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Liberul acces  la informaţiile de interes public este reglementat prin Legea 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu 
modificările ulterioare şi prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare, şi are o 
importanţă deosebită şi reprezintă un flux informaţional cât mai complet, 
operativ prin care se instituţionalizează transparenţa  în relaţiile dintre cetăţean 
şi autorităţi. 

În acest mod se realizează o relaţie de încredere şi asigurarea informării cât 
mai prompte, exacte şi corecte a publicului atât în privinţa activităţii 
autorităţilor, cât şi referitor la problemele care îi preocupă pe cetăţeni. 

Activitatea  desfăşurată în acest domeniu în cadrul Consiliului Judeţean 
Harghita a fost marcată de răspunderea manifestată din partea funcţionarilor 
publici implicaţi care au asigurat primirea, evidenţierea, analizarea şi 
rezolvarea problemelor semnalate în conţinutul cererilor, petiţiilor, urmărind 
redactarea în termenul legal.  

Au fost înregistrate în registrul special un număr de 16 cereri în baza legii 
sus menţionate provenite de la persoane juridice cu excepţia unui singur caz 
care a fost adresată de o persoană fizică, situaţia cererilor fiind  prezentată în 
următorul tabel: 
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TOTAL 

 A. CERERI ADRESATE ÎN BAZA LEGII 544/2001, PE 
DIFERITE  DOMENII  ÎN ANUL 2007 

16 

Din care:  

1. Numărul total de cereri înregistrate, în 2007, departajat pe 
domenii de interes (nu include cererile de informaţii 
redirecţionate spre alte instituţii) 

16 

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii,cheltuieli) 3 

Acte normative, reglementări 1 
Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 4 
Altele: 
După cum urmează: 

5 

- situaţii financiare 1 
- proiecte cu finanţare europeană 1 
- lista  societăţilor comerciale care au câştigat licitaţii 
publice 

1 

- deplasările externe efectuate de angajaţii instituţiei 
(funcţionari,consilieri judeţeni,vicepreşedinţi,preşedinte) 

1 

- cursuri de formare profesională 1 
2.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat 
după  modalitatea de soluţionare a acestora 

16 

Rezolvate favorabil 16 
Redirecţionate către soluţionare  altor instituţii 0 
Respinse 0 
3. Numărul total de solicitări înregistrate,în 2007 departajat 
după tipul solicitantului informaţiilor 

16 

Numărul de solicitări  adresate de persoane fizice 1 
Numărul de solicitări  adresate de persoane juridice 15 
4. Numărul total de solicitări înregistrate,în 2007, departajat 
după modalitatea de adresare a solicitării 

16 

- pe suport de hârtie 7 
- pe suport electronic 9 
- verbal 0 
5. Nr. plângeri în instanţă în baza Legii 544/2001 în anul 
2007: 

0 
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Compartimentul de relaţii şi informaţii publice din cadrul Direcţiei de 
administraţie publică locală a urmărit în toate cazurile soluţionarea petiţiilor 
care au fost repartizate de către conducătorul instituţiei şi au fost înregistrate 
în registrul special, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.233/2002 şi a Dispoziţiei nr.180/2002 privind 
aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, care prevede 
circuitul administrativ al petiţiilor de la înregistrare până la expedierea 
răspunsului. 

În cursul anului 2007 au fost adresate Consiliului Judeţean Harghita în total 
25 petiţii pe diferite domenii conform tabelului de mai jos:  

 

TOTAL: B.  SCRISORI, PETIŢII, RECLAMAŢII, CERERI PE 
DIFERITE DOMENII ÎN ANUL 2007 

 25 

Din care:  
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, 
departajat pe domenii de interes (nu include cererile de 
informaţii redirecţionate spre alte instituţii) 

18 

Social, protecţia copilului 4 
Nivel de încadrare 1 
Urbanism 3 
Transport 1 
Infrastructură 1 
Drumuri 2 
Mediu 1 
Turism 1 
Date cu privire la consiliile locale 4 
Din care:  
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, 
departajat pe domenii de interes  de informaţii 
REDIRECŢIONATE spre alte instituţii: 

7 

Instituţia Prefectului Judeţului Harghita 1 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 2 
Consiliile locale:Borsec, Frumoasa, Sărmaş 3 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita 1 
Din care:  
3.  Anonime, neidentificabile, clasate 0 
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După cum rezultă şi din situaţia prezentată mai sus petiţiile, în marea 
majoritate ne-au parvenit de la persoane fizice şi după cum am grupat pe 
domenii (obiect) se referă la: neacordarea unor drepturi cu caracter social, 
protecţia copilului, internarea într-un cămin de bătrâni, drepturi salariale, 
comportament elev – profesor, poligonul de tragere de la Gheorgheni, 
localităţile din judeţul Harghita, numerele de telefon al consiliilor locale din 
judeţ, etc. adresate de   persoane fizice, instituţii, societăţi comerciale, fundaţii, 
ministere  ca de exemplu: Ministerul Administraţiei şi Internelor - UCRAP, 
Preşedintele României - Problemele Cetăţeneşti, Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii Tg. Mureş, Blocul Naţional Sindical, Agenţia de 
Monitorizare a Presei Bucureşti OTV Transilvania, APDO LIDER Tg. Mureş, 
Asociaţia Pro Democraţia – Bucureşti,  Asociaţia Pro Democraţia  Braşov, SC 
TV „ANTENA 1 ” Bucureşti, Asociaţia Reţeaua de Formare în Administraţia 
Publică Locale din România, Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, 
Asociaţia Eurocultura M-Ciuc,, SC HAMEROCK SA M-Ciuc. 

 
Miercurea Ciuc, 18 ianuarie 2008 

 
 ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
 Vágássy Alpár Vrîncean Klára 


