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RAPORT 

privind accesul la informa ţii de interes public în anul 2010  

Compartimentul juridic, resurse umane şi relaţii publice asigură accesul tuturor 
cetăţenilor, persoanelor juridice de drept privat şi al altor persoane juridice de drept 
public, la documentele de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces 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. 

Instituţia noastră a elaborat şi publicat în anul 2010 informaţii de interes public, 
din oficiu, potrivit art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

Lista categoriilor de informaţii de interes public a fost făcută publică prin afişare 
la sediul instituţiei, mass-media şi pe pagina de Internet proprie. 

D.J.E.P. Mureş a organizat la sediul instituţiei un punct de informare-
documentare, potrivit art.5, paragraful 4, litera b din Legea nr.544/2001 şi art.8, 
paragraful 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001. 

Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare-documentare în anul 
2010 a fost de 700. 

Nu au fost înregistrate solicitări de informaţii de interes public. 
Au fost oferite informaţii de interes public de către Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin şi 
cu privire la actele normative şi reglementările specifice domeniului de activitate. 

Având în vedere modalitatea de adresare a solicitărilor de informaţii de interes 
public, în anul 2010 au fost  adresate instituţiei 14 solicitări verbale. 

Nu au fost înregistrate în anul 2010 reclamaţii administrative şi plângeri în 
instanţă cu privire la accesul la informaţii de interes public. 

Costurile suportate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş în 
anul 2010 în vederea comunicării de informaţii/articole mass-media sunt în sumă de 
97,96 lei. 
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