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RAPORT
referitor la aplicarea Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public,
în anul 2015, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Dreptul cetăţeanului la informare este un drept constituţional fundamental înscris în art.31
alin.(1) şi (2) din Constituţia României, revizuită, care îşi regăseşte reglementarea juridică şi în Legea
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în Hotărârea Guvernului nr.123/2002 de aprobare a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Din această perspectivă, în anul 2015, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a îndeplinit exigenţele
normative din domeniul liberului acces la informaţiile de interes public, atât în ceea ce priveşte aspectele
organizatorice instituţionale, cât şi promovarea unor bune practici în organizarea şi managementul
accesului neîngrădit la informaţiile publice.
În conformitate cu prevederile art.27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,
Serviciul Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul a întocmit un raport al cărui conţinut
respectă prevederile normei legale menţionate, cu următoarele elemente de raportare ale accesului la
informaţiile de interes public:
Nr.
crt.
1

2

3

4

Număr cereri/Criterii de departajare (ordonare)/
Domenii de interes
Nr. cereri adresate în scris sau prin e-mail, total din care:

Total
60

Departajate pe categorii de persoane:
- nr. solicitări adresate de persoane fizice
- nr. solicitări adresate de persoane juridice
- nr. solicitări adresate de mass – media
- nr. solicitări adresate de organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii
- nr. solicitări adresate de instituţii publice
- nr. solicitări adresate de Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană
Dâmboviţa
- nr. solicitări adresate de consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal
- nr. solicitări adresate de cabinete parlamentare
Departajate după forma de prezentare a solicitării:
- pe suport de hârtie
- pe suport electronic (e-mail, fax)

60
17
3
8
27
1

Ordonate pe categorii de informaţii:
- informaţii care privesc activitatea sau rezultă din activitatea Consiliului
Judeţean Dâmboviţa
- informaţii aflate în baza de date a altor autorităţi publice
- informaţii exceptate de la acces

60

2
1
1
60
10
50

53
6
1

5

6

7

Departajate pe domenii de interes:
a) utilizarea banilor publici (contracte achiziţii, proiecte de investiţii, cheltuieli
bugetare, credite contractate)
b) componenţa Consiliului Judeţean Dâmboviţa, datele de contact şi
componenţa consiliilor locale din judeţ
c) modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
d) rapoarte de activitate ale liderilor instituţiei, declaraţii de avere şi de interese
e) activităţi de cultură, tineret şi sport
f) strategii de dezvoltare a judeţului, turism, activităţi de mediu, dreptul de
proprietate
g) copii după acte normative sau documente cu caracter normativ
h) autorizaţii de construcţii, certificate de urbanism, plan de gestionare a
deşeurilor
i) altele – informaţii generale din bazele de date deţinute
Plângeri în instanţă la adresa instituţiei publice în anul 2015 în baza Legii nr.
544/2001, din care:
■ rezolvate favorabil reclamantului
■ rezolvate în favoarea instituţiei
■ pe rol
Costuri (lei):
Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor
de interes public furnizate solicitanţilor

60
24
2
3
2
9
1
19
0
0

Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa a formulat plângere prealabilă potrivit dispoziţiilor
art. 2, alin. 1, lit. j. din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, solicitând revocarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 331/29.10.2015 privind transmiterea unui teren situat în
municipiul Târgovişte, Bd. Carol I nr.51- proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea
Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgovişte.
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, precum şi alte informaţii pe care le
considerăm importante pentru cetăţeni, care rezultă sau privesc activitatea consiliului judeţean sunt
disponibile pe pagina de INTERNET a instituţiei, respectiv www.cjd.ro.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, un număr estimativ de 500 de persoane s-au adresat
instituţiei noastre, telefonic, cât şi în mod direct prin prezentarea acestora la sediul instituţiei, iar
solicitările cetăţenilor au vizat cu precădere următoarele domenii:
■ informaţii cu privire la programe şi strategii de dezvoltare a judeţului, intens mediatizate în presă şi
având un puternic impact social;
■ informaţii cu privire la activitatea şi programul de audienţe ale persoanelor cu funcţii de conducere din
cadrul instituţiei publice, a consilierilor judeţeni, atribuţiile consiliului judeţean şi modul de îndeplinire
al acestora;
■ informaţii generale din baza de date deţinută.
În vederea creşterii gradului de transparenţă şi a unei mai bune comunicări între consiliul
judeţean şi cetăţean, în spiritul Legii nr. 544/2001, s-a urmărit soluţionarea punctuală a problemelor
menţionate, prin furnizarea în termenele prevăzute de lege a datelor şi informaţiilor de interes public
solicitate, atât în scris, cât şi verbal în cadrul programului de lucru, în măsura în care natura solicitării a
permis acest lucru.
De asemenea, s-a procedat la informarea cetăţeanului cu privire la atribuţiile consiliului judeţean
şi după caz, la îndrumarea acestora de a se adresa instituţiilor competente pentru furnizarea informaţiilor
solicitate.
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