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R A P O R T 

privind accesul la informaţiile de interes public conform 
Legii nr.544/2001 în anul 2007 

 
Potrivit legii, “accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes 

public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi 
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele 
internaţionale ratificate de Parlamentul României”.  

În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, Compartimentul  informare, 
relaţii cu publicul şi secretariat ATOP din structura Direcţiei juridice şi administraţie publică 
locală a Consiliului judeţean întocmeşte anual un raport al cărui conţinut respectă 
prevederile normei legale menţionate. 

În anul 2007, Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP din 
cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
judeţean nr.49/2002, şi-a desfăşurat activitatea în bune condiţii, comunicând în termenele 
prevăzute de lege răspunsurile la toate solicitările care fac obiectul actului normativ 
menţionat. 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2007 au fost primite un număr de 55 
solicitări de informaţii de interes public, solicitări care se departajează pe domenii de 
interes astfel: 

a)  Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) - 5 
b)  Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 7 
c)  Acte normative, reglementări – 25 
d)  Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 – 7 
e) Informaţii despre primăriile din judeţ şi instituţiile subordonate Consiliului 

judeţean – 11.   
  Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 

– 53 solicitări soluţionate. 
Numărul de solicitări respinse, defalcat după motivaţia respingerii (informaţii 

exceptate de la acces, inexistente etc.): 
– 2 informaţii exceptate de la acces. 

 Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: 
        –  2 informaţii cu privire la datele personale. 
  Numărul de solicitări adresate în scris şi pe suport electronic soluţionate prin 

comunicare: 
 – pe suport de hârtie  – 39 solicitări; 
 – suport electronic            – 17 solicitari. 
Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 
 – 43 solicitări. 
 Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 
 – 11 solicitări. 

 Numărul de reclamaţii administrative: 
– 1  

            Din care : 
–   1 respinsă 

Numărul de plângeri în instanţă: 



– 1  
           

Din care : 
–  1 în curs de soluţionare (hotărâre în primă instanţă– decembrie 2007–de 

respingere a plângerii formulate). 
 La punctul de informare-documentare al Compartimentul de informare, relaţii cu 
publicul şi secretariat ATOP au fost afişate codurile de conduită ale funcţionarilor publici şi 
personalului contractual, programul de audienţe organizat la nivelul conducerii Consiliului 
Judeţean, precum şi rapoartele privind accesul la informaţiile de interes public, 
transparenţa decizională în administraţia publică şi activitatea de soluţionare a petiţiilor. 

Costurile totale ale Compartimentul de informare, relaţii cu publicul şi secretariat 
ATOP au fost conform bugetului propriu.  

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 
solicitate: 

 – 1,7 lei. 
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 

– aproximativ 250 persoane. 
 Din analiza acestui raport rezultă că cetăţenii au solicitat în cea mai mare măsură 
informaţii privind apariţia şi aplicarea unor acte normative.  

Pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public, a fost 
instalată o linie telefonică specială, numărul de telefon stabilit fiind: 727988. 

Activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară conform programului stabilit la sediul 
Consiliului judeţean Buzău - camera 8, parter. 
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