
COMPARTIMENTUL DE CONTROL 
 
 

Compartimentul de Control funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 
 
- 3 consilieri 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
 
Actuala structură a Compartimentului de Control a devenit funcţională odată cu intrarea 

în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 211/14.10.2003 cu privire la modificarea 
Organigramei Primăriei Municipiului Timişoara. 

Compartimentul de Control cuprinde sfera de atribuţii ale fostului Birou Corp Control 
Primar, exemplificând aici urmărirea modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului 
Local, a Dispoziţiilor Primarului şi a sesizărilor adresate acestuia. Ceea ce face ca aceste sesizări 
să fie cu un grad ridicat de complexitate, constă în faptul că reclamanţii sunt nemulţumiţi de 
răspunsurile primite anterior şi/sau se face trimitere la activitatea/atitudinea necorespunzătoare a 
personalului din aparatul propriu. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
Compartimentul de Control a soluţionat pe parcursul anului 2004 sesizări, cuprinzând 

aproximativ întreaga sferă a activităţilor Primăriei Municipiului Timişoara. 
Multe dintre aceste cazuri au fost direcţionate iniţial spre rezolvare compartimentelor de 

specialitate, însă conform sesizărilor petenţilor ele nu au fost soluţionate la momentul respectiv. 
Rezolvarea problemelor sesizate a necesitat o verificare şi o analiză amănunţită – informaţii de la 
compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau alte instituţii, consultarea unor 
dosare juridice şi ale arhivei, verificări la faţa locului, discuţii cu petenţii – uneori, originile 
faptelor sesizate fiind anterioare momentului verificărilor. 

Menţionăm faptul că activitatea nu s-a rezumat doar la rezolvarea acestor sesizări şi la 
oferirea de soluţii, ci s-a urmărit şi derularea ulterioară a măsurilor luate de către 
compartimentele cărora li s-a încredinţat aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse. 

Pe parcursul anului 2004, activitatea Compartimentului de Control nu s-a substituit 
controlului de rutină exercitat de compartimentele abilitate în acest sens, din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara, modul de îndeplinire al acestor atribuţii profesionale fiind de asemenea 
verificat, îndeosebi ca urmare a sesizărilor adresate Primarului. 

După cum s-a amintit anterior, una dintre activităţile Compartimentului de Control a fost 
şi urmărirea modului de aducerea la îndeplinire a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului 
Timişoara în cursul anului 2004. În cursul anului 2004, Primarul Municipiului Timişoara a emis 
un număr de 2702 dispoziţii, dintre care 2624 au fost aduse la îndeplinire, iar 78 sunt în curs de 
îndeplinire. 

 
 
4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 

 
Pentru anul 2005 se preconizează completarea echipei cu personal de specialitate. 


