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                                               ROMÂNIA 

              JUDEŢUL HUNEDOARA 
                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
 

   DIRECȚIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALA 

NR. 3911/07.02.2017 
 
RAPORT ANUAL PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE 

INTERES PUBLIC 
 
În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001, 
În temeiul art.22 din Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, 

Vă prezentăm următoarea situaţie cu privire la cererile depuse pe parcursul anului 
2016, 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 88. 

2.  Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes public: 
- utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli, etc.): 34 
- modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice: 9 
- acte normative, reglementari: 33 
- activitatea liderilor institutiei: 2 
- informatii privind modul de aplicare a Legii 544/2001: 1 
- altele: cladiri cu risc seismic; lista transportatori in regim de taxi; aprobare  
montare balustrade si banci metalice;  consultare acte; cercetari demarare la Muzeul 
Judeţean de Istorie Vâlcea; informaţii privind cladiri din oraş abandonate; bunuri 
mobile si imobile deţinute de un contribuabil; etc. : 9 
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 79  
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii ( 
informaţii exceptate de la acces, inexistente, etc): 9 
5. Numărul de solicitări adresate în scris:  

-  pe suport de hârtie:20 
       -  pe suport electronic: 68 
      - solicitări verbale: 0 

6.  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 34 
7.  Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 54 
8.  Numărul de reclamaţii administrative:  
    - rezolvate favorabil: 0 
    - respinse: 0 
9. Numărul de plângeri în instanţă:   
    - rezolvate favorabil: 0 
    - respinse: 0 
    - în curs de soluţionare: 0 
10. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate: 7,60  lei. 
11. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 

cca 200. 
  

                                                 Întocmit, 
Consilier – Suciu Ramona Silvia 


