PRIMARIA ORASULUI AGNITA
str. Piata Republicii nr.19, 555100 Agnita, judetul Sibiu,
tel: 0269/510465, fax: 0269/512000,
web : http://www.primaria-agnita.ro, e-mail: office@primaria-agnita.ro

BULETIN INFORMATIV - INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE
COMUNICA DIN OFICIU
I. Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia.
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
- Legea 53/2003, Codul Muncii.
II. Structura organizatorica, atributiile serviciilor si a compartimentelor,
programul de functionare si programul de audienta:
II.a - organigrama institutiei - conform HCL
II.b - Regulamentul de organizare si functionare
III.c - Programul de funcţionare al institutiei.
- Zilnic de Luni pâna Vineri, între orele: 08.00 - 16.00
A. Servicul de Evidenta a Persoanelor
- Compartiment Evidenta Persoanelor de luni pana joi, intre orele 09.00 - 15.00 si
vinerea intre orele 09.00 -12.00
- Compartiment stare Civila - zilnic de la ora 8.00- 12.00
B .Servicul de Asistenta Sociala - luni si vineri intre orele 0.8.00-16.00, marti
miercuri si joi intre orele 08.00-12.00 si 14.00 -16.00
III.d - Programul de audienţe.
- Primar dl. Dragoman Ioan - miercuri intre orele 10.00-13.00;
- Secretar UAT d-na Vasiloglu Maria - joi intre orele 09.00-13.00

Inscrierile pentru audienta in fiecare zi de luni pana vineri la Compartimentul
CIC.
III. Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public (nume,
prenume, funcţie)
- dl. Ioan Dragoman - Primarul orasului Agnita;
- dl. Dan Niculescu - Viceprimarul orasului Agnita
- d-na Maria Vasiloglu - Secretarul orasului Agnita
- d-na Carmina Maria Dragucian -responsabil cu difuzarea informatiilor de
interes public
IV. Coordonatele de contact ale institutiei.
Denumire: Primaria Orasului Agnita
Sediul: orasul Agnita, str. Piata Republicii nr.19
Telefon: Centrala - 0269/510465, fax -0269/512000
E-mail: office@primaria-agnita.ro; Site : www.primaria-agnita.ro
4. Organigrama aparatului de specialitate si a serviciilor publice,
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare,
6. Regulamentul de ordine interioară
V. Sursele financiare ,bugetul si bilantul contabil - pot fi consultate la sediul
institutiei.
VI - Programe si strategii
VII. Lista cuprinzand documentele de interes public
În temeiul prevederilor art. 5 alin.1 lit. g din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, se încadrează în categoria
informaţiilor de interes public următoarele:
- Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia.
- Structura organizatorica, atributiile serviciilor si a compartimentelor,
programul de functionare si programul de audienta
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public
- Coordonatele de contact ale institutiei.

- sursele financiare, Bugetul si bilantul contabil

- Programe si strategii
VIII. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate,
potrivit legii;
IX. Modalitatile de contestare a actelor autoritatii sau a institutiei publice în
situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la
informatiile de interes public solicitate
- Conform prevederilor art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, persoana interesata poate depune
- reclamatie administrativa - se depune la conducatorul institutiei publice
- plângerea se depune la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a
carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei
publice.

SERVICUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Jr. Dragucian Carmina

