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ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENEAZĂ ORGANIZAREA
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1. Legea nr. 215 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare privind
administraŃia publică locală – MO nr. 204/2001 ;
2. O.G. nr. 35/2002 aprobată prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea statutului
cadru de organizare şi funcŃionare al consiliilor locale – MO nr. 90/2002 ;
3. Hotărârea Consiliului Local Măureni cu nr. 72/24.12.2004 privind adoptarea
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Măureni ;
4. Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 73 / 24.12.2004 privind Regulamentul
de organizare şi funcŃionare al aparatului propriu al consiliului local ;
5. Alte acte normative emise de organele centrale sau locale cu referire la
organizarea şi funcŃionarea instituŃiei publice .

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUłIILE
COMPARTIMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCłIONARE,
PROGRAMUL DE AUDIENłE
I.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Pentru indeplinirea atributiilor conferite de legislaŃia în vigoare, Consiliul Local Măureni
este deservit de un aparat propriu, subordonat primarului , care poate delega aceste competente
prin dispozitie.
In functie de specificitatea atribuŃiilor, Consiliul Local Măureni işi organizează aparatul
propriu în structuri de specialitate, respectiv compartimente.
Acestea sunt structuri organizatorice ale Consiliului Local Măureni care asigură
realizarea atribuŃiilor autoritătii administratiei publice locale stabilite din lege si alte acte
normative, precum si cele reieşite din propriile hotărâri.
Compartimentele de specialitate ale consiliului local nu au capacitate decizională si nici
dreptul de a initia proiecte de hotărâri, ci doar abilitatea legala de a fundamenta prin rapoarte
de specialitate, studii, referate etc., sub aspect legal, formal, de eficientă si/sau eficacitate,
procesul decizional.
Organigrama, statul de functii, numãrul personalului din aparatul propriu si fişele de
evaluare a postului se aprobä conform legii anual, la propunerea primarului prin hotärâre a
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Consiliului Local, sau ori de câte ori dispozitii legale speciale impun acest lucru.
Aparatul propriu al Consiliului Local este organizat conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2004, având in componentă următoarele compartimente :
- Contabilitate, Buget, Impozite şi taxe şi Patrimoniu ;
- AdministraŃie publică locală si agricol ;
- Stare civilă şi autoritate tutelară si resurse umane ;
- Cultura si deservire ;
Primarul, viceprimarul si secretarul comunei asigura conducerea, coordonarea şi
controlul activitätii desfäsurate de compartimentele de specialitate, asa cum rezultä din
organigrama si dispozitia primarului .
Secretarul comunei programează, organizează, coordonează, antrenează si controlează
activitatea salariaŃilor (functionani publici sau angajaŃi cu contract individual de muncă).
In scopul organizării executării legii si a celorlalte acte normative, aparatul propriu al
Consiliului Local îndeplineşte următoarele atribuŃii generale, reieşite din competenŃa autorităŃii
administraŃiei publice locale :
a) activităti de aplicare şi executare a legislatiei în vigoare, inclusiv a hotărârilor adoptate de
Consiliul Local Măureni şi a dispoziŃiilor emise de primar
b) întocmeşte studii, programe, prognoze, rapoarte, referate si alte documente pe care se
fundamenteazä procesul decizional din cadrul Consiliului Local;
e) asigură îndeplinirea în concret a atributiilor specific fiecărui compartiment de specialitate, în
condiŃii de legalitate Ńi oportunitate;
f) îndeplineşte orice alte atribuŃii reieşite din legislaŃia în vigoare, hotărârile Consiliului Local şi
dispoziŃiile emise de primar;
g) răspunde în condiŃiile legii si ale prezentului regulament pentru intreaga activitate desfăşurată.
Detalierea concretă a atribuŃiilor fiecărei structuri organizatorice este redatã in Capitolul IV al
prezentului regutament.
Individualizarea atribuŃiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local
se realizează prin fişa postului.
Secretarul comunei coordoneazä din punct de vedere juridic activitatea compartimentelor .
Categorii de personal
Aparatul propriu al Consiliului Local cuprinde 2 categorii de personal, după cum urmează:
a) funcŃionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind statutul
funcŃionarilor publici cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile legislaŃiei
muncii;
b) personalul angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcŃionar public şi
căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevedenile legislatiei muncii.
Ambelor categorii de personal din aparatul propriu al Consiliului Local li se vor aplica in mod
conespunzător dispoziŃiile prezentului regulament.
Angajarea, promovarea si evaluarea activităŃii ambelor categonii de personal, se face în
conformitate cu dispoziŃiile legale cât si ale Hotärânii Consiliului Local privind aprobarea
regulamentului de ordine interioară al aparatului propriu al Consiliului Local.
FuncŃiile publice din structura organizatorică a Consiliului Local se clasifică astfel:
a) după criteniul naturii competenŃelor în:
— funcŃii publice de conducere ( secretarul comunei);
— funcŃii publice de executie ( referent );
b) după criteriul studiilor absolvite în:
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— funcŃii publice de clasa a III-a care pot fi ocupate de persoane cu studii liceale şi/sau post liceale
absolvite cu diplomă.
FuncŃiile de execuŃie de specialitate ale Consiliului Local Măureni sunt cele de referent.
FuncŃiile de execuŃie comune ale aparatului propriu al Consiliului Local Măureni sunt cele de
îngrijitor şi şofer

II.

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTELOR

Compartimentul contabilitate, buget, patrimoniu, impozite şi taxe are următoarele atribuŃii
principale :
A. În domeniul elaborării si executării bugetului local, al extrabugetului, precum si al
gestionării fondurilor cu destinaŃie specială:
1) organizează acŃiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul comunei, precum si a bugetelor
de venituri şi cheltuieli ale unităŃilor ;
2) întocmeşte proiectele bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local, verifică,
analizează şi centralizează bugetele instituŃiilor subordonate, având obligaŃia respectării structurii pe
capitole si subcapitole a bugetelor respective, conform Legii finanŃelor publice locale şi a ordinelor si
instrucŃiunilor emise de către Ministerul FinanŃelor Publice;
3) elaborează variante privind nivelul şi evoluŃia cheltuielilor, in perspectivă pentru acŃiunile
finanŃate din bugetul local si bugetul instituŃiilor publice ale căror cheltuieli se fac din bugetul local;
4) răspunde de pregătirea lucrărilor privind cheltuielile bugetului local si ale bugetelor unităŃilor
subordonate atât in faza de proiect cat si in faza definitiva;
5) stabileşte potrivit legii, veniturile proprii ale bugetului local in vederea acoperirii cheltuielilor;
6) urmăreşte execuŃia cheltuielilor din bugetul judeŃean, cat si din fondurile extrabugetare,
întocmind periodic informări şi rapoarte privind modul de realizare ale acestora, propunând măsuri
atunci când constată că acestea nu se realizează potrivit prevederilor legale;
7) răspunde de organizarea si conducerea evidentei contabile a sumelor aprobate in vederea
efectuării cheltuielilor proprii si a unităŃilor subordonate, conduce evidenta deschiderilor do credite
atât pentru activitatea proprie cât si a celorlalte unităŃi subordonate;
8) întocmeşte raportul contabil privind execuŃia bugetului local, efectuează raportarea operativă si
lunară la organele in drept a cheltuielilor;
9) propune mijloacele fixe spre casare sau licitare;
10) efectuează plaŃi din transferuri şi din bugetul local pe baza actelor justificative;
11) realizeazä toate procedurile privind evidentierea in Registrul datoriei publice a modului de
derulare a imprumuturilor angajate de Consiliul Local, când se impune;
12) îndeplineşte atribuŃiile executorului bugetar local în ceea ce priveşte evidenŃa titlurilor de
creanŃă, evidenŃă şi declanşarea procedurilor de executare silită conform prevederilor 0.G. nr. 39/2003
privind procedurile de administrare a creanŃelor bugetului local, realizând atribuŃiile din prezentul
regulament si din Metodologia privind executarea silită aprobata prin hotărâre a guvernului.
13) asigurã evidentierea in contabilitate a bunurilor din domeniul public al comunei, efectuând
operatiunile care se impun în urma eventualelor transferuri ale acestor bunuri;
14) întocmeşte documentatia privind incheierea exerciŃiului financiar anual, respectând
rnetodologia în domeniu elaborată de către Ministerul Finantelor Publice, si o supune in termenul legal
spre aprobare Consiliului Local;
15) urmăreşte ca toate atribuŃiile prevăzute mai sus sä se materializeze in documente financiarcontabile întocmite conform metodologiilor emise de cätre Ministerul Finantelor
Publice;
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16) răspunde de executarea conturilor lunare de execuŃie bugetară , de întocmirea dărilor de seamă
contabile trimestriale şi anuale privind bugetul local şi a situaŃiilor operative ce trebuiesc transmise în
condiŃiile legii ;
17) Ńine evidenŃa nominală a debitelor şi încasărilor din impozitele şi taxele locale sau a altor taxe
stabilite de către consiliul local , întocmeşte listele de rămăşiŃe şi supra solviri răspunzând de
prescrierea acestora prin ne reactivare şi urmăreşte dacă agentul fiscal verifică anual starea de
insolvabilitate a persoanelor aflate în această situaŃie :
18) întocmeşte formele de restituire , compensare şi virare a planurilor de încasări din impozite şi
taxe în condiŃiile reglementate de lege :
19) verifică cel puŃin o dată pe săptămână casieria consiliului local , informând primarul
în caz de abatere de le disciplina financiar - contabilă ;
20) răspunde de întocmirea statelor de plată lunare pentru personalul din aparatul propriu şi al
colaboratorilor consiliului local ,
21) asigură gospodărirea cât mai economicoasă a mijloacelor materiale şi băneşti , respectarea
dispoziŃiilor legale care reglementează constituirea şi utilizarea lor , exercitând permanent controlul
financiar preventiv asupra tuturor documentelor şi operaŃiilor financiar - contabile ;
22) răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii anuale şi de întocmirea formelor legale de
casare - declasare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei , făcând propuneri pentru
recuperarea pagubelor , acolo unde ele există ;
23) întocmeşte planurile de casă , precum şi documentele de plăŃi şi încasări prin trezorerie ;
24) face propuneri pentru virări de credite bugetare , modificări şi alocaŃii trimestriale , precum şi
propuneri pentru deblocarea creditelor bugetare rămase nefolosite în condiŃiile legii ;
25) Ńine evidenŃa mijloacelor fixe , a obiectelor de inventar şi a materialelor ;
26) ia măsuri de gospodărire raŃională a energiei electrice , a consumabilelor , etc
27) stabileşte , constată , controlează , încasează şi urmăreşte impozitele şi taxele locale , a
majorărilor de întârziere , a penalităŃilor şi a amenzilor , soluŃionează contestaŃii , obiecŃiuni şi plângeri
formulate împotriva actelor de impunere conf. dispoziŃiei primarului nr. 6/2.02.2000 şi răspunde de
aceasta ;
28) Ńine evidenŃa cererilor , contestaŃiilor , reclamaŃiilor şi sesizărilor cetăŃenilor pe linie financiar contabilă ;
29) întocmeşte şi eliberează certificatele fiscale la cererea persoanelor interesate ;
30) păstrează , eliberează şi conduce evidenŃa imprimatelor cu regim special :
31) emite avizele necesare la proiectele de hotărâri supuse spre dezbatere consiliului local ,
acordând asistenŃă de specialitate consilierilor locali , la cerere .
32) procedează la arhivarea documentaŃiei create conform nomenclatorului aprobat de consiliul
local, la inventarierea ei şi la depozitarea ei în locurile stabilite ;
32) îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de consiliu local şi de primar pe linie financiar - contabilă
, precum şi de actele normative din acest domeniu .
B - In domeniul controlului financiar preventiv propriu:
1) exercită controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care vizeazä in principal:
a) angajamentele legale si angajamentele bugetare;
b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizärii trimestriale si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor
aprobate, inclusiv prin virani de credite;
d) ordonarea cheltuielilor;
e) constituirea veniturilor publice, in privinŃa autonizării şi stabilirii titlurilor de incasare;
f) concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului public al comunei;
g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinând domeniului privat al
comunei;
5

h) alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;
2) asigurä exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul local
(alimentarea cu mijloace bänesti, pläti reprezentand cheltuieli din bugete , eliberări de valori materiale
si pentru alte operatiuni specifice potrivit reglementărilor în vigoare);
3) raspunde de întocmirea potrivit legii a documentelor de platä cätre organele bancare si cele
contabile si urmäreste primirea la timp a extraselor de cont si verificarea lor si a documentelor
însotitoare asigurând incadrarea corectă pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a cheltuielilor
preväzute in bugetul aprobat;
4) analizeazä cererile si documentatiile privind deschiderea creditelor bugetare la trezorerie pentru
cheltuieli curente si de capital urmärind respectarea legalitätii, necesitätii si oportunitätii acestora in
limitele aprobate prin buget si in raport cu indeplinirea actiunilor si utilizärii mijloacelor financiare
acordate anterior, vireazä in conturile de disponibil sumele aprobate in limita prevederilor si potrivit
destinatiei stabilite;
5) conduce evidenta contabilä privind efectuarea cheltuielilor preväzute in bugetul de venituri si
cheltuieli aprobate prin mijloace bugetare, extrabugetare si din alte fonduri legal constituite, a
gestionärii valorilor materiale, bunurilor de inventar si mijloace bänesti, a decontarilor cu debitorii si
creditorii si exercitä controlul periodic asupra gestiunilor, in vederea asigurärii integritätii
patrimoniului propriu;
6) exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie si asigurä incasarea la timp a
creantelor, lichidarea obligatiilor de plată, luând mäsurile necesare pentru stabilirea rãspunderilor
atunci când este cazul;
7) räspunde de organizarea efectuarii la timp a operatiunilor de inventariere a valorilor materiale,
bänesti si a decontãrilor cu bugetul propriu şi asigură efectuarea acestor operatiuni la unitãtile
subordonate.

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
LOCALĂ ŞI AGRICOL
Compartimentul administraŃie publică locală şi agricol are următoarele atribuŃii
principale :
1) conduce şi Ńine la zi registrul agricol al comunei, completează situaŃiile statistice care Ńin de
acesta , înaintându-le în termen legal organelor în drept;
2) sub conducerea secretarului execută lucrări de cadastru funciar;
3) participă la controlul datelor declarate şi operează în registru diferenŃele constatate , înştiinŃând
capul gospodăriei şi pe secretar , în vederea aplicării dispoziŃiilor legale ;
4) procedează la eliberarea biletelor de vită în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile
consiliului local;
5) procedează la eliberarea certificatelor de producător agricol conform legii în vigoare ;
6) urmăreşte ca la eliberarea biletelor de proprietate, a certificatelor de producător şi a
adeverinŃelor solicitate de cetăŃeni să fie încasate taxele stabilite prin hotărâri ale consiliului
local, în caz contrar răspunzând disciplinar şi pecuniar;
7) procedează la operarea mişcării animalelor în registrul agricol, conform declaraŃiilor cetăŃenilor
şi a actelor justificative ale acestora ;
8) referă asupra datelor înscrise în registrul agricol pe care le înscrie în adeverinŃele solicitate de
cetăŃeni ;
9) răspunde de exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi în actele eliberate;
10) sub îndrumarea secretarului desfăşoară o permanentă muncă de popularizare în rândul
cetăŃenilor a legislaŃiei privind acest domeniu de activitate ;
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11) participă alături de comisiile constituite la nivel local la punerea în posesie a terenurilor
agricole conf. legilor în vigoare ;
12) răspunde de evidenŃa terenurilor din intravilan aflate în proprietatea comunei , precum şi a
cetăŃenilor care le solicită pentru lucrări agricole;
13) sub conducerea secretarului, participă la lucrări de cadastru funciar necesare consiliului local
sau la solicitarea cetăŃenilor , conform hotărârii consiliului local ,
14) execută , împreună cu comisia constituită în acest scop , anchetele privind evaluarea pagubelor
produse în culturile cetăŃenilor de către animale , calamităŃi sau din alte cauze obiective ,
propunând totodată şi măsurile ce trebuiesc luate ;
15) răspunde din punct de vedere tehnic , împreună cu viceprimarul comunei , de verificarea
documentaŃiilor tehnice prevăzute de Legea nr. 50 / 1991 , republicată şi modificată prin Legea
nr. 453 /2001 în ceea ce priveşte eliberarea certificatelor de urbanism , al autorizaŃiilor de
construire – desfiinŃare , precum şi de recepŃionare a acestora , conform legii ;
16) răspunde de toate evidenŃele aflate în arhiva primăriei în ceea ce privesc Legea nr. 18 / 1991 ,
republicată privind fondul funciar şi Legea nr. 1 / 2000 ,
17) execută măsurătorile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăŃite conform legii ,
alături de membrii comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar ;
18) sub conducerea primarului şi a secretarului verifică documentaŃia de aplicare a Legii nr. 18 /
1991 şi a Legii nr. 1 / 2000 şi pune în concordanŃă toate datele înscrise în tabele nominale , pe
localităŃi , asigurându-se că toate documentele primare punerii în posesie se găsesc efectiv în
arhivă ;
19) reprezintă consiliul local în toate acŃiunile care privesc documentele cadastrale ale comunei (
OGCC Caraş-Severin , DirecŃia Agricolă , Carte Funciară , etc ) .
20) răspunde de înscrierea corectă a terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau
juridice în registrul agricol al comunei , aşa cum rezultă din aplicarea Legii nr. 18 / 1991 şi a
Legii nr. 1 / 2000 ;
21) sub conducerea secretarului va proceda la actualizarea extraselor de carte funciară pentru
intravilanele celor două localităŃi ale comunei ;
22) execută orice alte atribuŃii stabilite de consiliul local , primar sau secretar ;
23) sub conducerea secretarului, răspunde de aplicarea Legii nr. 15/2003 ;
24) răspunde de aplicarea Legii nr. 646/2002 ;
25) răspunde de arhivarea documentaŃiei create conform nomenclatorului aprobat de consiliul
local, la inventarierea ei şi la depozitarea ei în locurile stabilite ;
26) ia măsuri de întocmire a contractelor de închiriere a terenurilor din intravilan sau extravilan,
după aprobare de către consiliul local şi le transmite compartimentului contabilitate în vederea
debitării ;
27) răspunde de preluarea, întocmirea şi depunerea documentaŃiilor cu prilejul acordării de către
stat a unor ajutoare financiare sau de altă natură acordată proprietarilor de terenuri agricole ;
28) Ńine evidenŃa strictă a tuturor terenurilor aflate în domeniul privat al comunei ;
29) Ńine evidenŃa strictă a tuturor terenurilor aflate în domeniul public al comunei ;
30) completează adeverinŃe,certificate , etc . la solicitarea cetăŃenilor conform datelor înscrise în
registrele agricole , după care le transmite primarului sau secretarului , după caz , în vederea
semnării , în termenul legal;
31) participă alături de organele de specialitate judeŃene la identificarea terenurilor degradate ,
propunând măsuri de ameliorare a acestora ;
32) Ńine evidenŃa tuturor documentelor care au stat la baza reconstituirii sau constituirii drepturilor
de proprietate asupra terenurilor de către cetăŃeni ;
33) Ńine evidenŃa tuturor documentelor prin care cetăŃenii au procedat la vânzarea terenurilor
agricole situate în intravilan sau extravilan ;
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34) procedează la operarea în registrele agricole a tuturor operaŃiunilor prin care s-au modificat
drepturile de proprietate asupra terenurilor agricole ;
35) transmite în termenul legal situaŃiile statistice privitoare la situaŃia terenurilor, animalelor, etc.
către organismele judeŃene abilitate ;
36) execută orice alte atribuŃii stabilite prin acte normative , de consiliul local , primar sau
secretar;

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTULUI STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE ,
AUTORITATE TUTELARĂ , ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI SECRETARIAT
ADMINISTRATIV
Compartimentul stare civilă , resurse umane, autoritate tutelară, asistenŃă socială şi secretariat
administrativ are următoarele atribuŃii principale :
Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului Local Măureni nu este angajat nici un funcŃionar
public pe postul de referent stare civilă şi nici pentru resurse umane, atribuŃiile pe aceste linii sunt
aduse la îndeplinire de secretarul comunei, prin cumul de funcŃii.
1) procedează la întocmirea actelor de naştere ;
2) procedează la întocmirea actelor de căsătorie ;
3) procedează la întocmirea actelor de deces ;
4) transmite la sfârşitul fiecărei luni situaŃiile statistice la direcŃia judeŃeană de statistică, la direcŃia
de dialog , familie şi solidaritate socială şi la FEIP Bocşa ;
5) asigura reprezentarea Consiliului Local in fata organelor judecätoreşti;
6) intocmeste referatele si dispozitiile cu propuneri pentru incuvintarea casatoriilor cu dispensă de
virstä si grad de rudenie;
7) vizeazä pentru legalitate dispozitiile primarului prin care se incuviinteazä cäsätoriile cu dispensa
de virsta si grad de rudenie;
8) procedează la intocmirea actiunilor de rectificare, anulare , completare, şi modificare a actelor
de stare civilä si a mentiunilor inscrise pe acestea, conform Legii nr. 119/1996, privind actele de stare
civila, cu modificãrile si completärile ulterioare;
9) pãstreazä şi tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul I şi II, după caz, a lucrärilor de
stare civilä ce le aparŃin si a certificatelor de stare civilä;
10) se ingrijeste de copierea registrelor de stare civila pierdute ori distruse partial sau total, dupa
exemplarul existent;
11) efectueazä mentiuni in registrele de stare civilã exemplarul I şi II, după caz, transmiŃând în
termen de 10 zile menŃiunile necesare la actele de stare civilă ex. I sau II la primăriile unde acestea se
află;
12) elibereaza extrase pentru uzul organelor de stat privind inregistrarile din registrele de stare
civilă, exemplarul I sau II , după caz, la cererea organelor stabilite de lege;
13) sesizeaza organele de politie si participa la verificärile ce se fac in cazul disparitiei certificatelor
de stare civilä in alb;
14) se ingrijeste de tipärirea imprimatelor si formularelor auxiliare folosite in domeniul starii civile;
15) atribuie codurile numerice persoanelor nou născute ;
16) intocmeste rapoarte, informäri, situatii statistice privind activitatea de stare civila;
17) tine evidenta privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
18) primeşte şi transmite dosarele de la cetăŃeni prin care aceştia doresc dobândirea sau schimbarea
numelui pe cale administrativä;
19) primeşte şi transmite , iar după aprobare întocmeşte , acte de stare civilă prin transcriere ;
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20) eliberează la cererea persoanelor copii după actele de stare civilă existente în arhivă ;
21) eliberează certificate de naştere, căsătorie sau deces conform legii ;
22) răspunde pentru întocmirea dosarele de alocaŃie de stat pentru copii pe care cetăŃenii le depun
conform legii nr 61/1991;
23) răspunde pentru întocmirea dosarele pentru alocaŃie complementară sau de sprijin conform
OUG nr. 105/2003 ;
24) răspunde pentru întocmirea dosarele pentru ajutoare de urgenŃă conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat şi a HG 1099/ 2001 privind normele de aplicare a Legii nr. 416
/ 2001 privind venitul minim garantat ;
25) răspunde pentru întocmirea dosarelor pentru indemnizaŃia noului născut conform Legii nr.
416/ 2001 privind venitul minim garantat şi a HG 1099/ 2001 privind normele de aplicare a
Legii nr. 416 / 2001 / 2001 privind venitul minim garantat
26) răspunde pentru întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii nr. 416 / 2001 şi a HG
1099 / 2001 alături de membrii comisiei stabiliŃi prin dispoziŃia primarului ;
27) întocmeşte anchetele sociale solicitate de diferite instituŃii publice sau de persoanele fizice ,
răspunzând de exactitatea datelor înscrise în acestea ;
28) comunică la termenele stabilite de lege sau de alte acte normative situaŃiile solicitate de
DirecŃia pentru Dialog, familie şi Solidaritate Socială Caraş -Severin privind ajutoarele sociale
alocaŃiile de stat pentru copii , ajutoare de urgenŃă , indemnizaŃii pentru nou născuŃi, alocaŃii,
complementare sau de susŃinere , ajutor de încălzire, etc .
29) sub conducerea secretarului sprijină nemijlocit Comisia pentru ProtecŃia Copilului CaraşSeverin în rezolvarea cazurilor privind instituirea unor măsuri de protecŃie asupra minorilor ,
la solicitarea acesteia ;
30) monitorizează permanent cazurile asupra cărora a fost stabilită o măsură de protecŃie socială în
condiŃiile legii , informând în scris pe secretarul comunei despre aceasta , în termen util ,
despre modificările intervenite în statutul lor ;
31) monitorizează permanent cazurile familiilor cu condiŃii socio-economice deosebite , informând
în scris , în fiecare zi de luni a săptămânii pe primarul şi secretarul comunei în cadrul
şedinŃei săptămânale organizate sau în afara ei , propunând totodată şi măsuri adecvate de
protecŃie socială ;
32) răspunde de arhivarea dosarelor întocmite în cadrul compartimentului de autoritate tutelară
conform nomenclatorului stabilit prin hotărâre a consiliului local ;
33) execută orice alte atribuŃii stabilite de consiliul local , primar sau secretar .
34) răspunde de activitatea privind protectia drepturilor copilului;
35) răspunde de aplicarea în plan teritorial de aplicarea politicilor de asistentă socialä in domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice persoanelor cu handicap,
oricäror persoane aflate in nevoie precum şi politicile din cadrul Planului Judetean Anti-Säräcie;
36) răspunde de identificarea, consilierea si stabilirea de măsuri individuale persoanelor si
familiilor marginalizate social, comunicând acest lucru primarului sau secretarului;
37) propune măsuri concrete pentru categoriile de persoane defavorizate conform prevederile 0.UG
nr. 137/2000 pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, aprobatä, modificatä si
completata de Legea nr. 48/2002;
38) procedează la întocmirea anchetelor sociale necesare la dosarele de ajutor social, alocaŃie
complementară sau de susŃinere ;
39) eliberează certificate sau adeverinte prin care se confirmä exactitatea sau realitatea unui fapt ori
se atestä o anumitä calitate in vederea valorificării anumitor drepturi sau a unui fapt de catre persoana
care solicitä eliberarea acestuia;
40) efectueazä lucräri de secretariat tehnic, respectiv întocmirea procesului verbal al şedinŃelor
Consiliului Local ;
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41) asigurä consemnarea dezbaterilor din cadrul sedintelor Consiliului Local ;
42) procedează la arhivarea documentaŃiei create conform nomenclatorului aprobat de consiliul
local, la inventarierea ei şi la depozitarea ei în locurile stabilite ;
43) indeplineste orice alte atribuŃii preväzute de lege sau de alte acte normative, sau incredintate de
primar,viceprimar sau de secretarul comunei;
44) răspunde de intocmirea organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor
pentru aparatul propriu al Consiliului Local;
45) rãspunde de intocmirea anualä a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale
pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Local;
46) raspunde de intocmirea statului de functiuni pentru personalul aparatului propriu al Consiliului
Local in concordantă cu organigrama şi statul de functii aprobate;
47) asigurä respectarea conditiilor legale in vigoare in ce priveste angajarea, stabilirea salariului,
promovarea in functii, acordarea de clase, grade si trepte profesionale, recompense si sanctionarea
functionarilor publici si a personalului contractual din apanatul propriu al Consiliului Local;
48) asigurä aplicarea corectä si la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor
salariale ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Local ;
49) organizeazä potrivit legii concursuri in vederea ocupärii posturilor vacante din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Local, posturilor
50) asigurä realizarea programului de perfectionare a personalului din aparatul propriu al
Consiliului Local, in conditiile legii;
51) intocmeste potrivit legii, graficul privind programarea concediului de odihnä, urmărind modul
de efectuare al acestuia si de acordare a concediilor suplimentare si färä platä prevăzute de lege;
52) räspunde de intocmirea, completarea si păstrarea carnetelor de muncă si a Registrelor de
evidentă a salariatilor;
53) completeazä legitimatiile de serviciu şi eliberează adeverinte privind calitatea de persoană
incadratä in muncă;
54) intocmeste si pästreazä evidenta militară pentru personalul din aparatul propriu;
55) pãstreazä si asigură confidentialitatea declaratiilor de avere conform prevederilor legale;
56) asigură transmiterea la Agentia NaŃionalä Functionarilor Publici a datelor personale ale
functionarilor publici precum si a functiilor publice vacante pentru Consiliul Local;
57) colaboreazä cu Agentia Nationalä a Functionarilor Publici in aplicarea Statutului functionarului
public;
58) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu
modificãrile si completärile ultorioare;
59) va lua măsurile necesare pentru obtinerea avizelor prealabile si necesare organizarii
concursurilor si numirii sau angajärii pe functii publice ori contractuale a personalului din cadrul
aparatului propriu ;
60) asigură depunerea declaratiilor de avere si de interese de cätre functionarii publici si ia măsuri
pentru sesizarea primarului in cazul aparitiei cazurilor dr incompatibilitate;
61) asigurä disponibilitatea in format scris a informatiilor comunicate din oficiu, preväzute in art 5
din Legea nr. 544/2001;
62) intocmeste anual un raport privind accesul la informatiile dr intrnes public care va cuprinde
cele preväzute la art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
ATRIBUłIILE COMPARTIMENTULUI CULTURĂ ŞI DESERVIRE
Compartimentul pentru cultură şi deservire are următoarele atribuŃii principale :
1) să înregistreze corect şi la timp publicaŃiile primite pentru dotarea bibliotecii ;
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2) să înregistreze periodicele primite ;
3) să ducă o muncă continuă de lămurire a cititorilor în ceea ce priveşte informaŃia ;
4) culege şi stochează informaŃiile apărute în presa locală şi centrală cu privire la activitatea
consiliului local şi a primăriei ;
5) colaborează cu factori implicaŃi în activitatea mass-media din judeŃ pentru o reciprocă
informare
în domeniu;
6) propune bugetul necesar în vederea susŃinerii unor proiecte culturale , promovare , imagine şi
proiect ;
7) organizează acŃiuni cultural-educative, simpozioane , etc.;
8) să ducă o muncă continuă pentru atragerea populaŃiei la lectură ;
9) execută orice alte atribuŃii stabilite prin acte normative , de către consiliul local sau de primar ;
10) Colectarea selectivă a deşeurilor menajere de la gospodăriile populaŃiei şi de la agenŃii
economici de pe raza comunei Măureni ;
11) Transportul , neutralizarea , valorificarea , incinerarea şi depozitarea finală a deşeurilor
colectate;
12) Efectuarea curăŃeniei pe DN 58 B , pe spaŃiile verzi din jurul instituŃiilor publice aflate pe
traseul drumului naŃional şi a drumului comunal 83 A ;
13) Prevenirea poluării râului Bârzava , a străzilor laterale din localităŃi , izlazului comunal ,
domeniului public şi privat al comunei prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenŃii
economici sau de către cetăŃeni , prin depistarea cazurilor şi informarea primarului sau a
viceprimarului despre făptuitor în vederea aplicării sancŃiunii prevăzute de lege ;
14) Răspund pentru depozitarea controlată a deşeurilor colectate la depozitele finale stabilite prin
documentaŃia de urbanism a comunei ;
15) Informează conducerea primăriei despre situaŃiile în care cetăŃenii sau agenŃii economici de
pe raza comunei nu se achită de obligaŃiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Măureni privind obligaŃiile şi responsabilităŃile care revin instituŃiilor publice , agenŃilor economici ,
celorlalte persoane juridice , precum şi cetăŃenilor în ceea ce priveşte gospodărirea comunei ;
16) Îndeplineşte şi alte atribuŃii sau însărcinări date de consiliul local , primar sau viceprimar .
17) şoferul răspunde de starea de funcŃionare a maşinii de intervenŃie PSI ;
18) Şoferul SPPC informează şeful serviciului despre defecŃiunile apărute la maşina din dotare ,
despre existenŃa stocului de combustibil sau lubrifianŃi necesar autovehiculului , în termen util , în
vederea menŃinerii acestuia în stare de funcŃionare , în orice moment ;
19) participă la intervenŃiile la incendii şi la înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale ;
20) şoferul efectuează lucrările de întreŃinere şi curăŃenie în autovehiculul SPPC şi în autoturismul
primăriei ;
21) Şoferul are în grijă tractorul şi utilajele agricole , autovehiculul din dotarea SPPC şi
autoturismul din dotarea primăriei ;

III.

PROGRAMUL DE FUNCłIONARE

Programul de funcŃionare al instituŃiei este următorul :
În zilele de luni – miercuri , de la orele 8,30 – 16,30 ;
Joi de la orele 8,30 la 18,30
Vineri de la ora 8,30 la ora 14,00.
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IV.

PROGRAMUL DE AUDIENłE

În zilele de luni – joi , de la orele 10 – 12 ;
Vineri de la ora 10 la ora 12 .

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA
INSTITUłIEI ŞI AL RESPONSABILULUI CU DIFUZAREA
INFORMAłIILOR PUBLICE
1. PUŞCAŞ TRAIAN
2. FRENłIU EUGEN
3. ILIE GHEORGHE

- PRIMAR
- VICEPRIMAR
- SECRETAR

Responsabilul cu difuzarea informaŃiilor publice , conform Hotărârii Consiliului
Local Măureni cu nr. 41 din 12.09.2002 este dl. ILIE GHEORGHE , Secretarul
comunei Măureni .

COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTITUłIEI

DENUMIREA : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI ;
SEDIUL : COMUNA MĂURENI NR. 371 , JUD. CARAŞ-SEVERIN ;
TEL. : 0255 – 526 001 ; 0255-526047 ;
FAX : 0255-526001 ;
E-MAIL : primaria_maureni@yahoo.com ;
maureni@caras/severin.ro

SURSELE FINANCIARE , BUGETUL ŞI BILANłUL
Aceste informaŃii sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul buletin informativ.

PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII
1.
2.
3.

Constituirea unui serviciu de salubritate performant şi viabil ;
Introducerea apei potabile în comună ;
Reabilitarea sistemului de încălzire la şcolile generale ;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informatizarea instituŃiei primăriei ;
Pietruire drumuri şi străzi din comună ;
ObŃinerea finanŃării pentru construirea unei săli de sport ;
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii ;
Amenajarea unei pieŃe agroalimentare ;
Atragerea în continuare a investitorilor autohtoni şi străini ;
ÎnfiinŃarea unor cabinete de stomatologie, pediatrie şi obstetricăginecologie ;
Reabilitarea iluminatului public ;
Finalizarea lucrărilor de construire a turnului la Biserica Ortodoxă
Măureni;

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
1.
2.
3.
4.

Dosarele de şedinŃă ale consiliului local ;
Hotărârile Consiliului Local Măureni ;
DispoziŃiile Primarului Comunei ;
Actele financiar – contabile cuprinzând veniturile şi cheltuielile derulate
prin şi pentru bugetul local, extrabuget şi din fondurile speciale ;
5.
Contracte de închiriere , concesionare, vânzare , licitaŃii etc ;
6.
Inventarele cuprinzând bunurile din domeniul public şi privat al comunei ;
7.
Contractările de împrumuturi ;
8.
Actele privind angajarea, transferarea , sancŃionarea şi concedierea
angajaŃilor ;
9.
Registrele agricole ;
10.
Lucrările comisiei locale de fond funciar ;
11.
Lucrările de cadastru şi amenajarea teritoriului ;
12.
DocumentaŃia privind autorizaŃiile de construire / desfiinŃare ;
13.
Lucrări privind Planul Urbanistic General ;
14.
Programele privind dezvoltarea economico-socială a comunei ;
15.
Acte privind autoritate tutelară, protecŃie socială, etc .
16.
Acte din cele produse sau gestionare de primărie şi care nu fac parte din
categoria actelor exceptate de la accesul liber al cetăŃenilor prevăzute la art. 12 din HG
123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001
privind liberul acces la informaŃiile de interes public;

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE
ŞI / SAU GESTIONATE , POTRIVIT LEGII
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1. Acte emise de organele administraŃiei publice centrale , judeŃene sau locale ;
2. Regulamente de organizare şi funcŃionare ;
3. Acte adoptate de consiliul local ( hotărâri ale consiliului local ) ;
4. Acte emise de primarul comunei ( dispoziŃii ) ;
5. Registre de evidenŃă ;
6. Acte referitoare la alegerile locale , parlamentare şi prezidenŃiale ;
7. Acte referitoare la organizarea activităŃilor de apărare şi de protecŃie civilă;
8. Planuri de pază;
9. Planuri şi măsuri de apărare psi ;
10.Acte privind autoritate tutelară, protecŃie socială, etc .
11.Acte notariale ;
12.CorespondenŃă cu organele administraŃiei publice centrale şi judeŃene ;
13.CorespondenŃă organisme descentralizate ale statului ;
14.Lucrări, acte, documente referitoare la recensământul populaŃiei , locuinŃelor şi
agricol ;
15.Lucrări referitoare la sigilii, ştampile ;
16.Contracte vânzare-cumpărare ;
17.Acte privind angajarea, transferarea, detaşarea, sancŃionarea şi desfacerea
contractelor de muncă ale angajaŃilor proprii ;
18.Acte privind dosarele de personal pentru angajaŃii proprii ;
19.Registrele agricole ;
20.Lucrări privind completarea registrului agricol ;
21.Lucrări privind aplicarea legilor proprietăŃii ;
22.Acte privind cadastrul imobiliar ;
23.Cereri, adeverinŃe, certificate privind datele din registrele agricole ;
24.CirculaŃia juridică a terenurilor ;
25.Contracte de arendă ;
26.Registrul actelor de proprietate ;
27.AutorizaŃii de construire / desfiinŃare , certificate de urbanism ;
28.Documente privind închirierile, concesionările, vânzările, licitaŃiile de bunuri
din domeniul public sau privat la comunei ;
29.Lucrări privind Planul Urbanistic General ;
30.Lucrări protecŃia mediului ;
31.Lucrări dezvoltare economico-socială ;
32.Lucrări privind evidenŃa bunurilor din domeniul public sau privat ;
33.Lucrări de gestiune şi financiar- contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului
local , al celui extra-bugetar şi cu destinaŃie specială ;
34.Lucrări privind statele de funcŃiuni ;
35.Acte justificative contabile privind veniturile bugetului local, al celui extrabugetar şi cu destinaŃie specială ;
36.Acte privind lucrările de autoritate tutelară, protecŃie socială , etc.;
37.Lucrări privind inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat ;
38.Lucrări privind eliberarea de autorizaŃii , avize, etc. ;
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39.Lucrări de stare civilă cu tot ceea ce este cuprins în sfera de acŃiune
reglementată de lege ;
40.Alte lucrări , dosare, acte care intră în sfera de activitate a autorităŃii
administraŃiei publice locale din România conform legilor în vigoare ;

MODALITĂłILE DE CONTESTARE A DECIZIILOR ÎN SITUAłIA
ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINłA
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAłIILE DE INTERES
PUBLIC SOLICITATE

Modalitatea de contestare a deciziilor în situaŃia în care persoana se consideră
vătămată în privinŃa dreptului de acces la informaŃiile de interes public solicitat este
următoarea :
1. Persoana vătămată se va adresa cu reclamaŃie administrativă la primarul
comunei în termen de 30 de zile de la data de când a luat la cunoştinŃă despre
refuzul explicit sau tacit al persoanei desemnate pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 544/2001 , respectiv dl. Ilie Gheorghe ;
2. Primarul comunei va supune comisiei de analiză privind încălcarea dreptului
de acces la informaŃiile public reclamaŃia primită conform pct. 1 .
3. Comisia va analiza reclamaŃia administrativă conform art. 35 din HG 123/
2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/
2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public şi va dispune în
consecinŃă în termen de 15 zile de la data sesizării ;
4. Dacă solicitantul , după primirea răspunsului din partea comisiei prevăzută la
pct.3 se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege,
poate face plângere la secŃia de contencios administrativ a Tribunalului CaraşSeverin în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului .

Întocmit ,
Ilie Gheorghe
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FIŞĂ DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2006
Numele instituŃiei publice: PRIMĂRIA COMUNEI MĂURENI
INDICATORI

cod

RĂSPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2006

A1

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost
anunŃate în mod public

A2

Dintre acestea, au fost anunŃate în mod public:
a. pe site-ul propriu

6
6

b. prin afişare la sediul propriu

A2_1
A2_2

6
6

c. prin mass-media

A2_3

-

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaŃii A3
referitoare la proiecte de acte normative

-

Din care, solicitate de:
a. persoane fizice

A3_1

-

b. asociaŃii de afaceri sau alte asociaŃii legal constituite

A3_2

-

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au A4
depus o cerere pentru primirea informaŃiilor referitoare la
proiectul de act normativ

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaŃiilor de afaceri
şi altor asociaŃii legal constituite

A5

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaŃia cu
societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numărul total al recomandărilor primite

A7

-

8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de
acte normative

A8

-

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaŃiilor
legal constituite

A9

-

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul A10
2006 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au
fost adoptate în procedura de urgenŃă sau conŃin informaŃii
care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,
conform art. 5)

-

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeŃene şi locale)
1. Numărul total al şedinŃelor publice (stabilite de
instituŃiile publice)
2. Numărul şedinŃelor publice anunŃate prin:

B1

14

a. afişare la sediul propriu

B2_1

14

16

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

c. mass-media
B2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv B3
la şedinŃele publice (exclusiv funcŃionarii)
4. Numărul şedinŃelor publice desfăşurate în prezenŃa mass- B4
media

14
24

B5

1

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6

-

5. Numărul total al observaŃiilor şi recomandărilor
exprimate în cadrul şedinŃelor publice

7. Numărul şedinŃelor care nu au fost publice, cu motivaŃia restricŃionării accesului:
a. informaŃii exceptate

B7_1

-

b. vot secret

B7_2

-

c. alte motive (care ?)

B7_3

-

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinŃelor
publice

B8

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice

B9

14
14

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acŃionată în justiŃie
1. Numărul acŃiunilor în justiŃie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenŃa
decizională intentate administraŃiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1 _1
b. rezolvate favorabil instituŃiei

C1 _2

-

c. în curs de soluŃionare

C1 _3

-

Întocmit ,
Gheorghe Ilie
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FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ A
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001

pentru anul 2006
Numele instituŃiei: PRIMARIA COMUNEI MAURENI
INDICATORI
RĂSPUNS
cod
A. Compartimente de informare şi relaŃii publice/persoane desemnate
1 . Număr de compartimente care trebuiau înfiinŃate potrivit legii
A1 1
1 . la nivel central
A1 2
2 . la nivel local
1
2. Număr de compartimente înfiinŃate până în prezent
A2 1
1 . la nivel central
A2 2
2 . la nivel local
3.1. Număr de persoane care trebuiau desemnate (acolo unde, potrivit legii, nu este
obligatorie înfiinŃarea de compartimente specializate)
A3 1
1
3. 2. Număr de persoane care sunt desemnate (acolo unde, potrivit legii, nu este obligatorie
înfiinŃarea de compartimente specializate)
A3 2
1
4. Număr de sesiuni de pregătire organizate în domeniul informării publice
A4 1
1. la nivel central(Guvern, Ministere, etc)
A4 2
2. la nivel local(Primării, Consilii Locale,
1
Consilii JudeŃene, etc)
5. Număr de persoane care au participat la aceste cursuri
A5 1
1 . la nivel central
A5 2
2 . la nivel local
1
B. Nevoile privind dotările compartimentelor de informare şi relaŃii publice din
cadrul instituŃiilor publice
1 . Număr necesar de computere (în plus faŃă de cele existente)
B1 1
1 . la nivel central
B1 2
2 . la nivel local
1
2. Număr necesar de imprimante (în plus faŃă de cele
existente)
B2 1
1 . la nivel central
B2 2
2 . la nivel local
1
3. Număr necesar de copiatoare (în plus faŃă de cele
existente)
B3 1
1 . la nivel central
B3 2
2 . la nivel local
1
4. Număr necesar de aparate telefonice (în plus faŃă de
cele existente)
B4 1
1 . la nivel central
B4 2
2 . la nivel local
1
5. Număr necesar de faxuri (în plus faŃă de cele
existente)
B5 1
1 . la nivel central
B5 2
2 . la nivel local
6. Număr necesar staŃii cu acces la lnternet (în plus
faŃă de cele existente)
B6 1
1. la nivel central
B6 2
2. la nivel local
1
C. Reglementări interne privind informarea publică
1 . Număr instituŃii publice care au, potrivit legii, reglementată organizarea şi funcŃionarea
compartimentu!ui {persoanelor} privind accesul la informaŃiile de interes public
C1 1
1. la nivel central
C1 2
2. la nivel local
1
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2. Numărul instituŃiilor publice care au un registru pentru înregistrarea solicitărilor de informaŃii
de interes public şi a reclamaŃiilor administrative
C2_1
1. la nivel central
C2_2
2. la nivel local
1
D. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaŃii

1. Numărul instituŃiilor publice care au elaborat şi publicat o listă completă cu informaŃiile de
interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege:
DIN CARE AU FOST FĂCUTE PUBLICE:
1
D1 1
1. prin afişare la sediul instituŃiei
1
D1 2
2. în Monitorul Oficial al României
D1 3
3. în mass-media
D1 4
4. în publicaŃiile proprii
1
5. în pagina de Internet proprie
D1 5
2. 2. Numărul instituŃiilor publice care au elaborat şi publicat o listă completă cu informaŃiile de
interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege:
D2 1
1. la nivel central
D2 2
2. la nivel local
1
3. Numărul instituŃiilor publice care NU au comunicat lista completă a informaŃiilor de interes public din oficiu

D3
Numărul situaŃiilor în care NU au fost publicate informaŃiile din oficiu referitoare la

1. actele normative care reglementează
organizarea şi funcŃionarea autorităŃii sau
instituŃiei publice

D3 1

-

D3 2

-

D3 3

-

D3 4

-

5. sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil

D3 5

-

6. programele şi strategiile proprii

D3 6

7. lista cuprinzând documentele de interes public

D3 7

8. lista cuprinzând categoriile de documente
produse şi/sau gestionate, potrivit legii

D3 8

2. structura organizatorică, atribuŃiile
departamentelor, programul de funcŃionare,
programul de audienŃe al autorităŃii sau
instituŃiei publice
3. numele şi prenumele persoanelor din
conducerea autorităŃii sau a instituŃiei publice şi
ale funcŃionarului responsabil cu difuzarea
informaŃiilor publice
4. coordonatele de contact ale autorităŃii sau
instituŃiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii de Internet

-

9. modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii
sau a instituŃiei publice în situaŃia în care
persoana se consideră vătămată în privinŃa
dreptului de acces la informaŃiile de interes
public solicitate

D3 9

-

4. Numărul instituŃiilor publice care au organizat un punct de informare -documentare
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1. la nivel central

|

D4_1

|

-

2. la nivel local
D4 2
5. Numărul instituŃiilor publice care au publicat raportul anual de activitate în Monitorul Oficial al
României, partea a Ill-a
1.la nivel central
D5 1
2. la nivel local
D5 2
E. Solicitări de informaŃii de interes public
1 . Numărul total de solicitări pe anul 2004
1.la nivel central
E1 1
2. la nivel local
E1 2
2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
1. utilizarea banilor publici (contracte,
E2_1
investiŃii, cheltuieli etc)
2. modul de îndeplinire a atribuŃiilor
E2_2
instituŃiei publice
3. acte normative, reglementari
E2 3
4. activitatea liderilor instituŃiei
E2 4
5. informaŃii privind modul de aplicare
E2_5
a Legii nr. 544
6. altele (se precizează care)
E2_6
Din totalul solicitărilor de informaŃii de interes public:
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil
E3 1
1.la nivel central
E3 2
2. la nivel local
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcŃie de motivaŃia refuzului
E4 1
1 . informaŃii exceptate
E4 2
2. informaŃii inexistente
E4 3
3. fără motiv
E4_4
4. alte motivaŃii (care? ...........................)
5. Numărul de solicitări adresate
E5 1
1. pe support de hârtie
E5 2
2. pe suport electronic
E5 3
3. verbal
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice
E6

-

|

-

7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice
E7

F. ReclamaŃii administrative şi plângeri în instanŃă
1 . Numărul de reclamaŃii administrative la adresa instituŃiilor publice
F1 1
1. rezolvate favorabil reclamantului
F1 2
2. respinse
F1 3
3. în curs de soluŃionare
2. Numărul de plângeri în instanŃă la adresa instituŃiilor publice
F2 1
1. rezolvate favorabil reclamantului
F2 2
2. respinse
F2 3
3. în curs de soluŃionare
3. Tipologia reclamaŃiilor administrative şi a plângerilor în instanŃă
F3 1
1. termene depăşite
F3 2
2. informaŃii refuzate
F3 3
3. informaŃii incomplete
F3 4
4. alte motive (reclamatii referitoare la
activitatea unor functionari )

3
3
Responsabil Legea 544
Ilie Gheorgh
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