
DIRECŢIA COMUNICARE  
 
 

Direcţia Comunicare funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. Activitatea acestei direcţii este coordonată de 
doamna director Violeta Mihalache, fiind structurată astfel: 

 
- Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Sport şi Cultură  

 - Compartiment Presă 
- Biroul e-Comunicare  
- Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni  
 - Biroul Comunicare  

 
 

BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ 
 

Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură funcţionează în cadrul Direcţiei de 
Comunicare a Primăriei Municipiului Timişoara. 

 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură are în componenţă 5 posturi de 

execuţie, şeful biroului este Alina Pintilie. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
Relaţia cu mass-media; gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului 

acces la informaţiile publice venite din partea instituţiilor şi a mass-media; punerea în aplicare 
a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională; derularea procedurii de finanţare 
nerambursabilă pe agenda culturală a Consiliului Local, menţinerea relaţiei cu Comisia de 
cultură şi cu instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local Timişoara; stabilirea relaţiei 
cu societatea civilă, ONG-uri şi Consilii Consultative de Cartier. 

 
Obiectul de activitate, pe larg: 
- culegerea şi prelucrarea de informaţii privind activitatea curentă a Primăriei şi a 

proiectelor în derulare pentru transmiterea acestor informaţii ziariştilor acreditaţi şi/sau 
redactarea unor comunicate de presă; 

- convocarea ziariştilor acreditaţi şi pregătirea conferinţelor de presă; 
- monitorizarea mass–media şi comunicarea problemelor semnalate 

departamentelor responsabile de soluţionarea lor; 
- pregătirea diferitelor evenimente festive ale primăriei, la nivel de birou sau în 

colaborare cu alte departamente, instituţii de cultură subordonate (Casa de Cultură a 
Municipiului) sau instituţii publice locale (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, 
Ziua Drapelului, "Timişoara - Mica Vienă", Ziua Europei, Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, 
Ziua Armatei, Ziua Naţională, Sărbătoarea Crăciunului, decernarea titlurilor de Cetăţean de 
Onoare sau a diplomelor de onoare); 

- menţinerea relaţiei cu comisia de cultură a Consiliului Local şi cu instituţiile de 
cultură subordonate acestuia: Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Teatrul de Stat 
German, Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului; 
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- monitorizarea evenimentelor organizate de instituţiile de cultură subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara si finanţate de Primăria Municipiului 
Timişoara, precum si întocmirea unui raport final de activitate asupra eveniment finanţat; 

- evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură 
subordonate; 

- organizarea şi desfăşurarea competiţiei anuale de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local; 

- implicarea în pregătirea şi derularea unor proiecte culturale locale: "Timişoara - 
Mica Vienă", Bega Bulevard, Ziua Europei; 

- gestionarea spaţiului de expunere de pe holul de la etajul I al Primăriei; 
- sprijinirea constituirii Consiliilor Consultative de Cartier, înfiinţate în urma HCL 

(hotărârea consiliului local) 195/2003, participarea la şedinţele acestora împreună cu 
reprezentanţi ai direcţiilor primăriei, preluarea şi comunicarea răspunsurilor la petiţiile primite 
din partea lor; 

- organizarea dezbaterilor publice referitoare la proiectele de HCL cu impact 
pentru comunitatea locală; anunţarea în mass-media locală, afişarea anunţurilor pe site-ul 
internet al primăriei şi la sediul acesteia; întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi 
transmiterea lui, cât şi a propunerilor primite, la secretariatul Consiliului Local şi la direcţiile 
iniţiatoare, în vederea unor eventuale modificări şi completări ale proiectului de HCL; 

- afişarea tuturor proiectelor de HCL la avizierele de la sediul instituţiei, pe site-ul 
primăriei şi întocmirea comunicatelor pentru informarea mass-media; 

- pregătirea şi editarea "Raportului Primarului Municipiului Timişoara"; 
- pregătirea de HCL referitoare la cetăţenii de onoare, competiţia anuală de 

proiecte şi alte proiecte de interes local (ex. culte, social, educaţie civică); 
- actualizarea bazei de date referitoare la instituţii publice şi organizaţii 

neguvernamentale-ONG; 
- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale. 
 

 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008 
În anul 2008, Biroul Relaţii Publice a preluat de la instituţii publice, ONG-uri, mass-

media şi persoane fizice un număr de 118 solicitări scrise şi telefonice făcute în baza Legii 
544 / 2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, la care au fost formulate 
răspunsuri ca urmare a informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei. 
Aceste solicitări au vizat: 

- utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) – 10; 
- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 37; 
- acte normative, reglementări – 36; 
- activitatea liderilor instituţiei –6; 
- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544 / 2001 – 5; 
- altele (detalii privind situaţiile juridice, terenuri,locuinţe, liste, detalii privind 

procesele Primăriei Municipiului Timişoara) – 24. 
În privinţa Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pe 

parcursul anului 2008 Biroul Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Comunicare a organizat 
întâlniri pentru dezbaterea publică a 6 proiecte de hotărâre. În cazul a acestor proiecte, 
dezbaterile au fost solicitate Primăriei de către asociaţiile legal constituite, restul fiind 
organizate la iniţiativa municipalităţii. Au fost supuse discuţiilor proiecte care se refereau la 
bugetul local pe anul 2008, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale unor regii şi societăţi comerciale, regulamentul privind factorii de mediu din 
zona metropolitana etc.  
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Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afişarea anunţurilor, publicarea pe site-ul 
Primăriei şi prin presa locală, Biroul Relaţii Publice a invitat în mod special persoanele fizice 
şi juridice direct interesate de subiectele discutate, precum şi reprezentanţii consiliilor 
consultative de cartier. La aceste întâlniri publice au participat în total peste 830 de persoane. 

În cadrul dezbaterilor, precum şi ca urmare a consultării de către timişoreni a 
proiectelor înaintate Consiliului Local, Biroul Relaţii Publice a centralizat în 2008 un număr 
de 53 de recomandări verbale şi scrise din partea cetăţenilor, a unor asociaţii şi fundaţii sau 
societăţi comerciale. În urma analizării acestora la nivelul executivului şi a Consiliului Local, 
7 de propuneri au fost incluse în textele proiectelor şi în hotărârile adoptate.  

Împreună cu Direcţia de Urbanism, s-au publicat o serie de planuri urbanistice 
referitoare la construcţii care urmează să  fie edificate în oraş şi, la cererea cetăţenilor, s-au 
organizat două dezbateri publice asupra acestor planuri urbanistice, unde au fost invitaţi să îşi 
spună părerea toţi cei interesaţi.  

Prin intermediul Direcţiei Comunicare – Biroul Relaţii Publice, au fost publicate 560 
de proiecte de hotărâre pe site-ul Primăriei, din care 203 cu caracter normativ. De asemenea, 
cele 20 de şedinţe ale Consiliului Local au fost anunţate pe site, în mass-media şi prin afişare 
la sediul instituţiei.  

Conform obiectivelor propuse la începutul anului 2008, la nivelul Biroului Relaţii 
Publice a fost continuată informarea cetăţenilor şi popularizarea activităţii administraţiei, a 
rolului consiliilor consultative de cartier şi a metodelor de intervenţie în luarea deciziilor. În 
acest sens, am participat în parteneriat la un proiect al Fundaţiei Vest pentru Jurnalism 
Regional şi Euroregional, concretizat în realizarea de emisiuni radio cu reprezentanţi ai 
consiliilor consultative de cartier şi transmisiunea în direct a şedinţelor de Consiliu Local 
precum şi a dezbaterilor publice organizate de Primărie.  

Vor fi demarate întâlniri de consultare asupra problemelor din cartiere, între 
reprezentanţii consiliilor de cartier (preşedinţi, vicepreşedinţi, secretari) şi cetăţeni. 

Au fost organizate întâlniri periodice în cartiere cu consiliile consultative şi întâlniri 
trimestriale ale cetăţenilor cu conducerea Primăriei pentru preluarea spre rezolvare şi punerea 
în practică a propunerilor de investiţii ale cetăţenilor. 

Au fost organizate întâlniri periodice în cartiere cu consiliile consultative şi întâlniri 
trimestriale ale cetăţenilor cu conducerea Primăriei pentru preluarea spre rezolvare şi punerea 
în practică a propunerilor de investiţii ale cetăţenilor. Astfel de întâlniri vor fi continuate. 
 Tot conform obiectivelor propuse la începutul lui 2008, au fost dezvoltate evenimente 
precum sărbătorile de cartier – au avut loc astfel de manifestări în şapte zone ale oraşului, faţă 
de şase în 2007, beneficiind de sprijin logistic din partea Biroului Relaţii Publice.  

La invitatia Ministerului Internelor si Reformei Administrative, o delegatie din cadrul 
Directiei de Comunicare a participat în Franta, la Paris, la a V-a Conferinta Internationala a 
Calitatii în Administratia Publica, unde a fost prezentat modelul functionarii consiliilor 
consultative de cartier. 

Împreuna cu Biroul E-Comunicare, am sprijinit editarea ziarelor de cartier, consiliul 
consultativ de cartier Iosefin - Dâmbovita începând în 2008 cu doua editii din publicatia 
periodica a cetatenilor din zona, „Foaia Iosefinului”. 

Biroul Relaţii Publice analizează propunerile de aprobare a titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara, redactează materialele (referat şi proiect de hotărâre) şi le 
înaintează Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind 
acordarea acestui titlu, Biroul Relaţii Publice se ocupă de realizarea acestor diplome şi de 
organizarea Şedinţei festive de decernare a lor, în anul 2008 au fost decernate 13 titluri. 

În cadrul competiţiei anuale de proiecte, în anul 2008 au fost depuse 266 de proiecte 
din care au fost finanţate 243. Toate aceste proiecte au fost analizate de către comisia de 
cultură a Consiliului Local, Biroul Relaţii Publice a întocmit referatele şi proiectele de 
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hotărâre care ulterior au fost aprobate în plen. Distribuirea acestora pe domenii este 
următoarea: 75 în domeniul cultural, 27 în domeniul social, 70 în domeniul educativ, 8 
proiecte la culte şi 20 proiecte în domeniul educaţiei civice, 44 proiecte în domeniul sportului. 
De asemenea, Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură a avut iniţiativa realizării 
unui manual de istorie a oraşului Timişoara care să cuprindă cele mai importante, interesante 
şi semnificative momente din istoria oraşului. Manualul, finanţat de Primăria Municipiului 
Timişoara, reprezintă o premieră în România şi se adresează tuturor elevilor de gimnaziu din 
clasele V-VIII, cele două volume ale sale urmând să rămână în posesia elevilor şi a familiilor 
lor. Tinerii care vor intra în fiecare an în clasa a V-a vor primi gratuit aceste manuale şi le vor 
folosi până la terminarea clasei a VIII-a. 

Biroul Relaţii Publice, Sport, Cultură, Învăţământ s-a implicat în cursul anului 2008 în 
organizarea mai multor evenimente culturale cu un impact deosebit nu numai în rândul 
timişorenilor. Dat fiind caracterul inovator al acestora, evenimentele organizate cu sprijinul 
nostru au fost mediatizate la nivel naţional, contribuind la crearea unei imagini a Timişoarei 
de oraş cultural şi au reuşit să atragă în Timişoara şi un număr mare de turişti. Iată o parte 
dintre manifestările la care Biroul nostru a fost organizator sau a avut o contribuţie majoră în 
organizare: 

- 9 mai 2008 – aniversarea Zilei Europei printr-un concert inedit al Filarmonicii 
Banatul pe Canalul Bega; 
- 9-11 mai 2008 – Zilele Europei – în Piaţa Unirii au concertat Alexandra 
Ungureanu, In-Grid, Maria Radu, Ştefan Bănică jr. Paula Seling şi Albano; 
- 20 iulie 2008 – primul concert al celebrului tenor Jose Carreras în România a 
adunat 7500 de spectatori la Ştrandul Tineretului din Timişoara; 
- 3 august 2008 – Ziua Timişoarei – concerte în Piaţa Unirii cu cvartetul Opus 
Mundi, Amadeus, Anda Adam, The Blues Doctors, Sistem şi Ali Campbell, solistul 
vocal al grupului UB40; 
- 5 octombrie 2008 – un alt concert al Filarmonicii Banatul într-un spaţiu 
neconvenţional, „Carmina Burana” pe pista Aeroportului Internaţional Traian Vuia 
Timişoara. 
În afară de implicarea directă în organizarea acestor spectacole, Biroul Relaţii 

Publice a sprijinit şi desfăşurarea altor evenimente cu un impact mare în rândul populaţiei, 
cum ar fi Festivalul de Jazz de la Gărâna, Festivalul Plai, Festivalul Timişoara Jazz, Galele 
Blues-Jazz, IRAF etc. 

Alte manifestări deja tradiţionale, care îmbină latura culturală cu cea comercială pe 
fundalul sărbătorilor creştine, organizate de Biroul nostru au fost cele două târguri organizate 
în Piaţa Victoriei: Târgul de Paşte şi Târgul de Crăciun, cele două târguri fiind apreciate 
unanim ca fiind cele mai reuşite din ţară. 

În 9 mai, cu ocazia Zilei Europei, continuând tradiţia, a avut loc demararea 
proiectului cultural "Timişoara - Mica Vienă". Proiectul propune promovarea tinerelor talente, 
liberul acces la cultură în spaţiul public pe perioada verii şi punerea în valoare a spaţiului 
arhitectural al Pieţei Unirii, după modelul marilor oraşe europene. Prin acest demers, în 
perimetrul pieţei Unirii, fiecare cetăţean al oraşului, indiferent de vârstă sau categorie socială, 
a putut să asiste la concerte de muzica cultă, jazz, blues, pop - rock, muzică de fanfară, teatru, 
teatru de păpuşi, ateliere de creaţie în aer liber (pictură, modelaj), expoziţii de fotografie, 
caricatură, grafitti, proiecţii de filme, campanii de sensibilizare a opiniei publice în ceea ce 
priveşte arta, etc. 

Biroul Relaţii Publice s-a implicat în organizarea Zilei Municipiului Timişoara si a 
Rugii Timişoarei alături de Casa de Cultură a Municipiului şi compartimentul e-Comunicare. 

În perioada sărbătorilor de iarnă, în săptămâna 18-22 decembrie 2008 au fost 
programate mai multe grupe de colindători, care au sosit la Primăria Municipiului Timişoara. 
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Biroul Relaţii Publice alături de cele mai reprezentative asociaţii de revoluţionari din 
Timişoara, s-a ocupat de organizarea în perioada 16-22 decembrie 2008 a comemorării 
evenimentelor din decembrie 1989. 

 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2009 
- continuarea campaniei de informare asupra funcţionării consiliilor consultative 

de cartier şi asupra unor probleme de interes cetăţenesc prin derularea parteneriatului încheiat 
cu Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, în baza HCL nr. 15/2009 

- continuarea schimbului de experienţă cu oraşul Mulhouse în domeniul 
democraţiei participative şi demararea unui parteneriat asemănător cu oraşul înfrăţit Rueil - 
Malmaison din Franţa 

- sprijinirea consiliilor consultative de cartier în monitorizarea stadiului de 
rezolvare a propunerilor de investiţii formulate anual, prin organizarea unor întâlniri 
trimestriale cu conducerea Primăriei municipiului Timişoara; 

- continuarea acordării de sprijin logistic în vederea organizării sărbătorilor de 
cartier şi dezvoltarea acestui gen de evenimente prin atragerea de noi parteneri în organizarea 
lor; 

- continuarea tipăririi ziarelor de cartier şi iniţierea unor astfel de publicaţii şi în 
alte zone ale oraşului – ziare editate de cetăţeni cu sprijin logistic din partea Direcţiei 
Comunicare şi financiar din partea Consiliului Local 

- realizarea de contacte culturale între instituţiile culturale subordonate Consiliului 
local şi a ONG-urilor culturale locale cu parteneri externi, în special din oraşele înfrăţite; 

- realizarea unei strategii culturale a oraşului care să includă atât conceptul 
Timişoara - Open Art City cât şi strategia de tineret; 

- îmbunătăţirea procedurii de finanţare a proiectelor depuse în competiţia de 
proiecte 2009 pentru a obţine finanţare din partea Consiliului Local; 

- asigurarea prezenţei Timişoarei culturale la evenimente cu caracter cultural din 
oraşele înfrăţite (ex. Zilele Szeged-ului, Festivalul Steagurilor din Novi - Sad); 

- îmbunătăţirea relaţiei dintre primărie şi instituţiile culturale aflate în subordinea 
Consiliului Local; 

- organizarea unei noi ediţii a proiectului "Timişoara - Mica Vienă"şi Bega 
Bulevard; 

- acordarea de sprijin logistic în vederea organizării târgurilor specifice oraşului 
nostru (ex. Târgul de Primăvară,Târgul de Crăciun, Târgul micilor meşteşugari etc.). 
 
 
 

BIROUL E-COMUNICARE 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul e-Comunicare are în componenţă 5 posturi de execuţie, şeful biroului este Vesna 

Struţa-Ciolacovici. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
Biroul e-Comunicare are ca obiect de activitate comunicarea electronică cu cetăţenii. 

Acest lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului 
www.primariatm.ro, gestionarea reţelei de infochioşcuri şi realizarea ziarului Monitorul 
Primăriei Municipiului Timişoara atât în format electronic cât şi în forma tipărită.  
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Portalul web al Primăriei Municipiului Timişoara (Portal.connect) 

 
Pagina de web a primăriei (www.primariatm.ro) conţine:  
- o multitudine de informaţii: comunicate de presă, proiecte ale municipalităţii, 
declaraţii de avere, program de audienţe, informaţii de contact, hotărârile consiliului 
local, achiziţii publice, informaţii financiare, de mediu şi de interes public; 
- modalităţi de interacţionare cu cetăţenii: sugestii şi reclamaţii, starea de rezolvare a 
cererilor, corespondenţa prin e-mail 

 
Portalul este constituit din mai multe aplicaţii online ce au ca scop crearea unui mijloc 

de informare a cetăţenilor, în timp real, despre activităţile administraţiei locale, oferirea de 
servicii online gratuite precum şi crearea unei arhive de informaţii utile despre Timişoara 
cetăţenilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri.  

Dovada utilităţii acestui portal, constă în faptul că site-ul www.primariatm.ro ocupă 
locul 33 în topul regional al audienţei (conform www.trafic.ro) cu peste 50.000 de vizitatori 
pe lună. 
 

În anul 2008, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele acţiuni: 
- S-a verificat, corectat şi completat lista, publicată pe portal la categoria "Acte şi 

probleme"; 
- Am dezvoltat conţinutul portalului prin publicarea unor documente de interes 

general cum ar fi Autorizaţiile de Construire, Autorizaţiile de Persoane Fizice şi de Taxi, 
Dispoziţii returnate privind Legea nr. 10/2001, anunţuri de achiziţii publice, publicate la 
secţiunea Activităţi în derulare; 

- S-au continuat cu publicarea planurilor urbanistice de detaliu şi zonale care au fost 
supuse dezbaterilor publice; 

- S-au realizat două subdomenii: Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Direcţia 
de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara; 

- S-au actualizat traducerile la secţiunile Primăria şi Timişoara în limbile engleză, 
germană, maghiară şi sârbă; 

- S-a realizat site-ul « Târg de Crăciun » prin intermediul căruia cetăţenii au fost 
informaţi despre evenimente şi activităţi organizate în cadrul târgului; 

- S-a continuat şi în anul 2008 cu transmiterea şedinţelor Consiliului Local Timişoara 
pe www.primariatm.ro; 

 
 
Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara 
Pentru o mai bună informare a cetăţenilor, primăria a continuat şi în 2008 editarea 

ziarului "Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara".  
Ziarul apare la sfârşitul fiecărei luni, în format A3, 16 pagini alb-negru, hârtie de ziar, 

se distribuie gratuit la cetăţeni în cutia poştală. Tirajul actual este de 125.000 de exemplare. 
Publicaţia cuprinde toate informaţiile necesare informării cetăţeanului despre activitatea şi 
realizările primăriei. 

 
Infochioşcuri 
 
În anul 2008 s-au achiziţionat trei infochioşcuri noi care au fost amplasate în incinta 

complexului comercial Iulius Mall, în diferite locaţii. Aceste înfochioşcuri oferă informaţii 
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utile despre activitatea Primăriei Municipiului Timişoara. Actuala aplicaţie Kiosk.connect 
preia in timp real informaţii publicate pe portal www.primariatm.ro.   

 
 
3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2009 
 
Biroul e-Comunicare are mai multe obiective pentru 2009: 

- dezvoltarea şi modernizarea serviciilor electronice de e-Guvernare pentru 
îmbunătăţirea relaţiei între cetăţeni şi primărie; 

- informarea cetăţenilor despre activitatea instituţiei în timp real; 
- realizarea online a ziarului „Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara”; 

reactualizarea aplicaţiei Kiosk.connect pentru infoch  
 
 
 

SERVICIUL CENTRU PENTRU CONSILIERE CETĂŢENI 
 

 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI: 
- numărul de angajaţi 22  
Şef serviciu : Valeriu Iocşa 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: 
Informarea cetăţenilor, consilierea acestora, preluarea documentelor necesare 

rezolvării solicitărilor, eliberarea actelor cerute de cetăţeni, gestionarea informaţiilor solicitate 
de cetăţeni, persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari, ,în conformitate cu Legea 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, primirea si expedierea 
corespondenţei, asigurarea circulaţiei documentelor si urmărirea acestora în primărie, 
organizarea sistemului de audienţe.  

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008  
 

 Direcţia/Serviciul Centru Consiliere Cetăţeni şi Biroul Comunicare 
  
                                    Nr. total cereri înregistrate 
Primar        2 582 
Viceprimar  A. Orza          178 
Viceprimar D. Borza / S. Grindeanu         89 
Secretar           686 
Direcţia Comunicare      1 395 
Direcţia de Mediu       4 598 
Direcţia Dezvoltare          751 
Direcţia Drumuri şi Transporturi     8 546 
Direcţia Economică                     870 
Direcţia Edilitară                 3 361 
Direcţia Evidenţa Persoanelor          13 
Direcţia Patrimoniu                 29 760 
Direcţia Poliţia Comunitară       1 686 
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Direcţia Urbanism                 35 214 
Serviciul Administrare Fond Funciar     2 954 
Serviciul Audit Public Intern                       73 
Serviciul Autoritate Tutelară                1 605 
Serviciul Informatizare         110 
Serviciul Juridic                  2 192 
Serviciul Public de Administrare a Grădinii Zoologice     262 

 
 

 Audienţe 2008 
 
Nr. de persoane înscrise în audienţă  
Primar -301 
Viceprimar A. Orza - 323 
Viceprimar S. Grindeanu - 84 
Secretar - 226 
Direcţia Patrimoniu - 782 
Direcţia Urbanism -  700 
Direcţia Edilitare -  65 
Serviciul Juridic – 466 
Direcţia Drumuri şi Transporturi - 50 
Direcţia Mediu Urban-22  
Serviciul Fond Funciar-8 
 
Total  
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2009 
 
Sporirea încrederii cetăţenilor în instituţia noastră,optimizarea  relaţiei petent - 

funcţionar public,implementarea sistemului integrat de eliberare numere de ordine si 
management al rândurilor aflate in aşteptare precum si a unui Sistem de afişare informaţii 
utile. 

 
 
 
 

 
BIROUL COMUNICARE 

 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul Comunicare   

- şef birou: Iuliana Fruntelată 
- număr angajaţi: 5 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 Activitatea constă în înregistrarea întregii corespondenţe interne si externe intrată în 
instituţie prin poştă, poştă militară, curier rapid, curieri ai Tribunalului, Judecătoriei, Curţii de 
Apel, Poliţie, poştă electronică-portal; asigurarea si urmărirea  circuitului documentelor în 
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PMT, asigurarea  circuitului documentelor între PMT şi instituţii, primirea şi expedierea 
corespondenţei întocmită de direcţiile, serviciile şi birourile din Primărie.   
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008  
 
Direcţia/Serviciul Centru Consiliere Cetăţeni şi Biroul Comunicare  
                                    Nr. total cereri înregistrate 
Primar        2 582 
Viceprimar  A. Orza          178 
Viceprimar D. Borza / S. Grindeanu         89 
Secretar           686 
Direcţia Comunicare      1 395 
Direcţia de Mediu       4 598 
Direcţia Dezvoltare          751 
Direcţia Drumuri şi Transporturi     8 546 
Direcţia Economică                     870 
Direcţia Edilitară                 3 361 
Direcţia Evidenţa Persoanelor          13 
Direcţia Patrimoniu                 29 760 
Direcţia Poliţia Comunitară       1 686 
Direcţia Urbanism                 35 214 
Serviciul Administrare Fond Funciar     2 954 
Serviciul Audit Public Intern           73 
Serviciul Autoritate Tutelară                1 605 
Serviciul Informatizare         110 
Serviciul Juridic                  2 192 
Serviciul Public de Administrare a Grădinii Zoologice     262 
Serviciul Resurse Umane      3 488 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă       44  
Biroul Control Intern                      44 
Comisia de disciplină                                                                  17 
Compartiment Arhivă                    310 
Citaţii Comunicări Instanţe Judecătoreşti             20 898 
Diverse                  1 414 
Alocaţii copii şi indemnizaţii creştere copil                           6 457 
Total                129 597 
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