ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
RAPORT
privind accesul la informatiile de interes public conform
Legii nr.544/2001 în anul 2008
Potrivit legii, ,, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de
interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre
persoane şi autoritătile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu
documentele internationale ratificate de Parlamentul României".
În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.544/2001, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 123/2002, persoanele
responsabile cu Legea nr. 544/2001 din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică Locală a Consiliului Judetean Ilfov întocmeşte anual un raport al cărui
conţinut respectă prevederile normei legale menţionate.
În anul 2008, persoanele responsabile cu Legea nr. 544/2001 şi-a desfăşurat
activitatea în bune conditii, comunicând în termenele prevăzute de lege răspunsurile
la toate solicitările care fac obiectul actului normativ menţionat.
Astfel în perioada ianuarie - decembrie 2008 au fost primite un număr de 37
solicitări de informaţii de interes public, solicitări care se departajează pe domenii de
interes astfel:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public- 37 solicitări
b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes :
- documente emise în vederea autorizaţiei de construcţie - 4
- atribuirea în folosinţă gratuită imobil în vederea ridicării unui lăcaş de cult - 1
- Hotărările Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov-1
- servicii publice de editare a monitorul - 2
- solicitări declaraţii de avere -2
- informaţii locuinţă Oana Furnică-1
- solicitare Hotărâri, Decizii ale Consiliului Judeţean Ilfov - 3
- solicitare rapoarte - 1
- informaţii terenuri - 4
- Informaţii conform art. 5 din Legea 544/2001 - 5
- cereri de retrocedare -1
- anunţuri privind elaborarea de acte normative Legea 52/2003 – 1
- documente privind cazuri de avertizare conform Legii 571/2004 -3
- desemnare persoane conform Legii 144/2007, Legea 50/2007 – 2
- lista contracte de achiziţii -1
- program de dezvoltare economica a Consiliului Judeţean Ilfov – 1

-

Consiliul Judeţean Ilfov - acţionar parc industrial - 1
componenţa Consiliul Local Gruiu – 1
alocare granturi -1
reducere şi reciclare hârtie -1
c) numărul de solicitări rezolvate favorabil -28
d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivatia respingerii:
- informaţii exceptate de la acces - inexistente - 1
- nu avem competenţa legală -8
e) numărul de solicitări adresate în scris: 37
1. pe suport de hârtie- 34
2. pe suport electronic- 3
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 8
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 29
h) numărul de reclamaţii administrative: 0
1. rezolvate favorabil;
2. respinse;
i) numărul de plângeri în instanta: 1
1. rezolvate favorabil;
2. respinse;
3. în curs de soluţionare -1
j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public solicitate –
l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare -
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