ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
DIRECȚIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE AL CETATEANULUI
NR. 975 din 13.01.2014

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 informaţiile de
interes public,
Vă prezentăm următoarea situaţie cu privire la cererile depuse pe parcursul anului
2013, în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public inregistrare în
registrul intocmit în baza Legii nr.544/2001, a fost de 51.
-

2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public:
privind monumentul funerar Barcsay Acatiu;
privind concesionarea Strandului Municipal Deva;
privind firmele care s-au înscris ca beneficiar de constructii înregistrate la PUZ;
privind colectarea și depozitarea gunoiului de pe raza municipiului Deva;
privind persoane beneficiare de venitul minim garantat 2012-2013;
privind numărul delegatiei emise de Primar pentru a semna documente un
Viceprimar;
privind construirea unui skate parc în municipiu;
privind contractele de achizitii publice intre 1 iulie 2012 - 1 aprilie 2013;
privind numele societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului local;
privind rapoartele privind accesul la informatiile de interes public precum si
datele de contact ale persoanei responsabile;
privind contractele încheiate cu un cabinet de avocatură;
privind relatiile dintre orașele înfrățite;
privind monumentele istorice, proprietete publică;
privind ingrijirea spațiilor verzi din jurul blocurilor;
privind lucrările de pe domeniul public;
privind planul de achiții 2011, 2012, valoare achiziții 211 și 2012;
privind componența consiliului local pt. Anii 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016;
privind gestionarea câinilor pe raza municipiului Deva;
privind ocuparea și angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în instituție;
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-

privind autorizatia de construire emisă pe numele unei terțe persoane;
privind nomenclatura stradală, numere administrative și planul cadastral din
municipiu;
privind închirierea locurilor de parcare în parcările publice;
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 42
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii:
- informaţii exceptate: - nu face obiectul legii: 9
5. Numărul de solicitări adresate în scris:
- pe suport de hârtie – 39
- pe suport electronic –12
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 26
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice -25
8. Numărul de reclamaţii administrative: 1
- rezolvate favorabil: - respinse: 1
9. Numărul de plângeri în instanţă: 1
- rezolvate favorabil:
- respinse: 1
- în curs de soluţionare:

10. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate: 0 lei.
11. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare:
cca 150.

Întocmit,
Consilier - Stănici Ramona Silvia
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