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                                                                                                           AVIZAT 

Nr.  2581  din 18.04.2022 PRIMAR, 

                                                                                             STELIAN TRAIAN 

 

                        RAPORT ANUAL pentru anul 2021 

              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. Art.1 prevede faptul că„…accesul liber și 

neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,definite astfel prin 

prezenta lege,constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre 

persoane și autorități publice, în conformitate cu Constituția României și cu 

documentele internaționale ratificate de Parlamentul României” 

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 se realizează 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. 

ROMÂNIA 
    JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: 

primaria@primariacazanestiil.ro  
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           În anul 2021,în condițiile impuse de restricțiile actualei pandemii,un procent 

de 80% din cererile privind informațiile de interes public au fost transmise în 

format electronic , solicitanții menționând că doresc ca și răspunsurile să fie 

transmise în același format,răspunsurile fiind furnizate în bune condiţii, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi comunicarea în termenele prevăzute de lege, 

pentru 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 . 

          În perioada ianuarie-decembrie 2021, au fost înregistrate un număr de 15  

solicitări de informaţii de interes public, având ca obiect : 

- numărul de burse acordate elevilor Școlii Profesionale Căzănești și cuantumul 

acestora ; 

- asigurarea de către instituție a interpretului autorizat pentru persoanele cu 

deficiențe de auz în conformitate cu Legea nr.27/2020,privind limba semnelor 

române; 

- locurile de parcare aflate în parcările publice  ; 

- numărul de posturi din organigramă și nr. de angajați ; 

- nomenclatorul stradal  

- informații cum privire la colectarea selectivă a deșeurilor 

a.după modalitatea de soluţionare a acestora : 

- toate cele 15  cereri au fost soluționate favorabil 

b.după tipul solicitantului : 

 - 4 solicitări adresate de persoane fizice ; 

-   11 solicitări adresate de către persoane juridice ; 

c.după modalitatea de adresare a cererii : 
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- 12 solicitări adresate în format electronic ; 

- 2 solicitări adresate pe suport de hârtie 

- 1 solicitare adresată verbal ; 

În cursul anului 2021 nu au existat reclamaţii administrative sau plângeri în 

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

Pentru  14 solicitări s-a răspuns în termen de 10 zile ,1 solicitare  a primit răspuns 

în termen de 30 de zile , în conformitate cu prevederile art.7 ,alin.(1) ,privind 

posibilitatea autorităților de a-și rezerva un termen de 30 de zile dacă lucrările 

solicitate implică un grad de complexitate și dificultate mai mare,cu obligația 

înștiințării solicitatntului ,în scris despre acest fapt în termen 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 , impozitele şi modalităţile de plată ; 

           - colectarea selectivă a deșeurilor și modul de stabilire a taxei speciale de 

salubritate ;  

           - 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.478/2016. 
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          Întocmit 

                                                                                consilier relaţii publice, 

                                                                                      Done-Radu Mirela 

            

 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 2014-2020 
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                                                                              2018 – nr.solicitări 6 

2014-solicitări – 20                                           2019 – nr.solicitări 12 

2015- solicitări -19                                            2020- nr.solicitări -14 

2016- nr.solicitări -27                                         2021 – nr.solicitări 15 
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2017 – nr.solicitări - 11 

   

 


