ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
SERVICIUL ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGISTRU AGRICOL
COMPARTIMENT ARHIVĂ, INFORMAłII PUBLICE
NR. 100 / 03.01.2011

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
2010, 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 30.
-

-

-

2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public:
privind procedura de atribuire prin achizitie publica a serviciului de intretinere pe
timp de iarna; tipul de procedura selectat si cand a avut loc sedinta de deschidere
a ofertelor; societatea desemnata castigatoare;
subventii alocate in 2009 asociatiilor sau fundatiilor conform Legii34/1998;
copie lista asociatii care au primit subventii in 2009; daca s-au acordat finantari
nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit;
informatii privind televizoarele stradale, panourile publicitare digitale;
strategii de dezvoltare ale orasului; raportul anual al primarului privind strategia
de dezvoltare; programul electoral al primarului;
solicitare numar de persoane care intra lunar si anual in institutie;
solicitare informatii privind locul de joaca din spatele bl. 24A, str. Liliacului;
solicitare informatii privind institutiile de invatamant superior inregistrate in
evidenta primariei;
copii ale fiselor de proiect finantate din fonduri structurale care au fost gestionate
de catre institutie;
informatii cu privire la lucrarile efectuate de catre o societate, in urma unor
licitatii;
reclamatie administrativa privind cererea nr. 4275/6 din 2010;
copie contract de munca si fisa postului a unui angajat al institutiei; copie
registru de evidenta delegatii din 30.06.2009; organigrama din care sa rezulte
pozitia pe care o ocupa angajatul in 30.06.2009;
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-

-

-

-

solicitare copie dupa documente privind doi angajati de la Politia Comunitara
Deva;
sprijin pentru a identifica toate cazurile de retrocedare, pe spatii verzi din
municipiul Deva;
solicitare comunicare daca o anumita societate comerciala figureaza cu bunuri
mobile si imobile in evidentele institutiei;
informatii in ceea ce priveste serviciul de administrare al parcarilor cu plata din
municipiu;
informatii privind schimbarea cosurilor de gunoi din municipiu;
informatii privind actiunea de amplasare a cutiilor postale in Deva;
solicitare completare chestionare referitoare la servicii publice din cadrul
Primariei Deva;
privind persoanele cu handicap angajate in institutie la data de 31 mai 2010;
solicitare informatii referitoare la persoanele angajate, fond salarii, consumuri
energie termica, energie electrica pe anul 2009;
solicitare completare cerere (nr. 926/04.06.2010) privind chestionarele referitoare
la serviciile publice;
informatii privind persoanele cu handicap angajate in aparatul propriu si tipul de
handicap pentru fiecare persoana mentionata in raspunsul la cererea nr.
18535/20;
intrebari referitoare la Complexul Aqualand Deva;
propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte
normative; textele petitiilor primite in 2009; minutele dezbaterilor publice din
2009; rapoartele individuale de activitate ale consilierilor locali pe 2009;
rapoartele comisiilor de specialitate in 2009;
informatii privind bugetul gestionat de institutie, la nivelul anului 2009;
solicitare date referitoare la contractele de achizitii publice din perioada 1 iulie31 iulie 2010;
numarul persoanelor cu handicap si cu probleme psihice pentru care a fost
stabilita masura tutelei printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitive;
privind numarul persoanelor cu handicap si cu probleme psihice pentru care a
fost stabilita masura tutelei printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva
pentru anii 2009, 2010;
referitor la acte administrativ fiscale emise in anii 2006,2007,2008, 2009 si 2010;
cerere privind o anumita societate si documentele depuse privind aprobarea
modelului Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si
Hotararea Consiliului Local Deva privind aprobarea modelului Contractului de
furnizare a serviciului de alim cu apa si canalizare;
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 29
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcŃie de motivaŃia respingerii:
- informaŃii exceptate: 1
5. Numărul de solicitări adresate în scris:
- pe suport de hârtie - 18
- pe suport electronic – 12
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6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 11
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice -19
8. Numărul de reclamaŃii administrative: 1
- rezolvate favorabil: - respinse: 1
9. Numărul de plângeri în instanŃă: 0
- rezolvate favorabil:
- respinse:
- în curs de soluŃionare:
10. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaŃiilor 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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