
Raport de activitate privind aplicarea Legii 52/2003, 
privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului 

Ploiesti 
si al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti 

 
In conformitate cu prevederile legale privind transparenta decizionala la 
nivelul administratiei publice locale si a liberului acces la informatiile 
publice, in cadrul Primariei Municipiului Ploiesti persoana responsabila 
cu L 52/2003 este seful Serviciului Comunicare, Relatii Publice d-na 
Alina Mihaela Istratescu. Aceasta are in responsabilitate si aplicarea L 
544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public si este si 
purtatorul de cuvant al institutiei. 
 
Pagina de internet a institutiei (www.ploiesti.ro) a fost in continuare 
coordonata de  Serviciul Comunicare, Relatii Publice in ceea ce priveste 
fluxul informational, in acest fel  promovarea municipiului Ploiesti si a 
proiectelor administratiei locale fiind facuta intr-o formula moderna si 
usor accesibila de catre cetateni. 
 
In anul 2007, au  fost publicate pe pagina de internet a primariei dar si in 
presa locala 329 de hotarari de consiliu, 269 de proiecte, regulamente de 
functionare si acte normative, 22 de convocari si 22 de  minute ale 
sedintelor de consiliu local. De asemenea, in 2007, pe site-ul 
municipalitatii a fost deschis un forum, unde ploiestenii pot discuta direct 
fie intre ei, fie cu reprezentantii Serviciului Comunicare  despre orasul 
lor. La finele anului 2007 pe forum erau inregistrati 172 de utilizatori si 
erau postate peste 1000 de articole. 
 
Ziarul „Info Ploiesti”, realizat integral de Serviciul Comunicare, Relatii 
publice, editat lunar de Primaria municipiului Ploiesti si distribuit gratuit 
in locatiile de relatii cu publicul (intrarile principale ale Palatului 
Administrativ, casieriile Serviciului Public de Finante Locale) sau direct 
la domiciliul cetatenilor prin intermediul angajatilor RATSP, a continuat 
sa  apara si in anul 2007cu acelasi tiraj de 5000 de numere pe luna. Info 
Ploiesti are menirea de a informa ploiestenii cu privire la actele normative 
emise de Consiliul Local al orasului, si de a oferi informatii utile 
referitoare la proiectele puse in aplicare de municipalitate la nivel local. 
 
 
 


