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Nr. 1224/23.01.2014                                                                                     
Dosar : VI/C/1                                      

                  

 

RAPORT 

PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ÎN ANUL 2013 

 

“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 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 121/2013, 

accesul la informaţiile de interes public se realizează prin intermediul 

Compartimentului de relaţii cu publicul şi informaţii de interes public din 

cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică.  Acesta întocmeşte anual – 

potrivit dispoziţiilor legale – un raport privind accesul la informaţiile de interes 

public.  

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 al solicitărilor de informaţii de interes public 

În cursul anului 2013 la Consiliul Judeţean Mureş s-au înregistrat 124 cereri 

formulate în baza Legii nr. 544/2001.   

Numărul total al solicitărilor, departajat pe domenii de interes 

Cele 124 solicitări au vizat următoarele domenii: 

 I. Modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin Consiliului judeţean – 3 

solicitări; 

 II. Utilizarea banilor publici - 49 solicitări; 
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 III . Acte normative, reglementări – 58 solicitări; 

 IV. Activitatea liderilor instituţiei –  2 solicitări; 

 V. Modul de implementare 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 – 4 solicitări; 

 VI. Activitatea şi coordonatele de contact ale unor instituţii publice – 8 

solicitări. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând reprezentarea grafică a cererilor înregistrate la instituţia noastră, 

observăm că cele mai multe au vizat domeniile de interes privind acte 

normative, reglementări şi utilizarea banilor publici. 

 Numărul solicitărilor rezolvate favorabil 

 Din totalul celor 124 solicitări un număr de 112 au fost rezolvate favorabil 

reprezentând 90,32% din totalul cererilor. 

Numărul solicitărilor  redirecţionate spre soluţionare altor instituţii 

 Din totalul celor 124 solicitări una a fost redirecţionată spre soluţionare 

altei instituţii 
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Numărul solicitărilor respinse, în funcţie de motivaţia respingerii 

 Din totalul celor 124 solicitări 12 au fost respinse, reprezentând un 

procent de 9,68% din totalul cererilor. Acestea au vizat: 

 1. Informaţii exceptate – 1 solicitare 

 2. Informaţii inexistente sau neidentificate - 10 solicitări 

 3. Alt motiv ( anonimă) – 1 solicitare 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Analizând reprezentarea grafică a cererilor privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, înregistrate la instituţia noastră, observăm că din totalul de 

124 cereri un procent de peste 90% au fost soluţionate favorabil. 

Modul de adresare a cererilor 

  Din totalul de 124 cereri: 

 •32 au fost formulate verbal, reprezentând 26% din totalul cererilor; 

 •36 au fost primite pe suport de hârtie, reprezentând 29% din totalul 

cererilor; 

 •56 au fost transmise în format electronic (e-mail), reprezentând 45% din 

totalul cererilor. 
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Numărul cererilor raportat la categoriile de solicitanţi 

Cele 124 cereri au fost formulate de următoarele categorii de solicitanţi: 

 •75 cereri formulate de persoane fizice,  reprezentând 60% din totalul 

cererilor; 

 •17 cereri formulate de persoane juridice (ONG), reprezentând 14% din 

totalul cererilor; 

 •32 cereri formulate de persoane juridice (altele decât ONG), 

reprezentând 26% din totalul cererilor. 
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Numărul de reclamaţii administrative 

 În cursul anului 2013 a fost înregistrată o reclamaţie administrativă care a 

fost respinsă ca neîntemeiată.    

Numărul de plângeri în instanţă 

 În cursul anului 2013 nu au fost formulate plângeri în instanţă.   

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice  

 Costurile totale (salariale şi de regie ) ale Compartimentului de relaţii cu 

publicul şi informaţii de interes public în anul 2013 au fost de aproximativ 

65.238 lei. 

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate 

 Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 

interes public solicitate, în anul 2013, s-au ridicat la suma de 185,90 lei. 

Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 

 Aproximativ 250 de persoane. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 


