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                                                 ROMÂNIA 
                JUDEłUL HUNEDOARA 
                     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
 

   SERVICIUL ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGISTRU AGRICOL 
COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE A CETĂłENILOR 

NR. 1725/ 16.01.2008 
 
 
 

APROBAT: 
                                                       PRIMAR, 
                        MIRCIA MUNTEAN 

 
 
 
 

RAPORT ANUAL PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE 
INTERES PUBLIC 

 
 
 
În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001, 
În temeiul art.27 din Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, 
Vă prezentăm următoarea situaŃie cu privire la cererile depuse pe parcursul anului 2007, în 

baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public: 
1. Numărul total de solicitări de informaŃii de interes public inregistrare în registrul 

intocmit în baza Legii nr.544/2001, a fost de 109. 
2.  Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public: 
-    1 solicitare privind existenŃa la Punctul de informare-documentare  a listei cu  

informaŃiile exceptate comunicării, listei  cuprinzând documentele de interes public  
specifice activităŃii şi a listei cuprinzând categoriile de documente produse si/sau 
gestionare  de instituŃie; 

- 1 solicitare privind lista acte normative  care reglementează  activitatea si atributiile 
organului de pază al instituŃiei;  daca exista o adresa de e-mail si dotari cu logistica 
necesara transmiterii raspunsurilor la petenti; 

- 4 solicitari privind comunicare  de  legislaŃie;  
- 1 solicitare privind actele normative care reglementează activitatea de pază a 

instituŃiei, ultima H.C.L. privind activitatea DirecŃiei PoliŃia Comunitară şi dacă R.O.F. 
este  actualizat pe site-ul instituŃiei; 

- 1 solicitare lămuriri  privind antetul de pe adresele expediate de instituŃie; 
- 5 solicitări de consultare acte emise de institutie; 
- 1 solicitare privind administrarea reŃelei de străzi,  servicii publice de gospodărie 

comunală, salubritate şi iluminat public; 
- 2 solicitări ( cu observaŃii) privind antetul de pe adresele expediate de instituŃie;  



 2 

- 1 solicitare privind actele oficiale care atesta numele persoanelor insarcinate cu 
asigurarea liberului acces la informtii; 

- 1 solicitare privind asistenŃii  personali privind persoanele cu handicap, dacă au primit 
sporul de vechime în perioada 2004- dec.2006; 

- 1 solicitare privind sediile AsociaŃiilor de proprietari  din municipiu. 
- 1 solicitare privind rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe 2006, 

indemnizatia primita de fiecare consilier pentru participarea la şedinŃele Consiliului 
local. 

- 1 solicitare privind declaraŃiile de interes ale primarului, viceprimarilor şi consilierilor 
locali; 

- 2 solicitari privind modalitatea de implementare a legislaŃiei privind violenŃa în 
familie, sume alocate în acest sens, servicii destinate victimelor; 

- 1 solicitare privind  numarul de acte juridice si certificate medico-legale platite din 
bugetul local; 

- 10 solicitări de copii acte emise de instituŃie; 
- 1 solicitare informatii privind bugetul pe anul 2007; 
- 1 solicitare  privind  proiectele culturale  realizate; 
- 1 solicitare privind investitiile derulate in scolile din municipiu in 2005-2006, sume 

alocate în acest sens si firme care au executat lucrarile; 
- 1 solicitare privind achiziŃiile publice realizate în 2006; 
- 1 solicitare privind responsabilităŃile funcŃionarilor publici desemnaŃi cu Legea 

544/2001 si Legea 52/2003; 
- 1 solicitare privind comunicarea de către domnul Primar a antetutul care trebuie folosit 

pentru răspunsurile formulate de instituŃie; 
- 1 solicitare copie Registru privind înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind 

accesul  la informaŃiile de interes public; 
- 1 solicitare privind arhiva R.A.G.C.L. (locaŃie şi acte din perioada 1958-2000); 
- 2 solicitari privind costul unei copii format A4; 
- 1 solicitare privind groapa de gunoi şi firma care se ocupă de transport în localităŃile 

unde nu este groapă de gunoi; 
- 1 solicitare privind programul de audienŃe ale consilierilor locali; 
- 1 solicitare  situatie autorizatii de construire ianuarie-martie 2007; 
- 2 solicitări privind deplasările  externe efectuate de angajaŃii instituŃiei; 
- 3 solicitări privind  contractele de asistenŃă juridică, facturi emise; 
- 1 solicitare privind parteneriatele public private  incheiate de instituŃie; 
- 1 solicitare privind reacŃiile  instituŃiei cu privire la  diverse evenimente din perioada 

2006-2007; 
- 1 solicitare publicare pe site-ul instituŃiei a contractelor încheiate pe anul 2007; 
- 1 solicitare privind emiterea unei autorizaŃii de construire a unui cetăŃean; 
- 1 solicitare privind avertismentele  date de A.J.O.F.M.  primarilor pentru lipsa de 

raportare  către agenŃie a locurilor de munca create in instituŃie; 
- 1 solicitare privind  proiectele de  finanŃare europeana implementate începând cu anul 

2000; 
- 1 solicitare privind facturile telefonice pe anul 2006 şi primele 4 luni ale anului 2007; 
- 1 solicitare privind contractele  de achiziŃie publică încheiate în perioada 01.07.2004-

01.05.2007; 
- 1 solicitare privind existenŃa unui punct de lucru a unei societăŃi; 
- 2 solicitări privind închiderea unui perimetru de drum în data de 18.04.2007; 
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- 1 solicitare privind lista autorizaŃiilor de construire şi a certificatelor de urbanism 
emise în perioada  aprilie – iunie 2007; 

- 1 solicitare privind perioada în care d-nul Ene Constantin a fost şeful S.C.C.A; 
- 1 solicitare privind confirmarea lipsei raspunsului la 2 cereri depuse în 2006; 
- 1 solicitare privind aplicarea Legii 350/2005; 
- 1 solicitare privind bugetul pe anul 2006; 
- 1 solicitare privind rectificarea bugetului pe anul 2007; 
- 1 solicitare privind debitul care face obiectul unei somaŃii; 
- 2 solicitări privind realizarea lucrarii Sens giratoriu Deva; 
- 2 solicitari privind beneficiile pentru municipalitate ca urmare a contractului de 

concesiune parcări în municipiu; 
- 1 solicitare privind  regulamentul local de urbanism; 
- 1 solicitare privind prezenŃa la serviciu a primarului, zile de absenŃă, motive şi 

deplasări stăinătate; 
- 1 solicitare privind  date din contractele primarului cu un cabinet de avocatură; 
- 1 solicitare  privind situaŃia unui teren din municipiu; 
- 3 solicitări privind sancŃiunile aplicate pentru realizarea unei construcŃii; 
- 1 solicitare privind confirmarea existenŃei pe site-ul instituŃiei a listei cu nr. 

certificatelor şi autorizaŃiilor de construire emise de instituŃie; 
- 1 solicitare privind numărul de supermarketuri se deschid în municipiu; zile de 

delegaŃii în străinătate şi destinaŃiile acestor delegaŃii; 
- 1 solicitare  dacă au fost semnalate  fapte de corupŃie savârşite de funcŃionarii publici 

din instituŃie; 
- 1 solicitare privind bunurile mobile şi imobile cu care este înregistrată o societate; 
- 1 solicitare privind schimbarea denumirii de străzi după 1989; 
- 1 solicitare privind nomenclatorul stradal; 
- 1 solicitare privind comunicarea costului perceput pentru xeroxarea  unei pagini din 

documentele de interes public conform Legii 544/2001; 
- 1 solicitare privind suma alocată pentru finanŃarea organizaŃiilor neguvernamentale 

conform Legii 350/2005; 
- 1 solicitare privind lista cu autorizaŃiile de construire şi certificatele emise în perioada  

august – octombrie 2007; 
- 1 solicitare privind numărul total de cereri înregistrate în baza legii 544/201 în 

perioada 01.2006-12.2006 şi 01.2007-10.2007; 
- 1 solicitare privind  centrala termică nr. 26; 
- 1 solicitare privind execuŃia bugetară a consiliului local  pentru 2004,2005 si 2006; 
- 1 solicitare daca exista autorizaŃie  pentru lucrările de la Muzeu; 
- 1 solicitare privind  acŃiuni de formare funcŃionari publici şi angajaŃi contractuali; 
- 1 solicitare privind comunicarea proprietarilor unui teren pe care se preconizeaza 

constructia unui bloc; 
- 1 solicitare privind raport Legea 52/2003, Legea  544/2001, modalităŃi de a face 

publice hotărârile de consiliu, sancŃiuni disciplinare  datorate neaplicării Legii 
544/2001; 

- 1 solicitare privind rapoartele de activitate ale  consilierilor locali pe anii 2004, 2006 şi 
2006 şi evidenŃa rapoartelor consilierilor; 

- 1 solicitare privind repartizarea de spaŃii partidelor politice; 
- 1 solicitare privind existenŃa unei gropi care a avariat 7 maşini pe b-dul 22 decembrie 

din municipiu; 
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- 1 solicitare privind situaŃia unui imobil revendicat; 
- 1 solicitare privind numărul şi data emiterii unui certificat de urbanism; 
- 1 solicitare privind existenŃa unor acte care au stat la baza emiterii unei autorizaŃii de 

construire; 
- 1 solicitare privind existenŃa unor acte care au stat la baza emiterii unui certificat de 

urbanism. 
3. Numărul de  solicitări rezolvate favorabil: 102    
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcŃie de motivaŃia respingerii: 
    -    informaŃii exceptate: 7 
5. Numărul de solicitări adresate în scris:  

-  pe suport de hârtie - 50 
      -  pe suport electronic - 59 

6.  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice  - 29 
7.  Numărul de solicitări adresate de persoane juridice  - 80 
8.  Numărul de reclamaŃii administrative: 5 
    - rezolvate favorabil:  
    - respinse: -5 
9. Numărul de plângeri în instanŃă: 2 
    - rezolvate favorabil:- 
    - respinse: 2 
    - în curs de soluŃionare:- 
10. Sumele totale  încasate pentru serviciile de copiere a informaŃiilor de interes public 

solicitate:  27 lei. 
11. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: cca 250. 
  

 
 

Întocmit, 
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 
 
 
 
 


