
Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2012 

 
a) Acte normative privind funcţionarea instituţiei 

Legea 215/23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale (actualizată, republicată) 

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului 
de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara 

Hotararea Consiliului Local 312/18.12.2012 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului 

https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=1268 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice 
 
Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara 
https://www.primariatm.ro/hcl.php?s_nr=124&s_year=2007 
 
Organigrama şi Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara  
https://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=44510561E84DC316C2257AD80046955F 
 

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice: 
Primar - Nicolae Robu 
- adresă e-mail: primariatm@primariatm.ro 
Viceprimar - Dan Diaconu 
- adresă e-mail: dan.diaconu@primariatm.ro 
Viceprimar – Traian Stoia 
- adresă e-mail  
Secretar – Ioan Cojocari 
- adresă e-mail:  
Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public,  
nr. de tel 0256/408.440, adrese de e-mail: ciprian.nyari@primariatm.ro  
 

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice: 
 
Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 
Telefon: 0256-408300 
Fax: 0256-490635 
Call Center: 0256-969 
Email: primariatm@primariatm.ro 
Internet: www.primariatm.ro 
 



http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=1 

Program cu publicul: 

https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=1 

Direcţia Fiscală  

http://www.dfmt.ro/index.php?meniuId=3&viewCat=85&lg=ro 

e) Audiențe: 

https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=359 
 

Înscrierea la audienţe se face la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii  
 
Consultaţii de specialitate/Audienţe - fără programare, la direcţiile/serviciile de specialitate 

(http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=2724) 
 

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil: 
https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1665 
 
g) Programele și strategiile instituției publice: 

http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1667 
 

h) Lista cuprinzând documentele de interes public: 
(http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1275) 
 
i) Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii: 
(http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1276) 
 
i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care 

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 
public solicitate. 
Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale 
poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. 
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din 
lege. 
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1274 
 


