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                                                                                                           AVIZAT 

Nr.2161 din 16.04.2019 PRIMAR, 

                                                                                          MĂCHIȚĂ ALEXANDRU 

 

                        RAPORT ANUAL pentru anul 2018 

              privind liberul acces la informaţiile de interes public 

               în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001  

 

               Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public vine 

în sprijinul cetăţenilor, contribuind la facilitarea relaţiilor dintre aceştia şi 

autorităţile şi instituţiile publice. În sensul prezentei legi prin informaţie de interes 

public se înţelege »…orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 

activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori 

de forma sau de modul de exprimare a informaţiei » 

            Accesul la informaţiile de interes public s-a realizat din oficiu sau la cerere , 

orice persoană având dreptul de a solicita informaţii în scris sau verbal. 

           Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. 

           În anul 2018, activitatea privind accesul la informaţiile de interes public s-a 

desfăşurat în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi comunicarea în 

termenele prevăzute de lege, răspunsul, la toate solicitările care fac obiectul 

actului normativ menţionat. 

          Informaţiile de interes public au fost afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul  

oficial al institutiei . 

ROMÂNIA 
    JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primcazanesti@yahoo.com  
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          În perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost înregistrate un număr de 6  

solicitări de informaţii de interes public, având ca obiect : 

- listă străzilor cu lucrări de reparații și asfaltări ; 

- lista autorizaţiilor de construcţie şi a certificatelor de urbanism emise ; 

- informații CV Primar ; 

-sume alocate în buget pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân; 

- manifestările și evenimentele organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri;  

- informații privind aplicarea Primăriei Căzănești la Programul WiFi4EU 

- numărul lăcașelor de cult și sumele acordate acestora în perioada 2012-2017 ; 

a.după modalitatea de soluţionare a acestora : 

- toate cele 6 cereri au fost soluționate favorabil 

b.după tipul solicitantului : 

- 4 solicitări adresate de persoane fizice ; 

-   2 solicitări adresate de către persoane juridice ; 

c.după modalitatea de adresare a cererii : 

- 6 solicitări adresate în format electronic ; 

- nu au fost solicitări adresate verbal ; 

În cursul anului 2018 nu au existat reclamaţii administrative sau plângeri în 

instanţă la adresa instituţiei publice în baza legii nr.544/2001. 

Pentru toate cele 6 solicitări s-a răspuns în termenul legal de 10 zile .  

        Un mare număr de persoane s-au adresat telefonic sau prin prezenţa la sediul 

instituţiei solicitând informaţii furnizate verbal cu privire la : 

- programul de funcţionare al instituţiei si programul de audienţe ; 

           - taxele si impozitele şi modalităţile de plată ; 

           - evenimentele organizate de Primăria Căzăneşti ; 
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           - modalitatea de obţinere a prestaţiilor sociale ; 

           - procedura de executare silită 

           - documentele necesare pentru deschiderea procedurii succesorale ; 

           - documente necesare îndeplinirii procedurii de vânzare-cumpărare a 

terenurilor agricole conform Legii nr.17/2014 . 

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 H.G.123/2002. 

 

 

          Întocmit 

                                                                                consilier relaţii publice, 

                                                                                      Done-Radu Mirela 
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 PONDEREA SOLICITĂRILOR PENTRU INFORMAȚIILE DE 

INTERES PUBLIC FURNIZATE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.544/2001 

-Situația comparativă a numărului de informații de interes public solicitate 

în conformitate cu Legea 544/2001 

Perioada 2014-2018 
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                                                                              2018 – nr.solicitări 6 

2014-solicitări - 20 

2015- solicitări -19 

2016- nr.solicitări -27 

2017 – nr.solicitări - 11 
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