Raport de activitate pe L 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public
Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
vine în sprijinul cetăţenilor şi contribuie la facilitarea relaţiilor dintre
aceştia şi autorităţile şi instituţiile publice.
Prin L 544/2001, persoanele au posibilitatea de a afla informaţiile de
interes public, informaţii referitoare la autorităţile publice şi la instituţiile
publice care utilizează resurse financiare publice.
Autorităţile publice asigură accesul la informaţiile de interes public din
oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii
publice sau prin desemnarea unei persoane responsabilă cu aplicarea L
544/2001.
Informaţiile de interes public pe care cetăţenii le pot solicita sunt cele
privind actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii şi instituţiei publice, structura organizatorică, atribuţiile
departamentelor, programul de funcţionare, de audienţe, numele şi
prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale
responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice, lista cu documentele
de interes public, programele şi strategiile proprii, etc.
Responsabilii cu aplicarea L 544/2001 trebuie să răspundă în scris la
solicitările informaţiilor de ineters public în termen de 10 zile, iar în cazul
în care informaţiile solicitate necesită o documentare aprofundată,
termenul legal este de 30 de zile.
În cadrul Primăriei municipiului Ploieşti persoana responsabilă cu
soluţionarea cererilor pe L 544/2001 este Alina Istrătescu, Şef Birou
Comunicare, Promovare.
În cursul anului 2005 s-au primit 15 de cereri de informaţii de interes
public la care s-a răspuns în termenul legal prevăzut de Legea 544/2001.
Acestea au vizat copii după HCL, copii după dosare de retrocedări
conform L 10/2001, copii după actele adiţionale încheiate cu operatorul
de salubritate SSB, copii după contractele de concesionare ale Consiliului
Local Ploieşti cu diferite societăţi comerciale, lista cu consilierii locali
din CL Ploieşti membri în Consiliile de Administraţie şi Adunările
Generale ale Acţionarilor ale instituţiilor subordonate Consiliului Local,

informaţii despre situaţia terenurilor şi suprafeţelor cu destinaţie de spaţiu
publicitar, etc.
Totodată, în urma solicitărilor pe L 544/2001, în anul 2005 nu s-a
înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea
prevederilor L 544/ 2001.

