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RAPORT
!
de activitate cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, pe anul 2014,
la nivelul Primăriei oraşului Ineu
1. Misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau
atinse în perioada de raportare ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public,
asigurând accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public;
aceasta fiind misiunea instituţiei publice.
Administraţia publică a oraşului Ineu a stabilit ca obiectiv principal
deschiderea totală faţă de cetăţean printr-o comunicare reală şi eficientă, care să
conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite
şi la atingerea unui nivel
performant de exercitare a actului administrativ.
Asigurarea accesului la informaţiile de interes public către cetăţeni,
persoane fizice sau juridice, se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei
desemnate în acest scop - consilier Felicia Barna, în cadrul Compartimentului Relaţii cu
Publicul.
Conform art.5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public activitatea de informare publică
directă a persoanelor şi cea de informare a presei se organizează distinct, activitatea de
informare a presei se face de către domnul Primar.
Pentru o mai bună informare a cetăţenilor şi pentru sporirea gradului de
transparenţă decizională, Consiliul local Ineu publica INFORMAŢIA INEUANA a
oraşului Ineu, publicaţie care apare lunar, fiind prezentate atât hotărâri adoptate în
şedinţele Consiliului Local Ineu, dispoziţii ale primarului precum şi unele informaţii de
interes public.

2. Indici de performanţă , cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
In cursul anului 2014 s-au respectat prevederile legale cu privire la
aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public prin
următoarele acţiuni:
»
• s-a întocmit raportul anual de activitate conform art.5, aliniatul (3) care a fost
publicat în Monitorul Oficial al României partea a IlI-a precum şi în publicaţia proprie
şi a fost afişat la avizierul primăriei;
• la începutul anului s-a actualizat buletinul informativ care conţine informaţiile
de interes public care se comunică din oficiu , prevăzute la art. 5, alinatul(l) din lege ,
care s-a afişat la avizierul de la intrarea în primărie;
• primăria a organizat un punct de informare- documentare, potrivit art. 5, aliniatul (4),
litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, aliniatul (1) din Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001, care estimăm că a fost vizitat de circa 300 persoane;
• informaţiile de interes public s-au adus la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la
avizierul primăriei; în publicaţia proprie locală sau pe site-ul primăriei;
Pentru informaţiile solicitate verbal răspunsul a fost dat pe loc sau
persoana a fost îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, cererile fiind
toate rezolvate în termenul legal.
3. Scurta prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a
acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;
în anul 2014 conf.art.27 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.544, situaţia statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind
furnizarea informaţiilor publice este următoarea:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public
11
b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes :
11
- Utilizarea banilor publici
2
- Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
1
- Acte normative, reglementări
- Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544
1
- Altele (inventarul domeniului public al oraşului Ineu, copie petitie,
lista autorizatii de construire si certificate urbanism; informaţii
litigii legile fondului funciar.)
7
c) numărul de solicitări rezolvate favorabil
11
d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de
motivul respingerii (informaţii exceptate)
e) numărul de solicitări adresate în scris
11
1. pe suport de hârtie
11
2. pe suport electronic
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice :
1
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice:
10
h) numărul de reclamaţii administrative
i) numărul de plângeri în instanţă
j) costurile totale ale compartimentului de informare şi
100 lei
relaţii publice

k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a
informaţiilor de interes public solicitate;
1) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de
300
informare- documentare
Ca urmare a celor prezentate la puntele 2 şi 3 raportat la obiectivele
primăriei oraşului Ineu de a desfăşură activitatea într-o manieră deschisă faţă de public,
şi de a asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes
public , pe loc sau cu respectarea termenelor prevăzute de lege , considerăm că aceste
obiective au fost atinse.
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe ;
Punctul de informare - documentare, din cadrul Primăriei oraşului Ineu, a
înregistrat costuri de 100 lei (reprezentând consumabile) şi a încasat suma de - lei
pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor.
5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora - NU E CAZUL.
6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor - NU E CAZUL.
Pentru anul 2014, în cadrul structurii responsabile cu furnizarea
informaţiilor de interes public, a Compartimentului Relaţii cu Publicul, au fost stabilite
obiective generale care să îmbunătăţească procesul de comunicare dintre cetăţeni şi
administraţia publică şi să faciliteze accesul cetăţenilor la informaţii:
- diversificarea informaţiilor postate pe site-ul instituţiei , astfel încât accesul la
acestea să se realizeze fără a mai fi necesară deplasarea cetăţenilor la sediul
instituţiei;
- dezvoltarea punctului de informare - documentare prin: actualizarea permanentă
şi lărgirea bazei de date proprii, constituită în cadrul punctului de informaredocumentare, în vederea creşterii capabilităţii de a furniza cetăţenilor informaţii
(informaţiile publice furnizabile din oficiu) direct în cele mai multe cazuri şi
reducerea timpilor de aşteptare;
- reducerea timpului de răspuns la solicitările de informaţii publice furnizabile la
cerere;

ÎNTOCMIT,
Consilier Felicia Barna

