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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A 

NR. 54 DIN 19.05.2021 

 

cu privire la aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind  

liberul acces la informatiile de interes public în cadrul administratiei  

publice locale a Comunei Oncesti, Județul Bacău 

 

 

         Primarul Comunei Oncesti, judeţul Bacău; 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 54/17.05.2021; 

         Având  în vedere: 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 125/17.05.2021, prin care propune luarea unor  

măsuri pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

         - prevederile Dispozitiei primarului nr. 53/19.05.2021 privind desemnarea Dnei BERTEA 

LUMINIŢA-ELENA – funcționar în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Arhivă și 

Cultură din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti – persoana care asigură accesul liber la 

informaţiile de interes public din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, Judeţul Bacău; 

         - prevederile art. 1 - 14 din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare;     

         - prevederile art. 1 - 4, ale art. 6, alin. (3), ale art. 7 – 27 din Anexă și ale Anexelor 1 - 10 din H.G. 

nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;   

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) și e), ale  art. 196, alin. (1), lit. b), 

ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, emite următoarea   

   

D I S P O Z I Ţ I E: 

               

         Art. 1 – (1) Se aprobă Lista cuprinzând informațiile publice care se comunică din oficiu, prin 

intermediul persoanei desemnate din cadrul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, care asigură 

accesul liber la informaţiile de interes public prevazute în ANEXA NR. 1 care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

         (2) Accesul la informatiile de interes public, identificate potrivit Anexei nr. 1, se va realiza prin 

afișarea la sediul Primăriei, publicarea pe pagina de internet proprie a instituției, consultare la sediul 

Primăriei Comunei, publicarea în mass-media sau în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, după 

caz, a unui buletin informativ elaborat şi actualizat anual, precum şi a legilor, regulamentelor, hotărârilor 

Consiliului Local, a dispoziţiilor primarului şi a altor documente enumerate în cuprinsul buletinului 

informativ mentionat.  

 

         Art. 2 – Se aprobă Lista documentelor de interes public produse și/sau gestionate în cadrul 

administrației publice locale a Comunei Oncești, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu, și care se 

comunica în conditțile art. 7 din Legea nr. 544/2001, prevăzute in ANEXA NR. 2 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

  

         Art. 3 – Se aprobă Lista cu documentele produse și/sau gestionate în cadrul administrației publice 

locale a Comunei Oncești, care se exceptează de la liberul acces la informatiile de interes public, 

prevăzute în ANEXA NR. 3 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
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         Art. 4 – (1) Instituţia publică are obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ 

care va fi publicat pe pagina proprie de internet, prevăzut în ANEXA NR. 4 care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

         (2) Buletinul informativ va cuprinde urmatoarele informatii de interes public: 

         a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice; 

         b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al instituţiei publice; 

         c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului 

responsabil                                  

         d) coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

         e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

         f) programele şi strategiile proprii; 

         g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

         h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

         i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana 

se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  

  

         Art. 5 - Documentele de interes public produse și/sau gestionate în cadrul administrației publice 

locale a Comunei Oncești vor fi comunicate numai cu avizul secretarului general al Comunei. 

 

         Art. 6 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ. 

 

         Art. 7 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică, în conditțile legii și se va comunica 

compartimentelor de specialitate potrivit competențelor legale, persoanelor desemnate, precum și 

Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 8 – Persoanele responsabile cu activitatea de informare și relaţii publice vor aduce la 

îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA                                                                                                         ANEXA NR. 1 

JUDEŢUL BACĂU                                                                               la Dispoziția nr. 54/19.05.2021                                                                                              

PRIMARIA COMUNEI ONCEŞTI 

 

 

L I S T A 

 

cuprinzand informațiile publice care se comunică din oficiu 

 

 

1. Actele normative care reglementeaza organizarea și functionarea U.A.T. – Comuna Oncesti,             

a Primariei Oncesti, a Consiliului Local Oncesti, Judetul Bacau; 

 

2. Structura organizatorica a institutiei publice, atributiile Consiliului Local, ale primarului, 

viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor interne, programul de functionare, programul 

audientelor; 

 

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale funcţionarilor 

responsabili cu difuzarea informatiile de interes public; 

 

4. Coordonatele de contact ale U.A.T. – Comuna Oncesti/Primariei Oncesti/Consiliului Local 

Oncesti, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii 

de Internet; 

 

5. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil si taxele si impozitele locale; 

 

6. Programe si strategii proprii; 

 

7. Lista cuprinzand documentele de interes public; 

 

8. Lista documentelor de interes public produse si/sau gestionate in cadrul administratiei publice 

locale a Comunei Oncesti, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu, si care se comunica in 

conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001; 

 

9. Lista cu documentele produse si/sau gestionate in cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Oncesti, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public; 

 

10. Modalitati de contestare a deciziilor autorităţilor administraţiei publice locale, în situatia in care 

persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate. 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA                                                                                                           ANEXA NR. 2 

JUDEŢUL BACĂU                                                                               la Dispozitia nr. 54/19.05.2021                                                                                              

PRIMARIA COMUNEI ONCEŞTI 

 

 

 

L I S T A 

 

cuprinzând documentele de interes public produse si/sau gestionate in cadrul administratiei  

publice locale a Comunei Oncesti, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu  

si care se comunică in condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001 

 

 

 

1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Oncesti şi procesele-verbale privind 

desfăşurarea sedinţelor Consiliului Local Oncesti (hotărârile Consiliului Local Oncesti care au 

caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care, 

potrivit competenţelor, au dreptul să solicite astfel de informaţii); 

2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul Comunei Oncesti (dispozitiile primarului cu 

caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care, 

potrivit competenţelor, au dreptul să solicite astfel de informaţii); 

3. Expunerile de motive, referatele şi rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării 

actelor administrative cu caracter normativ; 

4. Rapoartele anuale întocmite conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in 

administratia publica şi Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

5. Componenţa nominala a Consiliului Local Oncesti, inclusiv apartenenta politica, precum si a 

Comisiilor de specialitate; 

6. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Oncesti, regulamentul de 

organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si 

functionare a serviciilor publice organizate la nivelul comunei/consiliului local, regulamentul 

intern; 

7. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali, precum si de catre primar şi 

viceprimar; 

8. Documente care conţin date statistice la nivelul Comunei; 

9. Informarile intocmite de primarul Comunei Oncesti privind starea economico-sociala a Comunei, 

rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducere 

la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Oncesti; 

10. Evidenţa creditelor bugetare, informări periodice execuţie venituri, rapoarte execuţie venituri; 

11. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului 

de investiţii, procese-verbale de recepţie finală, procese-verbale de recepţie calitativă; 

12. Procese-verbale de constatare avarii la reţele edilitare, procese-verbale de verificare a serviciilor 

publice de la nivelul Comunei, note de constatare privind respectarea programului de reparaţii 

curente; 

13. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită; 

14. Publicaţiile de căsătorie; 

15. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;  

16. Propuneri de la cetateni; 

17. Declaraţiile de avere şi interese; 

18. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni; 
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19. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de 

activitate; 

20. Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor; 

21. Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinatia de locuinta, daca este cazul, precum si cu 

privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta; 

22. Minutele dezbaterilor publice; 

23. Planul Urbanistic General, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile 

urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii 

provizorii; 

24. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului,  

25. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si 

altele asemenea; 

26. Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea 

incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale; 

27. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in 

folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficarilor ajutorului social; 

28. Lista achizitiilor publice si a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate; 

29. Dosarul achizitiilor publice, a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate, inclusiv 

contractele de achizitii de bunuri lucrări sau servicii şi procesele-verbale de adjudecare; 

30. Documentaţii privind schimburile de teren effectuate; 

31. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;  

32. Documente privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante; 

33. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local Oncesti, modul 

de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, 

informatii care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

34. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu 

alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale; 

35. Lista atestatelor de producator eliberate; 

36. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul Comunei; 

37. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari; 

38. Informatii despre programele cu finantare externa/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără 

cofinanţare locală;  

39. Registrele agricole; 

40. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstiturii dreptului de proprietate; 

41. Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu,  

42. Lista documentelor de interes public produse si/sau gestionate in cadrul administratiei publice 

locale a Comunei Oncesti, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu, si care se comunica in 

conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001; 

43. Lista cu documentele produse si/sau gestionate in cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Oncesti, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public; 

44. Buletinele informative anuale. 

  

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA                                                                                                        ANEXA NR. 3 

JUDEŢUL BACĂU                                                                               la Dispozitia nr. 54/19.05.2021                                                                                              

PRIMARIA COMUNEI ONCEŞTI 

  

 

L I S T A 

 

cuprinzând documentele produse si/sau gestionate în cadrul administratiei publice locale a 

Comunei Oncesti, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public 

 

 

 

1. Documentele care conţin informaţii cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului 

Local si dispozitiile primarului, precum şi hotararile Consiliului Local si dispozitiile 

primarului în măsura în care acestea au caracter individual se comunică numai persoanei la 

care se referă sau organelor/instituţiilor care, potrivit competenţelo,r au dreptul să solicite 

astfel de informaţii; 

 

2. Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie 

publice, precum si documentele însoţitoare intocmite in aceste situatii; 

 

3. Documente de stare civila care privesc statutul civil  al persoanei, cum ar fi acte si certificate 

de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la 

modificarea statutului civil al persoanei si altele asemenea, cu exceptia situatiilor statistice 

referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul Comunei; 

 

4. Informaţii cuptinse în documentele de identitate ale persoanelor (care au ajuns în baza de date 

a institutiei), precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora; 

 

5. Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, 

transcriere certificate de stare civila, inregistratre tardiva a nasterii, moarte prezumata; 

 

6. Prelucrari de date cu caracter personal, fara consintamantul persoanei vizate; 

 

7. Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor; 

 

8. Certificatele de urbanism; 

 

9. Autorizaţiile de construire; 

 

10. Cererile, petitiile, precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei Oncesti, primarului si 

Consiliului Local Oncesti, fara acordul semnatarilor; 

 

11. Informatiile cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale plătitorilor, care tin de 

păstrarea secretului fiscal; 
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12. Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau 

alte asemenea, care au caracter confidential; 

 

13. Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004, precum si 

documentele Comitetului Local Oncesti pentru Situatii de Urgenta, intocmite in baza actelor 

normative in vigoare; 

 

14. Documentele cu caracter militar care se intocmesc in baza H.G. nr. 25/1996 cu caracter 

militar; 

 

15. Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si 

prestari servicii in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

16. Planul de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Oncesti; 

 

17. Contracte civile, administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate; 

 

18. Rapoartele de audit intern si procesele-verbale de control; 

 

19. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in evidenta juridica a institutiei, care fac 

obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil; 

 

20. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie; 

 

21. Informatiile cu privire la datele personale ale salariatilor si functionarilor publici din cadrul 

Primăriei Oncesti, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel; 

 

22. Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub 

incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a datelor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA                                                                                                         ANEXA NR. 4 

JUDEŢUL BACĂU                                                                               la Dispozitia nr. 54/19.05.2021                                                                                              

PRIMARIA COMUNEI ONCEŞTI 

  

Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 
 

RAPORT DE EVALUARE 

 

         a implementării Legii nr. 544/2001 în anul . . . . . . . . . . 
         Subsemnatul, . . . . . . . . . ……., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul . . . . . . . . . ., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 

aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a 

instituţiei a fost:  

 Foarte bună 

 Bună 

 Satisfăcătoare 

 Nesatisfăcătoare  

         Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul . . . . . . . . . .:  

         I. Resurse şi proces:  

         1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de 

interes public?  

 Suficiente 

 Insuficiente  

         2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt:  

 Suficiente 

 Insuficiente  

         3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public:  

 Foarte bună 

 Bună 

 Satisfăcătoare 

 Nesatisfăcătoare 

         II. Rezultate: 

         A. Informaţii publicate din oficiu:  

         1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 

din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?  

 Pe pagina de internet 

 La sediul instituţiei 

 În presă 

 În Monitorul Oficial al României 

 În altă modalitate: . . . . . . . . . .  

         2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?  

 Da 

 Nu  

         3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?  

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

c) . . . . . . . . . .  

DB0;LexAct%2050746
DB0;LexAct%2050746
DB0;LexAct%2050746
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         4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege?  

 Da, acestea fiind: . . . . . . . . . . 

 Nu  

         5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?  

 Da 

 Nu  

         6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis?  

. . . . . . . . . . 

 

         B. Informaţii furnizate la cerere:  

1. Numărul 

total de 

solicitări de 

informaţii de 

interes public  

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice  

de la persoane 

juridice  
pe suport hârtie  

pe suport 

electronic  
verbal  

            

 

Departajare pe domenii de interes   

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)   

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice   

c) Acte normative, reglementări   

d) Activitatea liderilor instituţiei   

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

  

f) Altele, cu menţionarea acestora:   

 

2. 
Număr 

total de 

solici-

tări 

soluţio

nate 

favora 

bil  

Termen de răspuns  Modul de comunicare  Departajate pe domenii de interes  

Redirecţio

nate către 

alte 

instituţii 

în 5 zile  

Soluţio

nate 

favora 

bil în 

termen 

de 10 

zile  

Soluţio

nate 

favora 

bil în 

termen 

de 30 

zile  

Solicit

ări 

pentru 

care 

terme

nul a 

fost 

depă 

şit  

Comuni

care 

electro 

nică  

Comuni

care în 

format 

hârtie  

Comuni

care 

verbală  

Utiliza

rea 

bani- 

lor 

publici 

(con- 

tracte, 

investi

ţii, 

cheltu 

ieli 

etc.)  

Modul 

de 

îndepli

nire  

a 

atribuţi

ilor 

instituţi

ei 

publice  

Acte 

normat

ive, 

regle- 

mentări  

Activi 

tatea 

lideri 

lor 

institu

ţiei  

Informa 

ţii 

privind 

modul 

de 

aplicare 

a Legii 

nr. 544 

din 

2001, cu 

modific

ările şi 

comple 

tările 

ulterioa 

re  

Altele 

(se 

precize

ază 

care)  

                            

           3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 

legal:  

         3.1. . . . . . . . . . 

         3.2. . . . . . . . . . 
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         3.3. . . . . . . . . .  

         4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?  

         4.1. . . . . . . . . . 

         4.2. . . . . . . . . .  

5. Număr 

total de 

solicitări 

respinse  

Motivul respingerii  Departajate pe domenii de interes  

Exceptate, 

conform 

legii  

Informaţii 

inexistente  

Alte 

motive 

(cu 

precizarea 

acestora)  

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli 

etc.)  

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

instituţiei 

publice  

Acte 

normative, 

reglementări  

Activitatea 

liderilor 

instituţiei  

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii nr. 

544/2001, 

cu 

modificările 

şi 

completările 

ulterioare  

Altele 

(se 

precizează 

care)  

                    

         5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea 

numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  

. . . . . . . . . .  

         6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa 

instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare  

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza 

Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare  

Soluţionate 

favorabil  
Respinse  

În curs de 

soluţionare  
Total  

Soluţionate 

favorabil  
Respinse  

În curs de 

soluţionare  
Total  

                

         7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri  

Costuri totale de funcţionare 

ale compartimentului  

Sume încasate din serviciul de 

copiere  

Contravaloarea serviciului de 

copiere (lei/pagină)  

Care este documentul care stă 

la baza stabilirii contravalorii 

serviciului de copiere?  

        

         7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public  

         a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate 

seturi de date de interes public ?  

 Da 

 Nu  

         b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public:  

         c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de 

interes public:  

  

 

ELABORAT, 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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