediu 
Urban.Aceaste propuneri de denumiri a fost aprobată conform referatului 
nr.4181/15.02.2007. 

După analizarea acestor propuneri,  înaintate de Primăria Timişoara, cu adresa 
nr.SC2007-19.02.2007, Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.5/13.11.2007 
împreună cu anexa nr.1, anexă prin care s-au modificat, faţă de propunerile noastre 
denumirea următoarelor parcuri şi scuaruri: 

PARCURI 
4. Parcul Cetăţii în loc de Parcul Civic 
5. Grădina Botanică în loc de Parcul Botanic 
15. Parcul Bastion în loc de Scuarul Bastion 
SCUARURI 
1.Scuarul Castelului în loc de Scuarul Muzeul Banatului 
2.Scuarul Gheorghe Doja în loc de Scuarul Piaţa Plevnei 
4.Scuarul Olimpia rămâne neschimbat 
LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 
4.Peneş Curcanul rămâne neschimbat 
Depunem alăturat lista cu denumirile de parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru 

copii aprobate de Instituţia Prefectului ( anexa nr.1 la prezenta hotărâre) ,  planurile de 
situaţie ( anexa nr.2 la prezenta hotărâre), precum şi Hotărârea Instituţiei Prefectului cu 
nr.5/13.11.2007. 
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          ANEXA NR.1 
        La HCL  nr. 
 
 

Lista cu denumirile  unor parcuri , scuaruri şi locuri  
        de  joacă  pentru copii, din Municipiul Timişoara 

 
I.PARCURI 
 

1. PARCUL CATEDRALEI- se va numi la fel în continuare deoarece este situat ca o 
centură în jurul Catredralei Mitropolitane, între Canalul Bega, B-dul Regele Ferdinand I şi 
B-dul 16 Decembrie 1989. 
2. PARCUL JUSTIŢIEI – parcul situat pe malul drept al Canalului Bega, între Parcul 
Catredralei şi Parcul Rozelor, denumire sub care este deja cunoscut de-a lungul timpului. 
3. PARCUL ROZELOR- situat între canalul Bega, str.Acad.Alexandru Borza( fosta 
str.Trandafirilor), parc care deţine aprox.2000 de soiuri şi varietăţi de trandafiri. 
4. PARCUL CETĂŢII- cel mai central parc al fostei cetăţi a Timişoarei, situat în spatere 
hotelului Continental, de-o parte şi de alta a B-dului I.C.Brătianu. 
5. GRĂDINA  BOTANICĂ- situat între străzile Gh.Dima, Al.I.Cuza şi calea 
ferată.Datorită poziţiei sale centrale şi prezenţei denivelărilor a fost posibilă dispunerea 
variată a florei aparţinând diferitelor ecosisteme şi amenajarea acestuia ca parc botanic. 
6. PARCUL ALPINET-situat pe malul stâng al canalului Bega, între podul Traian (spre 
Piaţa Sfânta Maria ) şi podul Mitropolit Şaguna (b-dul M.Viteazul ), amenajat încă din 
1930 cu multe terase cu ziduri de piatră şi ienuperi târâtori. 
7. PARCUL UNIVERSITĂŢII-situat în centrul universitar(Fac. de Chimie, Universitatea 
de Vest şi Fac. de Electrotehnică), limitrof Bv.V.Pârvan, între str.Cluj şi Bv.M.Viteazul. 
8. PARCUL VASILE PÂRVAN- situat pe malul stâng al Canalului Bega, între podul 
Decebal şi podul Mitropolit Şaguna.Vasile Pârvan a fost istoric şi aheolog roman care a 
trăit între anii 1882-1927, membru al Academiei Române şi al mai multor academii şi 
societăţi ştiinţifice din străinătate. 
9. PARCUL STUDENŢILOR-cu extensie în jurul BRD, parc ce înconjoară o parte din 
vechile cămine studenţeşti grupate între str.Cluj şi Aleea Sportivilor. 
10. PARCUL CORONINI-fostul Parc al Poporului sau Parcul Tineretului, este cel mai 
vechi parc al Timişoarei (1858), situat la limita estică a brâului de parcuri din jurul 
canalului Bega, spre cartierul Fabric. 
11. PARCUL STADION-situat în nord-vestul Stadionului Dan Păltinişan, mărginit de 
Casa Tineretului, str.Arieş, Bv.Liviu Rebreanu, bazele sportive, benzinăria MOL, 
str.Surorile Martir Caceu şi Aleea Spotivilor. 
12. PARCUL SOARELUI-limitrof Bv.Sudului din cartierul Soarelui. 
13.PARCUL CARMEN SYLVA- pseudonimul reginei Elisabeta( Paula Otilia Elisa), 
principesă germană, soţia regelui Carol I, parc mărginit de str.Gh.Doja şi str.Romulus. 
14. PARCUL BIHOR-situat în spatele fostului abator, fosta piaţă de cartier denumită 
Bihor. 
15.PARCUL BASTION -situat în jurul zidurilor fostei cetăţi a Timişoarei, care au rămas 
un original monument istoric în centrul oraşului, actualul Bastion. 
 
 
II.SCUARURI 
 



1. SCUARUL  CASTELULUI-situat în jurul Castelului Huniazilor, cu extindere şi în faţa 
Liceului Electromotor. 
2. SCUARUL  GHEORGHE DOJA -situat în aproprierea Pieţei Sf.Maria şi Parcului 
Alpinet, mărginit de str.Braşov şi Gen.Henri Berthelot (fosta str.Caraiman). 
3. SCUARUL OPEREI-ansamblu architectural reprezentativ al Timişoarei, situat între 
Catedrala Mitropolitană şi clădirea Operei. 
4. SCUARUL OLIMPIA-situat în jurul sălii de sport Constantin Jude, mărginit de 
Bv.Eroilor de la Tisa şi Aleea Sportivilor. 
5. SCUARUL PIAŢA CRUCII-după o veche cruce ce s-a păstrat până în zilele noastre şi 
este situat într-o zonă de locuinţe, mărginit de două piaţete şi anume Piaţa Bisericii şi 
Piaţa Crucii. 
6. SCUARUL LIBERTĂŢII-amenajat ca o grădină publică pe un teren viran în faţa 
vechii primării după 1890 şi reamenajat în forma actuală în anul 1988 după scoaterea 
liniilor de tramvai. 
7. SCUARUL UNIRII – situat între străzile V.Alecsandri şi Episcop A.Pacha, mărginit  de 
Domul Catolic, Catedrala Orodoxă Sârbă şi Palatul Administrativ. 
 
III. LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 
 
2.SCUFIŢA ROŞIE- loc de joacă situat în cartierul Steaua, între blocurile 9-11. 
3. GULIVER-loc de joacă din Piaţa Eforie. 
4. PENEŞ CURCANUL-loc de joacă situat pe str.Peneş Curcanul 
5. DUMBRAVA MINUNATĂ-loc de joacă din cartierul Ciarda Roşie. 
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