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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 2008, 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 54. 

2.  Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public: 
- 3 reclamaŃii administrative cu privire la răspunsurile primite; 
- 1 solicitare comunicare Legea 554/2004, Decizia 660/2007 şi Decizia 

nr.797/2007; 
- 1 solicitare privind numărul total al populaŃiei municipiului Deva la ora 

desfăşurării alegerilor locale din iunie 2004 şi numărul total al populaŃiei cu 
drept de vot înscrise pe liste; 

- 1 solicitare privind cuantumul indemnizatiei de sedinŃa primită de un consilier 
local;  

- 1 solicitare privind proces-verbal birou electoral privind centralizarea voturilor, 
rezultatul alegerilor pentru funcŃia de primar al municipiului Deva şi copie 
proces-verbal birou electoral pentru centralizare voturi pentru funcŃia de consilier 
local, iunie 2004; 



- 1 solicitare privind buget venituri şi cheltuieli pe anul 2007, actualizat la 
31.12.2007;  

- 1 solicitare privind contul de executie a bugetului local de venituri şi cheltuieli 
încheiat la 31.12.2006; 

- 1 solicitare copie după contul de executie a bugetul local al municipiului Deva de 
venituri si cheltuieli la 31.12.2006, 31.12.2005 si 31.12.2004;  

- 1 solicitare furnizare informaŃii defalcat pe fiecare consilier şi pentru fiecare luna 
în intervalul iulie 2004- dec.2007 ( 9 intrebari) şi rapoartele de activitate ale 
consilierilor pe 2004.2005.2006 şi 2007;  

- 1 solicitare informatii privind realizare fantana PiaŃa Victoriei şi situaŃie sensuri 
giratorii finalizate şi în curs de finalizare;  

- 1 solicitare referitoare la dosar 5497/221/2007 al Judecatoriei Deva privind pe 
Batranu Vasile;  

- 1 solicitare privind  organigrama S.P.C.L.E.P.;  
- 1 solicitare lista A.C. şi C.U. emise în perioada nov.2007-febr.2008; 
- 1 solicitare informaŃii privind situaŃia cererii înregistrate în 08.11.2006 pentru 

atribuirea unui teren pentru contruire locuinŃă conform Legii nr. 15/2003; 
- 1 solicitare completare 9 chestionare; 
- 1 solicitare privind  sume cheltuitedin bugetul local în perioada iulie 2004 până 

în prezent pentru publicitate în mass media locală şi ce publicaŃii scrise şi posturi 
de radio tv au beneficiar de plăŃi şi cuantumul exact al sumelor; 

- 1 solicitare date privind străzile asfaltate, reabilitate sau modernizate în ultimele 
6 luni şi străzile care urmează să fie asfaltate, reabilitate sau modernizate;   

- 1 solicitare informaŃii pentru realizarea unui material de presa legat de situaŃia 
financiară a mai multor instituŃii publice din judeŃul Hunedoara; 

- 1 solicitare privind sumele acordate pe anul 2008 structurilor sportive din Deva 
conform  Legii nr.350/2005 şi Ordinul A.N.S. nr. 130/2006 şi un tabel cu 
acŃiunile sportive recreative organizate în primul trimestru; 

- 1 solicitare informaŃii privind regimul autorizării construcŃiilor, conform 
chestionarului ataşat; 

- 1 solicitare informaŃii în legatură cu palmierii plantaŃi în giratoriu din zona 
Dorobanti; 

- 1 solicitare copii H.C.L. nr 137/2008, anexa H.C.L. nr.137/2008, anexa care 
indica căile pe care se executa operatiile de maturare;  

- 1 solicitare deviz lucrare de reabilitare monumentul eroilor cimitir Călugăreni şi 
devizul lucrarii obiectiv “Alee sportive”; 

- 1 solicitare situaŃie privind înregistrarile conform Ordinului nr.1059/2008 in 
Registru de evidenŃă a datoriei autorităŃii publice locale, Registru de evidenta a 
garanŃiilor autorităŃilor publice locale, Contrul general al datoriei; 

- 1 solicitare privind numărul de cazuri de avertizare în interes public, categoriile 
de angajaŃi constituiŃi ca avertizori de integrare, categoriile de angajaŃi cărora le 
aparŃin persoanele reclamate, numărul şi tipul faptelor sesizate; 

- 1 solicitare copie dupa regulamentul de ordine interioara al institutiei  
- 1 solicitare  copie după documentul referitor la persoana care asigură 

implementarea prevederilor legale referitoare la declaraŃiile de avere şi de 



interese-privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 
Integritate; 

- 1 solicitare copie după rapoartele trimestriale întocmite de Comisia de disciplină 
a instituŃie; 

- 1 solicitare copie după documentul referitor la activitatea derulată în instituŃie 
pentru implementarea Legii nr. 571/2004- privind protecŃia personalului din 
instituŃiile publice;  

- 1 solicitare copie după organigrama instituŃiei;   
- 1 solicitare copie dupa documentul  referitor la desemnarea unui funcŃionar 

public pentru consiliere etică, fişa postului a persoanei care îndeplineşte 
atribuŃiile de consiliere etică şi monitorizare a normelor de conduită;  

- 1 solicitare consultare documentaŃie care stă la baza autorizaŃiei de construcŃie 
nr. 487/07.09.2007 emisă pe numele de Corozel Norbert; 

- 1 solicitare lista consilierilor locali aleşi în scrutinul din 01.06.2008 şi copie 
declaraŃie de interese; 

- 1 solicitare comunicare în format electronic a unei cereri depuse de 
O.R.D.C.D.O., înregistrată la Primăria Deva cu nr. 72/133/12.09.2007;  

- 1 solicitare privind numărul de înregistrare petiŃie trimisă pe adresa 
primar@primariadeva.ro,  de la O.R.D.C.D.O. cu nr. 60/08.06.2008, din data de 
08.07.2008;  

- 1 solicitare copie A.C. nr.200/15822/13.05.2008 beneficiar S.C. Tefi 
Multicontruct S.R.L. precum şi copie după eventuala A.C. eliberată ulterior către 
acelaşi beneficiar pentru acelaşi obiectiv;  

- 1 solicitare privind declaraŃii Revista Bursa Constructiilor; 
- 1 solicitare privind numărul de contracte de asistenŃa juridică încheiat între 

Primarul municipiului Deva şi avocat Adina Laza, valoare totală contracte 
încheiate şi suma încasata de d-na avocat. 

- 1 solicitare  recomandare organizaŃii din Deva şi solicitare datele lor de contact; 
- 1 solicitare lista A.C. şi C.U. emise în perioada aprilie 2008- august 2008;   
- 1 solicitare privint activităŃile derulate de Primăria Deva pentru implementarea 

Legii nr. 571/2004, numărul cazurilor de avertizare în interes public, măsuri luate 
de institutie pentru  implementarea Măsurii 2.3.;  

- 1 solicitare privind nomenclatorul străzilor din municipiul Deva; 
- 1 solicitare copie Ordin Prefect referitor la constituirea comisiilor de aplicare a 

Legii nr.18/1991 şi actul de împuternicire a unui viceprimar de a înlocui 
preşedintele comisiilor;  

- 1 solicitare informaŃii privind concesionarea Serviciului de salubritate a 
municipiului Deva conform anunŃului nr. 468/11.04.2008;  

- 1 solicitare privind condiŃiile juridice în care a fost dat în folosinŃa Stadionul 
Cetate Clubului Sportiv Mureşul, dacă cetăŃenii municipiului Deva au acces pe 
stadion, fotocopii după contracte între  Consiliul Local Deva şi Club Sportiv 
Mureşul; 

- 1 solicitare privind actele necesare pentru dosar locuinŃe sociale pentru tineret  
- 1 solicitare referitoare la lucrările de construcŃii de la Autogara Deva; 



- 1 solicitare copie Plan anual achizitii publice 2007-2008, lista contracte achiziŃii 
publice 2007-2008, situaŃii privind contestaŃii formulate împotriva autorităŃii 
contractante; 

- 1 solicitare privind numărul de înregistrare comunicare sentinŃa civilă de la 
Tribunalul Hunedoara cu  nr. 2920/CA/2008, dosar nr. 5139/97/2008; 

- 1 solicitare comunicare proces verbal şedinŃa Consiliul Local Deva din 
05.12.2008; 

- 1 solicitare copii xerox autorizaŃiile de construcŃie nr. 607/04.10.2004 si 
122/11.04.2006;  

- 1 solicitare consultare bilanŃ contabil pe anul 2007 şi copii xerox după unele 
conturi de cheltuieli. 

 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 52   
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcŃie de motivaŃia respingerii: 
    -    informaŃii exceptate: 2 
5. Numărul de solicitări adresate în scris:  

-  pe suport de hârtie - 26 
      -  pe suport electronic - 28 

6.  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice  - 16 
7.  Numărul de solicitări adresate de persoane juridice  - 38 
8.  Numărul de reclamaŃii administrative: 3 
    - rezolvate favorabil:  
    - respinse: 3 
9. Numărul de plângeri în instanŃă:1 
    - rezolvate favorabil:- 
    - respinse: 1 
    - în curs de soluŃionare:- 
10. Sumele totale  încasate pentru serviciile de copiere a informaŃiilor de 

interes public solicitate:  29, 2 lei. 
11. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 

cca 250. 
  

 
 

                           Întocmit, 
Consilier - Stănici Ramona Silvia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


