ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PIETRARI
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR.6169 / 28.12.2018

Aprobat,
PRIMAR,
Ing.Gheorghe Neacsu

RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
2018

Subsemnata, Bratu Monica-Elena, in conformitate cu Dispozitia emisa de primarul comunei
Pietrari, inspector cu atributii de stare civila si relatii cu publicul, pe comuna Pietrari, judetul Dambovita,
in calitate de persoana desemnata pe linia relatiei cu presa si a informarii directe a persoanelor si in
conformitate cu prevederile art.27, alin.(1), (2) si (4) din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public,
actualizata prin H.G. nr.478/2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, am procedat la
intocmirea prezentului
Raport privind accesul la informatiile de interes public 2018
Nr.
crt.
1
2

3
4

Tip solicitări
Nr. total de solicitări de informații de interes public
Nr. total de solicitări departajate pe domenii de interes:
1. Utilizarea banilor publici
2. Îndeplinirea atribuțiilor de către instituțiile publice
3. Acte normative
4. Activitatea liderilor
5. Modul de aplicare a Legii 544/2001
6. Altele
Nr. de solicitări rezolvate favorabil
Nr. de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii

Nr.
solicitări
4
4
4
-

5

6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16

1. Informații exceptate de la acces
2. Inexistente
Nr. de solicitări adresate:
1. Pe suport de hârtie
2. Pe suport electronic
3. Solicitări verbale
Nr. de solicitări adresate de persoane fizice
Nr. de solicitări adresate de persoane juridice
Nr. de reclamații administrative:

4
62
62
4
-

1. Rezolvate favorabil
2. Respinse
Nr. de plângeri în instanță:
1. Rezolvate favorabil
2. Respinse
3. În curs de soluționare
Costuri totale ale compartimentelor de informare și relații publice
Sume totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate
Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de i9nformare – documentare
Nr. de răspunsuri defalcate pe termene de răspuns:

-

1. Termen – 10 zile
2. Termen – 30 zile
3. Termen – 5 zile(refuz comunicare)
4. Termen – 10 zile(reclamații administrative)
Informații solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informație
Măsurile luate pentru îmbunătățirea activității
Se va elabora o procedură – ediție nouă
Se va elabora un plan de măsuri 2019
Numele și prenumele persoanei desemnate, respectiv ale șefului compartimentului
BRATU MONICA

4
Semnătura,

