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RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ÎN
ANUL 2010
“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”
Art. 1 din Legea nr.544/2001
Serviciul administraţie publică şi cancelarie, prin Compartimentul relaţii
cu publicul şi informaţii de interes public, asigură accesul tuturor cetăţenilor,
persoanelor juridice de drept privat şi altor persoane juridice de drept public, la
documentele de interes public conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.
134/2007.
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art. 27 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.
Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

În cursul anului 2010 la Consiliul Judeţean Mureş s-au înregistrat 159
cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001
Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
I. Informaţii privind modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin
Consiliului Judeţean – 8 solicitări
II. Informaţii privind utilizarea banilor publici - 21 solicitări
III . Acte normative, reglementări – 78 solicitări
IV. Activitatea liderilor instituţiei – 0 solicitări
V. Informaţii privind modul de implementarea la nivelul Consiliului
judeţean a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică – 0 solicitări
VI. Informaţii privind activitatea şi coordonatele de contact ale unor
instituţii publice – 32 solicitări
VII. Alte domenii – 20 solicitări
Numărul de solicitări rezolvate favorabil
Din totalul celor 159 solicitări un număr de 154 au fost rezolvate
favorabil.
Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii
Din totalul celor 159 de solicitări 5 au fost respinse:
1. Informaţii exceptate de la accesul liber:
2. Informaţii inexistente sau neidentificate:
5 solicitări

Modul de adresare a cererilor

Din totalul de 159 cereri:
 90 au fost adresate verbal;
 59 au fost adresate pe suport de hârtie din care:
 21 au fost în format electronic (e-mail)
Număr de cereri raportat la categoriile de solicitanţi
Cele 159 cereri au fost adresate de următoarele categorii de solicitanţi:
 125 cereri adresate de persoane fizice;


13 cereri adresate de persoane juridice (ONG);

 21 cereri adresate de persoane juridice (altele decât
ONG).
Numărul de reclamaţii administrative
În cursul anului 2010 nu au fost formulate reclamaţii administrative.
Numărul de plângeri în instanţă
În cursul anului 2010 nu au fost formulate plângeri în instanţă.
Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate
Costurile serviciilor de copiere suportate de solicitanţi, în cursul anului
2010 s-au ridicat la suma de 648,75 lei.
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 500

