
Raport de activitate pentru aplicarea L 544/2001, privind liberul 

acces la informatiile de interes public 

 

 

Autoritatile si institutiile publice au obligativitatea de a fi transparente in 

activitatea lor si de a informa cetatenii despre proiectele si strategiile 

derulate, despre regulamentele de organizare si functionare, structura 

organizatorica, atributiile departamentelor,  sursele financiare, bugetul si 

bilantul contabil.  

 

Informatiile publice pe care autoritatile si institutiile publice trebuie sa le 

ofere din oficiu sunt acelea care se refera la activitatile unei autoritati sau 

institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice. Aceste 

informatii trebuie afisate la sediul autoritatii sau institutiei publice, 

publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, in mijloacele de informare in 

masa, in publicatii proprii sau in pagina de Internet proprie.  

 

De asemenea, informatiile publice pot fi furnizate la cerere prin solicitari 

scrise sau verbale, venite din partea cetatenilor. Pentru solicitarile verbale 

raspunsul este furnizat in termen de 24 de ore, in cazul celor scrise acesta 

avand un termen de 10 zile, cu prelungire la 30 de zile in cazul in care 

documentarea necesita o perioada indelungata. 

 

Institutiile si autoritatile publice trebuie sa organizeze compartimente 

specializate de informare si relatii publice pentru asigurarea accesului 

cetatenilor la informatiile publice si sa desemneze un responsabil cu 

atributii in acest sens.  

 

In cadrul Primariei municipiului Ploiesti, persoana delegata cu aplicarea 

L 544/2001 este Alina Mihaela Istratescu, Sef Serviciu Comunicare, 

Relatii Publice. 

 

In anul 2008 au fost solutionate 151 de cereri de informatii de interes 

public la care s-a raspuns in termenul legal si acestea au inclus copii dupa 

Hotarari de Consiliu Local, detalii despre activitatea consilierilor locali in 

perioada 2004-2007, date despre firmele excutante ale proiectelor 

aferente intretinerii si reparatiilor drumurilor, date referitoare la proiectul 

Civitas, date privind imobilele retrocedate in municipiul Ploiesti, 

informatii legate de decoratiunile de iarna, detalii despre programul de 

audiente al conducerii primariei, executiile bugetare pe anii 2005-2007, 

informatii privind anumite contracte ale municipalitatii cu societati 

prestatoare de servicii, detalii privind deplasarile in strainatate ale 

functionarilor publici din primarie  in perioada 2004-2008, copii de pe 



toate anunturile privind elaborarea de acte normative aflate, la data 

prezentei cereri in procedura de transparenta, copii dupa toate proiectele 

de HCL aflate la data prezentei in procedura de transparenta, copie dupa 

raportul pe 2007 privind L 52/2003, numarul angajatilor pe fiecare 

serviciu in parte din cadrul PMP din 2000-2008, lista suprafetelor de 

teren si a imobilelor aflate in domeniul public si domeniul privat al 

municipiului Ploiesti (inclusiv locatia si suprafata pentru fiecare in parte), 

detalii privind nr. total al populatiei municipiului Ploiesti plus alte date de 

ordin demografic, detalii privind procesele in care a fost implicata 

primaria in anul 2008, lista lucrarilor care au fost efectuate si finalizate pe 

strazile din municipiul Ploiesti in anii 2006, 2007 si 2008  si valoarea 

fiecarei investitii, detalii legate de firma care va face auditul Primariei 

Ploiesti la solicitarea primarului Andrei Volosevici, detalii legate de 

cosurile de gunoi amplasate in zona pietonala, detalii legate de achizitiile 

publice efectuate in anul 2008, suma prevazuta pentru iluminatul public 

ornamental, focurile de artificii si brazi pt iarna 2008-2009, suma chiriilor 

platite de PMP pentru unitatile de invatamant si locatiile, durata acestor 

contracte de inchiriere, detalii legate de lucrarile de investitii desfasurate 

la infrastructura stradala din Ploiesti, detalii legate de proiectele europene 

derulate din 2004 pana in prezent, etc. 

 

Precizam ca a fost monitorizat feed – back-ul acestor cereri. Pe parcursul 

anului 2008, nu s-a inregistrat nici o reclamatie administrativa vizand 

nerespectarea prevederilor L 544/ 2001. De asemenea, a fost monitorizat 

si feed-back-ul acestor cereri. 
 


