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                                               ROMÂNIA 

              JUDEŢUL HUNEDOARA 
                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
 
   SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGISTRU AGRICOL 

COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE AL CETATEANULUI 
NR. 912/10.01.2013 

 
 
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 
2012, 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 36. 
 
2.  Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public: 

- privind monumentul funerar Barcsay Acatiu; 
- privind datele unui proprietar de imobil; 
- privind alocarea  bugetara destinata cheltuielilor cu serviciile sociale; 
- privind lista A.C. si C.U. eliberate in perioada 01.01.2010-01.01.2012; 
- privind copia dosarului achizitiei publice aferent contractului incheiat cu o 

societate comerciala; 
- privind societatile care au primit contractele de achizie publica de la Primarie in 

perioada 01 iulie 2008-01 februarie 2012; 
- privind studiul proiectelor tehnice, detaliile de executie si avizele in baza carora 

au fost emise autorizatiile de constructie la cererea unei anumite societăţi; 
- privind ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati; 

accesibilizarea spatiului public pentru acestia; 
- privind activitatile de marketing public; 
- privind apa si canalizarea, salubritatea, termoficarea, administrarea parcurilor si a 

zonelor verzi, relele de strazi si iluminat public, transport persoane, impozite si 
taxe; 

- privind consultarea unui dosar pentru emiterea unei autorizatii de construcţie; 
- privind copii documente eliberate de Primarie; 
- privind listele electorale permanente ale Mun. Deva; 
- privind lista jurnalistilor si organizatiilor media acreditate pe langa institutie; 
- privind C.U. respinse in ultimii 6 ani, refuzul eliberarii si contestatii depuse; 
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- privind numarul de locuitori pe străzi si cartiere si copie a nomenclatorului 
stradal grupat pe cartiere; 

- privind fantana arteziana; 
- privind efectuarea de lucrari pe strazile in municipiu; executantul lucrarilor, sursa 

de finantare; 
- privind evidenta contractelor incheiate in ultimii 4 ani pentru Studii de 

fezabilitate si consultanta pe fonduri  europene; 
- privind transmiterea de proiecte de hotarare initiate de Primarie periodic; 
- privind adunarile publice; 
- privind obiectivele de interes local destinate uzului public sau pentru prestarea de 

servicii publice;  
- privind lista de parcari publice de pe raza Mun. Deva; 
- privind accidentele provocate de utilizarea buteliilor; 
- privind emiterea deciziei de impunere; 

 
 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 34  
  
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii: 
    -    informaţii exceptate: 1 
     -    nu face obiectul legii: 1 
 
5. Numărul de solicitări adresate în scris:  

-  pe suport de hârtie – 23 
      -  pe suport electronic –13 

6.  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice  - 11 
 
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:  0 
    - rezolvate favorabil: 
    - respinse:  
    - în curs de soluţionare: 
 
10. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 

interes public solicitate:  44,6  lei. 
 
11. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 

cca 150. 
  

 
 

                                                 Întocmit, 
Consilier - Stănici Ramona Silvia 


