
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE  

INTERES PUBLIC PE ANUL 2013 

 

 

 În perioada 01.01.2013-31.12.2013 s-a înregistrat un număr de 46 de 

solicitări de informaţii de interes public: 

 

Nr. 

Crt. 

Număr de 

solicitări 

Domeniul de interes Informaţiile solicitate 

1. 6 Acte normative, 

reglementări 

Informații privind actele normative 

emise de președintele Consiliului 

Județean Brașov, HCJ nr.2/2012, 

HCJ nr.100/2001, HCJ nr. 

250/2002, Dispoziția nr.140/2013, 

etc 

2 9 Documentaţii întocmite 

conform HGR nr. 

834/1991 

Privind eliberarea certificatelor de 

atestare a drepturilor de proprietate 

asupra terenului, pentru societăţile 

comerciale 

3 5 Informaţii privind 

utilizarea banilor 

publici 

Sumele prevăzute în buget pentru 

deszăpezire până la 31 decembrie 

2013, costurile deplasărilor în 

delegații, lista ordinelor de plată 

emise de consiliul județean, bugetul 

local detaliat 

4 3 Informații privind 

achizițiile publice 

Informații privind achiziția aferentă 

programului “Lapte și corn”, Planul 

Anual de Achiziții Publice pe anii 

2011 și 2012 

5 4 Rapoarte, chestionare Raportul de activitate pe anul 2012, 

chestionar privind accesul la 

informații de interes public,  

Rapoartele de evaluare şi 

implementare a Legii nr.544/2001 şi 

a Legii nr.52/2003 pentru anul 2012 

6 0 Informaţii privind  
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funcţionarii publici şi 

personalul contractual 

7 4 Informații privind 

proiecte și strategii 

Informații privind edificarea 

drumului Transcarpatica, Informații 

privind proiectul “Consolidare, 

restaurare și punere în valoare a 

Cetății Făgărașului” 

8 2 Informaţii privind 

consilierii judeţeni 

Lista tuturor consilierilor județeni 

din mandatul 2012-2016 

9 13 Diverse Avizele și  documentele care au stat 

la baza unei autorizații de 

construire, procese-verbale și 

înscrisuri care au stat la baza unor 

ședințe de plen, copie documentație 

PUZ Ghimbav, coordonatele de 

contact ale conducerii consiliului 

județean, informații privind 

corecțiile financiare ca urmare a 

neregulilor constatate în derularea 

proiectelor cu fonduri europene, 

coordonatele de contact ale 

primăriilor din județ, informații 

privind proiectele de stemă, etc. 

 

  

 

Din numărul total de solicitări 37 de cereri au fost adresate de persoane juridice şi 

9 de persoane fizice. După modul de adresare a solicitării s-au înregistrat 28 de 

cereri pe suport de hârtie şi 18 cereri în format electronic. 

 Un număr de 2 solicitări de informaţii au fost redirecţionate spre soluţionare 

altor instituţii. 

 În cursul anului 2013 nu s-au înregistrat reclamaţii administrative. 

 Pe anul 2013 numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-

documentare din cadrul Compartimentului de Informare, Relaţii cu Publicul şi 

Secretariat A.T.O.P. a fost de 10.000 de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 


