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

Nr. 6927 din 09.01.2013
APROBAT
PRIMAR,
Ing. Dragoman Ioan

RAPORT
privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public
pe anul 2012

Avand in vedere dispozitiile Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile
de interes public, Centrul de Informatii pentru Cetateni a intocmit un Raport anual,
SITUATIA STATISTICA pentru anul 2012 se prezinta astfel:
-s-au inregistrat circa 20 solicitari zilnice - informatii furnizate sub forma verbala
care privesc activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Orasului
Agnita cu precadere referitoare la urmatoarele domenii de interes public:
- hotarari ale Consiliului Local, dispozitii cu caracter normativ emise de Primar
-diferite informatii privind starea economica si sociala a orasului Agnita, strategii,
programe de dezvoltare
- informatii privind desfasurarea diferitelor licitatii publice (inchirieri,
concesionari),
- documentarea asupra unor planuri urbanistice de detaliu, a regulamentului de
urbanism
- informatii privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizatii de construire,
certificate de nomenclatura stradala
-acord de functionare, autorizatii de alementatie publica si vize anuale,
-informatii privind bugetul local,
-date privind actele necesare in vederea instituirii de tutela curatela,
-informatii privind achizitionarea de bunuri si servicii
-informatii despre agenda cultural-sportiva si legate de organizare
-structura organizatorica a primariei, statul de functii, atributiile serviciilor,
program de functionare, audiente.
Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitantilor, iar persoanele care au
solicitat informatii din alte domenii de activitate, au fost directionate catre institutiile
abilitate, potrivit legii.
In scris, au fost adresate un numar de 4 cereri pe suport de hartie si 4 pe suport
electronic.
Situatia solutinarii cererilor formulate in baza prevederilor Legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2012, intocmita conform

prevederilor art. 27 din HG nr 123/2002 privind informatiile de interes public este
urmatoarea
cod

INDICATORI

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit
art. 5 din lege, în anul 2012 ?

A1

DA

NU

x

2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

x

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

-

c. Mass-media

A2_3

-

d. Publicaţiile proprii

A2_4

-

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

x

A3
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de
informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful
4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful
1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 ?

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de
informare – documentare în anul 2012

DA

NU

x

A4
150

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, B1_1
cheltuieli etc)

-

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei B1_2
publice

-

c. Acte normative, reglementări

B1_3

-

d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

-

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii B1_5
nr. 544
B1_6

f. Altele (se precizează care)

-

4

- informatii cu privire la benficiarii venitului
minim garantat -1
- informatii cu privire la emiterea autorizatiilor de
construire si a certificatelor de urbanism -1
- informatii cu privire la populatia activa din orasul
Agnita -1
- informatii cu privire la obictivele turistice de
interes national identificate pe Valea Hartibaciului
-1

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat după modalitatea de soluţionare a
acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate
favorabil

B2_1

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către
soluţionare altor instituţii

B2_2

c. Numărul de solicitări
înregistrate respinse, din
motivul:

d. Numărul de solicitări
înregistrate
respinse,
departajat pe domenii de
interes:

4

a)
informaţii B2_3
exceptate

0

b)
informatii B2_4
inexistente

0

c) fără motiv

B2_5

0

d) alte motivaţii
(care ?)

B2_6

0

a) utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli
etc)

B2_7

0

b) modul de
îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
publice

B2_8

0

c) acte normative,
reglementări

B2_9

0

d) activitatea
liderilor instituţiei

B2_10

0

e) informaţii privind
modul de aplicare a
Legii nr. 544

B2_11

0

(se B2_12

0

f)
altele
precizează care)

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012,
informaţiilor:

departajat după tipul solicitantului

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de B3_1
persoane fizice

2

B3_2

2

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de
persoane juridice

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. pe suport de hârtie

B4_1

4

b. pe suport electronic

B4_2

4

c. verbal

B4_3

20/zi

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative la adresa
instituţiilor publice în anul
2012 în baza Legii

a. rezolvate
favorabil
reclamantului

C1_1

-

b. respinse

C1_2

-

nr.544/2001

c. în curs de
soluţionare

C1_3

-

2. Numărul de plângeri în
instanţă la adresa
instituţiilor publice în anul
2012 în baza Legii
nr.544/2001

a. rezolvate favorabil
reclamantului

C2_1

-

b. rezolvate în
favoarea instituţiei

C2_2

-

c. pe rol

C2_3

-

1. Costurile totale de funcţionare ale
compartimentului (sau persoanelor) însărcinate
cu informarea şi relaţiile publice (consumabile)
în anul 2012

D1

-

2. Suma încasată în anul 2012 de instituţie pentru
serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public furnizate

D2

-

D. Costuri

Compartiment informatii publice,
Madaras Ioana

