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COMPARTIMENTUL CONTROL  
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 
 
 

Compartimentul Control în actuala componenţă, aprobată prin HCLMT nr. 5 din 15.01.2013, 
privind modificarea  si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Timisoara, funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul Nicolae Robu. 
 

COMPONENŢA  
 
             - 3 posturi de execuţie 
 

OBIECTUL DE ACTIVITATE  
 

Compartimentul Control este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara aflat în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, care asigură îndeplinirea 
atribuţiilor în ceea ce priveşte verificarea activităţii din cadrul instituţiei ca urmare a sesizărilor 
primite din exterior sau în urma sesizării din interior a unor nereguli şi, după caz, a activităţii 
desfăşurate de entităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara, propunând totodată 
măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia.  

De asemenea, în atribuţiile acestui compartiment intră şi verificarea iregularităţilor pentru care 
au fost întocmite Formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit 
desfăşurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform 
OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 
intern.  

Totodată, Compartimentul Control efectuează cercetarea disciplinară a personalului 
contractual din instituţie, şi în cazurile prevăzute de lege, a funcţionarilor publici. 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 
 

   Potrivit obiectului specific de activitate, în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 
Compartimentul Control a soluţionat 18 sesizări repartizate de Primarul Municipiului Timişoara. 
Precizăm faptul că sesizările pe care Primarul le repartizează spre soluţionare  compartimentului se 
referă în principal, dar fără a se limita la acestea, la nemulţumiri ale cetăţenilor cu privire la modul în 
care le-au fost rezolvate solicitările de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara şi/sau conţin reclamaţii la adresa acestora. Aceste sesizări au vizat în principal 
următoarele probleme: lucrări de construcţii şi autorizarea acestora, modul de soluţionare a sesizărilor 
în cadrul instituţiei, probleme legate de imobile, măsurile dispuse de Direcţia Poliţiei Locale, lucrări 
de reabilitare termică.  

În urma verificărilor efectuate, în acele cazuri în care sesizările cetăţenilor s-au dovedit a fi 
îndreptăţite, au fost luate măsuri pentru înlăturarea deficienţelor, urmărindu-se soluţionarea 
problemelor, context în care au fost transmise atenţionări de natură organizatorică la nivelul instituţiei 
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pentru a contribui la îmbunătăţirea pe viitor a activităţii, dar şi pentru a preîntampina pe viitor 
repetarea situaţiilor de natura celor sesizate. Astfel, s-a insistat pe respectarea programului alocat 
relaţiilor cu publicul, pe respectarea regulilor deontologice şi de etică profesională, pe soluţionarea 
cererilor şi îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu în termenul legal şi cu respectarea cerinţelor 
legale şi a procedurilor aplicabile, pe gestionarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al Municipiului Timişoara.  

În cazurile în care, în urma desfăşurării acţiunilor de verificare, s-a constatat că anumiţi 
funcţionari publici nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, au fost luate măsurile necesare pentru 
sesizarea Comisiei de Disciplină. 

De asemenea, în anul 2013 Compartimentul Control  a efectuat la solicitarea domnului Primar 
Nicolae Robu, 13 controale tematice atât la entităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara: S.C. COLTERM S.A., S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., S.C. AQUATIM S.A., 
ACS POLI TIMIŞOARA, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, cât şi la direcţii ce ţin de 
Primăria Municipiului Timişoara: Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, 
Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară. Urmare a acestor verificări a fost prezentată o situaţie generală actualizată a entităţilor 
controlate, făcânduse referire atât la realizările acestora, cât şi la problemele cu care acestea se 
confruntă, au fost dispuse măsuri pentru îndepărtarea disfuncţiilor identificate, organizatorice şi de 
altă natură, în vederea asigurării pe viitor a unei funcţionări mai eficiente şi eficace a acestor entităţi. 

Totodată, Compartimentul Control a efectuat în cursul anului 2013 cercetarea disciplinară 
prealabilă atât în cazul faptelor ce constituie abatere disciplinară săvârşite de personalul contractual al 
Primăriei Municipiului Timişoara, cât şi în cazul funcţionarilor publici din cadrul instituţiei. 

În perioada perioada 1 ianuarie 2013 – 1 martie 2013 Compartimentul Control a exercitat şi o 
serie de atribuţii legate de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara – respectiv, 
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 – precum şi 
urmărirea modului de aducere la îndeplinire a Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
Începând cu data de 1 martie 2013 această activitate a fost transferată către direcţia Secretariat 
General. 

 
OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013 
  

În anul 2014, cu aprobarea şi la solicitarea ordonatorului principal de credite se vor efectua 
misiuni de control tematic, inopinant sau de fond, atât la nivelul compartimentelor din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, fiind vizate în special următoarele tematici: respectarea termenului 
legal în rezolvarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, urmărirea respectării conţinutului autorizaţiilor de 
construire şi a cerinţelor legale în emiterea acestora, responsabilizarea în ceea ce priveşte modul de 
înregistrare a creanţelor şi datoriilor, precum şi în cheltuirea fondurilor publice, inventarierea 
bunurilor din domeniul public al municipiului, modul de administrare a domeniului public, cât şi la 
nivelul entităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 


