
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
 

1. Serviciul Administraţie Locală funcţionează în subordinea directă  a 
Secretarului Municipiului Timişoara – domnul  IOAN  COJOCARI. 

 
2. COMPONENŢA SERVICIULUI. 
 
Structura Serviciului Administraţie  Locală  este următoarea: 
Serviciul Administraţie Locală este compus din 8 persoane, Şef Serviciu fiind  

d-na SIMONA  DRĂGOI. 
Biroul Analiză şi Elaborare Documente  ale Consiliului Local  funcţionează în 

subordinea  Serviciului Administraţie Locală şi este compus din 5 persoane, Şef birou 
fiind  d-na GABRIELA MOHUŢ. 
  

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
Activitatea Serviciului Administraţie Locală urmăreşte asigurarea principalului 

obiectiv declarat al instituţiei noastre privind satisfacerea cerinţelor cetăţenilor şi a 
comunităţii, fiind orientată  pe implementarea şi respectarea proceselor  sistemului de 
management al calităţii,  îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi şi se axează, în 
principal, pe următoarele probleme: 

 
A) Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 215/2001 – privind administraţia 
publică locală, republicată şi modificată,  referitoare la elaborarea proiectelor de 
acte normative şi a altor reglementări privind activitatea Consiliului Local, 
Primarului şi Secretarului Municipiului Timişoara, şi anume: 

 asigurarea asistenţei de specialitate la şedinţele comisiilor de specialitate     
ale Consiliului Local; 

 pregătirea şedinţelor comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local; 
 activităţi  privind pregătirea şi participarea la şedinţele plenare ale 

Consiliului Local; 
 urmărirea respectării legalităţii materialelor înaintate spre dezbatere 

consilierilor municipali; 
 aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului Local; 
 redactarea proceselor – verbale ale şedinţelor în plen ale Consiliului Local; 
 evidenţa şi aducerea la cunoştinţă publică a Dispoziţiilor Primarului; 
 asigurarea editării în timp util a Buletinului Informativ al Primăriei 

Municipiului Timişoara; 
 activităţi privind rezolvarea în termenul şi cu respectarea prevederilor 

legale a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; 
B) Activităţi privind punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.10/2001 – 
privind regimul juridic al  unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989; 

  FP 26 – 07, ver. 01 1



C) Activităţi privitoare la alegeri, listele electorale permanente, evidenţa 
persoanelor cu drept de vot, etc. 
D) Activităţi privitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 – 
privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de 
prestări de servicii,  aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor 
locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;  
E) Activităţi legate de punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2008 – privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
F) Verificarea documentaţiilor care stau la baza eliberării Acordurilor de 
funcţionare emise în baza Legii nr. 650/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 - privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă; 
G) Asigurarea secretariatului Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara; 
H) Arhivarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor Primarului 
Municipiului Timişoara, precum şi a actelor create de serviciul nostru, în 
conformitate cu prevederile  legale. 
 
4. SINTEZA  ACTIVITĂŢII  PE ANUL 2009 

  
La nivelul Serviciului Administraţie Locală, în cadrul Sistemului de Management 

al Calităţii au fost aplicate şi îmbunătăţite următoarele proceduri: PP 52 -  Dispoziţii 
Primar şi PP 53 – Hotărâri Consiliu Local. 
   

A). Atribuţii vizând punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii administraţiei publice  
locale nr. 215/2001: 

Cu privire la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului 
Local,  au fost organizate şedinţe de lucru, după cum urmează: 

 Comisia I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi 
taxe –  40   şedinţe; 

 Comisia II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului  şi 
patrimoniu  –    36   şedinţe; 

 Comisia III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale –   35  şedinţe; 

 Comisia IV - pentru  administraţie locală, juridică, ordine publică, 
drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  –    34  şedinţe; 

 Comisia V -  pentru  cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie 
socială, turism, ecologie, sport şi culte –  37  şedinţe. 

 
Au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 preluarea materialelor de la compartimentele  de specialitate ale Primăriei, 
prin Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii; 

 verificarea documentaţiilor aduse şi corectarea/întocmirea proiectelor de 
hotărâre; 
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 redactarea ordinei de zi şi a proiectelor de hotărâre în formă finală; 
 multiplicarea materialelor în urma avizării proiectelor de hotărâre de către 

Secretar; 
 invitarea terţelor persoane interesate, dacă este cazul; 
 pregătirea mapelor fiecărui consilier şi a mapelor pentru executivul 

Primăriei; 
 participarea la şedinţele comisiilor de specialitate; 
 întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor comisiilor  de specialitate; 
 remiterea materialelor respinse pe comisii cu adrese de înaintare sau 

solicitarea completării lor de către serviciile de specialitate; 
 pregătirea materialelor care au fost avizate favorabil în vederea prezentării 

în plenul Consiliului Local; 
 realizarea corespondenţei cu terţele persoane care au depus solicitări ce se 

pot rezolva la nivel de comisie, aducându-le la cunoştinţă modul de 
rezolvare. 

 punerea la dispoziţie a legislaţiei în baza căreia au fost promovate 
materialele care sunt supuse spre avizare. 

 
În ceea ce priveşte şedinţele în plen  ale Consiliului Local: 
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul Local al Municipiului Timişoara s-a 

întrunit în cursul anului 2009  după cum urmează:   11  şedinţe ordinare şi  7  şedinţe 
extraordinare.  

Cu această ocazie au fost adoptate un număr de 483 de hotărâri, care se ţin în 
evidenţa noastră . 
Din totalul hotărârilor adoptate,  83   au caracter normativ şi   400 au caracter individual. 
 În urma exercitării controlului de legalitate, Prefectul a formulat acţiune în 
contencios administrativ cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr.272/28.07.2009 – 
privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor  
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi la 
Hotărârea nr. 275/28.07.2009 – privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor 
construcţii dobândite în temeiul Legii nr.112/1995. 
   

În desfăşurarea activităţii noastre, conform prevederilor  Legii nr. 52/2003 – 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, am realizat următoarele: 

 comunicarea către persoana desemnată pentru relaţia cu societatea civilă 
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a proiectelor de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate; 

 aducerea la cunoştinţa consilierilor locali a proceselor-verbale ale 
dezbaterilor publice. 

 În legătură cu şedinţele în plen ale Consiliului Local, Biroul Analiză şi Elaborare 
Documente Consiliul Local a desfăşurat  următoarele activităţi: 

 întocmirea Ordinei de Zi a şedinţei în plen şi a dispoziţiei de convocare; 
 măsuri de aducere la cunoştinţă publică prin mass-media locală a 

Dispoziţiei Primarului; 
 consemnarea amendamentelor comisiilor de specialitate la proiectele de 

hotărâri dezbătute; 
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 invitarea persoanelor interesate, la şedinţa în plen; 
 participarea la şedinţele în plen ale Consiliului Local, urmărirea modului 

de desfăşurare şi consemnarea numărului de voturi exprimate de 
consilierii municipali; 

 redactarea  hotărârilor adoptate în urma dezbaterilor; 
 redactarea proceselor - verbale ale şedinţelor în termen de 3 zile şi 

aducerea acestora la cunoştinţă publică; 
 aducerea la cunoştinţa publică, prin intermediul site-ului 

www.primariatm.ro , a modului de votare al consilierilor.  
 aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor prin afişare la sediul Primăriei; 
 invitarea consilierilor locali la manifestările la care Consiliul Local este 

organizator sau coorganizator; 
 comunicarea noutăţilor legislative consilierilor, în şedinţele plenare sau în 
şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate; 

 
Potrivit  dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, 

republicată şi modificată,  hotărârile se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş şi 
Primarului în termen de  10  zile lucrătoare  de la data adoptării. 
Comunicarea şi eventualele obiecţii se înregistrează într-un registru special destinat 
acestui scop.  
Hotărârile se comunică şi se  înaintează autorităţilor, direcţiilor din cadrul Primăriei şi 
persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către Instituţia 
Prefectului . 
 Se urmăreşte modul de aducere la îndeplinire al hotărârilor şi se consemnează 
acest fapt într-un registru, în colaborare cu Biroul Control  Intern şi Managementul 
Calităţii. 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 144/2007 – privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate şi ale Legii nr.115/1996 – 
pentru declararea şi controlul  averii  demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii  de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, modificată, s-a ţinut 
evidenţa  Declaraţiilor de avere şi a Declaraţiilor de interese ale consilierilor şi s-a 
realizat corespondenţa  prevăzută de lege. 
 Pentru buna informare asupra activităţii Consiliului Local şi a Primarului 
Municipiului Timişoara, la sfârşitul fiecărui an se fac demersurile necesare întocmirii în 
primele luni ale anului următor a Buletinului Informativ al Primăriei care cuprinde 
Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului. În acest sens, se pregăteşte 
materialul necesar editurii pentru tipărirea cărţii şi ulterior se face corectura pentru a 
putea da bunul de tipar. 

La începutul anului 2009, am comunicat Buletinul Informativ pe anul 2008  
municipiilor membre ale Federaţiei Municipiilor precum şi altor oraşe/comune interesate 
de hotărârile adoptate de Primăria Timişoara,  Instituţiei Prefectului , Consiliului 
Judeţean şi unor instituţii  publice. 
 Lunar, se întocmeşte pontajul consilierilor pentru şedinţele în plen ale Consiliului 
Local şi pentru şedinţele pe domenii de specialitate.  
Pontajul se comunică Serviciului Resurse Umane, în vederea efectuării plăţii 
indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilieri. 
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 S-a răspuns solicitărilor primite de la petenţi cu referire la Hotărârile Consiliului 
Local, s-au rezolvat  scrisori, cereri, sesizări şi  contestaţii. 
 S-a răspuns, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001- privind liberul 
acces la informaţii de interes public, solicitărilor transmise şi care vizau activitatea 
consilierilor municipali, hotărâri adoptate de către aceştia.  
 

În ceea ce priveşte Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara, au fost 
efectuate următoarele activităţi : 

 preluarea dispoziţiilor ; 
 înscrierea dispoziţiilor în registrul special, în baza numărului şi a datei  emiterii :  

în anul 2009, Primarul Municipiului Timişoara a emis un număr de 2817   
dispoziţii; 

 în conformitate cu prevederile art. 68 şi art. 115  din Legea nr. 215/2001, rep., 
dispoziţiile emise au fost comunicate Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, 
Cabinetului Primarului şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara; 

 evidenţa comunicării  dispoziţiilor de către compartimente, persoanelor interesate; 
 evidenţierea dispoziţiilor în Programul LOTUS, în baza numărului şi datei de 

înregistrare; 
 
A fost asigurat serviciul de secretariat la Cabinetul Secretarului Municipiului 

Timişoara: 
 primirea documentaţiilor de la Direcţia Urbanism care stau la baza eliberării  

Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire.  
 remiterea documentaţiilor sus-menţionate după semnarea lor de către Secretar; 
 evidenţa documentelor de la Serviciul  Autoritate Tutelară, Serviciul Juridic, 

Serviciul Administrare Fond Funciar care urmează să fie semnate de Secretarul 
Municipiului Timişoara; 

 evidenţa corespondenţei Secretarului;  
 evidenţa audienţelor Secretarului. 

 
În decursul anului 2009, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de  

6035  Certificate de Urbanism şi   3008  Autorizaţii de Construire. 
A fost asigurată participarea Secretarului la şedinţele Comisiei de aplicare a Legii 

nr. 10/2001, Comisiei locale de fond funciar, Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă, Comisiei  de ordine publică şi Comisiei de disciplină, 
comisii  constituite la nivelul autorităţii administraţiei publice locale. 
 De asemenea, s-a asigurat participarea personalului de specialitate din cadrul 
instituţiei la Audienţele programate la Cabinetul Secretarului Municipiului Timişoara. 
În acest sens, 225 de cetăţeni au solicitat rezolvarea anumitor probleme în cadrul  
audienţelor.  

 
B) În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 10/2001, au fost desfăşurate următoarele 
activităţi : 

 verificarea, din punct de vedere juridic a unui număr de  363  dosare; 
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 întocmirea ordinii de zi, participarea şi susţinerea  dosarelor  în cadrul a 17 
şedinţe ale  Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001;  

 acordarea de consultanţă atât inspectorilor  care instrumentează dosarele cât şi 
autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; 

 realizarea corespondenţei cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor 
depuse în baza Legii nr. 10/2001; 

 redactarea referatelor şi dispoziţiilor pentru un număr de 177  dosare. 
 
 
C ) Activităţi privitoare la alegeri, listele electorale permanente, evidenţa  
persoanelor cu drept de vot, etc. 
 
Având în vedere faptul că în anul 2009 au fost organizate alegeri 

europarlamentare în data de 7 iunie  şi alegeri prezidenţiale în data de 22 noiembrie şi 06 
decembrie, am desfăşurat următoarele activităţi: 

 organizarea şi dotarea corespunzătoare a secţiilor de votare, la nivelul 
Municipiului Timişoara; 

 primirea cererilor celor interesaţi în participarea ca preşedinţi/vicepreşedinţi ai 
birourilor secţiilor de votare; 

 distribuirea materialelor necesare procesului de vot către preşedinţii birourilor 
secţiilor de votare; 

 asigurarea permanenţei în instituţie pentru rezolvarea oricăror probleme de natură 
organizatorică; 

 participarea la instruirea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare; 
 preluarea – predarea listelor electorale permanente, precum şi a copiilor  listelor 

electorale;   
 

Au fost înscrise într-un registru special comunicările referitoare la radieri în listele  
electorale permanente şi transmise către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor  –  28  în cursul anului 2009.                                                                                                             
 
 D) În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 550/2002, s-au efectuat următoarele : 

 invitarea agenţilor comerciali la negocieri şi întocmirea ordinei de zi ;  
 participarea la un număr de 123 şedinţe ale Comisiei de negociere, precum şi 

întocmirea proceselor   verbale aferente ( au fost vandute un număr de 15 spaţii ) 
 rezolvarea corespondenţei cu privire la spaţiile comerciale care se încadrează în 

prevederile Legii nr. 550/2002; 
 

E) Activităţi legate de punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2008, şi anume:  
 

 invitarea celor interesaţi  la negocieri şi întocmirea ordinei de zi ; 
 participarea la un număr de 11 şedinţe ale Comisiei de negociere ( s-au vândut 30 

spaţii ), precum şi întocmirea proceselor   verbale aferente;  
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F) Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 650/2002: 
Au fost verificate un număr de 501  dosare depuse în vederea emiterii Acordurilor  
de funcţionare.  

 
G) Asigurarea secretariatului Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara, comisie constituită în baza Hotărârii Consiliului Local 
nr. 350/2008. 
 
Au fost realizate următoarele  activităţi : 

 convocarea membrilor comisiei şi a persoanelor fizice sau juridice invitate să 
participe la negocieri – în anul 2009 au fost organizate 10 comisii; 

 pregătirea materialelor de şedinţă; 
 întocmirea procesului-verbal şi a corespondenţei cu serviciile din cadrul Primăriei 

Municipiului Timişoara şi cu terţii.  
 

H) Arhivarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor Primarului 
Municipiului Timişoara, precum şi a actelor create de serviciul nostru, în conformitate cu 
prevederile  legale. 

 
5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2010 

  
 În anul 2010, an care se întrevede a fi dificil şi în domeniul administraţiei locale, 
datorită actualului context economico-financiar şi a  constrângerilor bugetare, eforturile 
noastre se vor concentra pentru menţinerea  unor servicii de calitate, la nivelul 
aşteptărilor cetăţenilor  comunităţii noastre. 
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