PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA COMUNICARE
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL

RAPORT
privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2005

În anul 2005 au fost actualizate permanent materialele de informare privind
prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile
publice, în acest scop fiind destinat un panou de afişaj la intrarea în instituţie.
Aici au fost expuse materiale cu textul legii, precum şi informaţiile a căror
comunicare din oficiu este obligatorie: coordonatele de contact ale autorităţii
publice, programul de lucru, programul de audienţe, organigrama instituţiei, lista
documentelor gestionate de autoritatea publică, modalităţile de contestare a
deciziei autorităţii publice în ceea ce priveşte accesul la informaţii, persoana
desemnată pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 ş.a. Aceleaşi informaţii
au fost postate şi pe site-ul instituţiei.
De asemenea, atât la avizier, cât şi în incinta Serviciului Relaţii cu publicul –
camera 5 din Palatul Administrativ sunt puse la dispoziţia celor interesaţi modele
pentru formulare de cerere de informaţii publice şi reclamaţii administrative.
În anul 2005 nu au fost evidenţiate distinct solicitările verbale de informaţii
publice, furnizabile pe loc, dar putem aprecia că au fost, în medie, 50 pe zi, atât
direct, cât şi prin intermediul telefonului.
Principalele informaţii solicitate verbal au vizat următoarele domenii:
- programul de lucru cu publicul;
- programul şi modalitatea de înscriere în audienţă la conducerea instituţiei;
- date privind stadiul de soluţionare a unor cereri depuse în instituţiei;
- organizarea de licitaţii şi cereri de ofertă pentru achiziţionarea de produse,
servicii sau lucrări;
organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- sistemul de iluminat public;
- taxele şi impozitele locale: cuantum, modalităţi de plată etc.;
- hotărâri normative adoptate de consiliul local;

- formulare şi acte necesare în vederea emiterii: certificatului de urbanism,
acordului unic, autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avize de săpătură,
autorizaţii de exercitare a unor activităţi economice independente ş.a.
Situaţia statistică a solicitărilor scrise de informaţii publice în anul 2005
este următoarea:
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public:
Din care, departajate pe domenii de interes:
- utilizarea banilor publici:
- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice:
- acte normative, reglementări:
- activitatea liderilor instituţiei:
- informaţii privind modul de aplicare a legii nr. 544/2001
- altele (declaraţii de avere, structura organizatorică,
nr. de personal etc.)

36
1
30
5
-

2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil:
2.1. Numărul de solicitări redirecţionate:

28
1

3. Numărul de solicitări respinse:
Din care, în funcţie de motivaţia refuzului:
- informaţii exceptate:
- informaţii inexistente:

7

-

6
1

4. Numărul de solicitări adresate în scris:
Din care:
- pe suport hârtie:
- pe suport electronic:

36

5. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:

23

6. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:

13

7. Numărul de reclamaţii administrative:
Din care:
- rezolvate favorabil:
- respinse:

3

8. Numărul de plângeri în instanţă:
Din care:
- rezolvate favorabil reclamantului:
- respinse:
- în curs de soluţionare:
9. Suma încasată în anul 2005 de instituţie pentru serviciile

33
3

3
137,96 ron

de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor.
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