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BIROUL CONTROL INTERN 

 
 

Biroul Control Intern funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 

 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
  

Şef Birou: Mihaela Mîrza 
- 5 posturi de execuţie 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Actuala structură a Biroului Control Intern a devenit funcţională odată cu intrarea în 

vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 126/29.03.2005 privind modificarea şi aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în urma adoptării căreia s-a înfiinţat Biroul Control Intern. 

Biroul Control Intern are atribuţii în ceea ce priveşte verificarea activităţii din Primăria 
Municipiului Timişoara, precum şi a activităţii desfăşurate de entităţile subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, propunând totodată măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 

 
În anul 2005 Biroul Control Intern a desfăşurat numeroase activităţi. 
În cadrul acestora un loc important l-a ocupat soluţionarea sesizărilor adresate de cetăţeni 

Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Biroului Control Intern, precum 
şi soluţionarea cazurilor adresate direct Biroului Control Intern. 

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/entităţile cărora li s-a încredinţat aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse. 

Tot Biroului Control Intern i-au revenit şi atribuţiile legate de analizarea, clasificarea şi 
urmărirea modului de soluţionare de către direcţii/servicii a sesizărilor cetăţenilor venite prin 
intermediul presei (ex. Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara) sau rezultate în urma 
audienţelor, a participărilor Primarului Municipiului Timişoara la emisiuni radiofonice sau 
televizate, a întâlnirilor Primarului cu cetăţenii, organizate în cartierele oraşului. 

Au fost efectuate şi controale tematice ad-hoc la solicitarea Primarului Municipiului 
Timişoara, ca de exemplu cel derulat în vara anului 2005 la Regia Autonomă de Transport 
Timişoara, verificându-se respectarea OUG nr. 60/2001 şi a normelor de aplicare a acesteia în 
efectuarea achiziţiilor publice de către Regie . 

Ori de câte ori Biroul Control Intern a identificat, în urma activităţilor desfăşurate, 
iregularităţi care presupun aplicarea de sancţiuni care nu intră în competenţa sa, au fost sesizate, 
cu aprobarea Primarului Municipiului Timişoara, organele competente, urmărindu-se totodată 
măsurile concrete luate de acestea. 

De asemenea, în cursul anului 2005 au fost situaţii în care Biroul Control Intern a 
efectuat cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 267 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, în cazul faptelor ce constituie abatere disciplinară săvârşite de personalul 
contractual al Primăriei Municipiului Timişoara. 

În afara celor mai sus enunţate, Biroul Control Intern a exercitat o serie de atribuţii legate 
de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara - preluarea şi verificarea proiectelor 
de hotărâre sub aspectul existenţei semnăturilor pe care acestea trebuie să la întrunească pentru a 
putea fi discutate de Comisiile de Specialitate şi CLMT, şi al întrunirii condiţiilor tehnice de 



 2

prezentare – precum şi urmărirea modului de aducere la îndeplinire a Dispoziţiilor Primarului 
Municipiului Timişoara. 

Privitor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Dispoziţiile 
Primarului Municipiului Timişoara, anual Biroul Control Intern întocmeşte o informare adresată 
Primarului Municipiului Timişoara referitor la aducerea la îndeplinire a acestora. 

 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 

Pentru anul 2006 se preconizează o activitate complexă ce urmează a fi derulată de 
Biroul Control Intern, datorită faptului că au fost preluate o parte din atribuţiile ce anterior 
reveneau Cabinetului Primarului.  

De asemenea, pe lângă activitatea curentă, se vor intensifica şi controalele tematice, unul 
din domeniile avute în vedere fiind cel al publicităţii stradale. 


