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RAPORT 

privind accesul la informaţiile de interes public, în anul 2015 
 
 
 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, 
au fost adoptate următoarele acte de autoritate: 
 1. Dispoziţia nr. 4309/2011 prin care s-au aprobat: lista cuprinzând informaţiile publice care se 
comunică din oficiu, lista cu documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul propriu 
altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu, lista cu documentele care sunt exceptate de la liberul acces al 
cetăţenilor, precum şi modul în care se asigură accesul la informaţiile de interes public; 
 2. Dispoziţia nr. 5180/23.09.2013 prin care s-a constituit comisia pentru analiza reclamaţiilor 
administrative privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public; 
 3. Dispoziţia nr. 1407/04.09.2012 prin care s-a stabilit programul de lucru al Direcţiei Relaţii Publice 
şi Management Documente, conform căruia informaţiile publice solicitate verbal se comunică în zilele de luni, 
marţi, miercuri, joi şi vineri între orele 8.30-16.30 şi miercuri, suplimentar între orele 16.30-18.30; 

4. Dispoziția nr. 4624/09.06.2015 privind procedura de asigurare a transparenței decizionale la 
nivelul Primăriei Municipiului Caiova a proiectelor de acte normative 
 
 Situaţia statistică pe anul 2015 a solicitărilor de informaţii de interes public se prezintă astfel: 

• Au fost solicitate circa 50 informații zilnice verbale din categoria celor care se comunică din oficiu, 
cele mai numeroase vizând: atribuţii de serviciu, program de funcţionare, audienţe; acte normative care 
reglementează funcţionarea primăriei; modalităţi de obţinere a diverselor categorii de informaţii, informaţii 
privind modul de aplicare a legilor nr.544/2001 si 52/2003, informaţii privind utilizarea banilor publici, ş.a. 

• Alături de solicitările verbale s-au mai înregistrat 159 de cereri pe suport de hârtie căt şi 128 pe 
suport electronic prin care au fost solicitate informaţii publice privind: 

- utilizarea banilor publici (investiţii, deplasări, contracte, ş.a.) – 38 
- acte normative, reglementări legale – 35 
- modul de indeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 93 
- activitatea liderilor institutiei - 3 
- informaţii privind modul de aplicare al Legii 544/2001 – 4 
- reconstituirea dreptului de proprietate – 48 
- consultare acte emise de autoritate – 28 
- urbanism și amenajarea teritoriului – 25 
- altele –13 
 
• Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2015 departajat după modalitatea de soluţionare 

al acestora se prezintă astfel: 
- Rezolvate favorabil – 253 
- Redirecţionate către soluţionare altor instituţii – 2 
- Respinse din motivul:   -  informaţii exceptate – 0 

- Informaţii inexistente – 32 
  
 În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 8 reclamaţii administrative privind încălcarea dreptului 
de acces la informaţiile de interes public. Toate cele 8 reclamaţii au fost analizate de către comisia pentru 
analiza reclamaţiilor administrative privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. 
Dintre cele 8 reclamaţii administrative patru au fost evaluate ca întemeiate. 
 În perioada în care s-au aplicat prevederile Legii 544/2001, respectiv de la adoptare şi până la data 
de 31.12.2015 nu s-au înregistrat plângeri la instanţă formulate în conformitate cu prevederile legii mai sus 
menţionate. 
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