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                                               ROMÂNIA 

              JUDEłUL HUNEDOARA 
                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
 

   SERVICIUL ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGISTRU AGRICOL 
COMPARTIMENT ARHIVĂ, INFORMAłII PUBLICE 

NR. 1828/ 18.01.2012 
 

 
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 
2011, 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 39. 
2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public, 

privind: 
- Utilizarea banilor publici  (contracte, investiŃii, cheltuieli, etc.) – 16 
- Modul de îndeplinire a atribuŃiilor instituŃiei publice – 2 
- Acte normative, reglementări – 10 
- Activitatea liderilor instituŃiei- 2 
- InformaŃii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 0 
- Altele: pers.cu handicap angajate in instituŃie; determinari de zgomot produs de 

funcŃionarea Aqualand;  lacase de cult noi construite dupa 1989, etc. - 9 
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 37  
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 - 24 
      -  pe suport electronic – 15 

6.  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice  - 14 
7.  Numărul de solicitări adresate de persoane juridice  -25 
 
8.  Numărul de reclamaŃii administrative: - 
    - rezolvate favorabil: - 
    - respinse: - 
 
9. Numărul de plângeri în instanŃă:  1 
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    - rezolvate favorabil:  
    - respinse: 1 
    - 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 100. 
  

 
 

                                                 Întocmit, 
Consilier - Stănici Ramona Silvia 

 
 


