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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.544t2001 si ale H.G.R. nr.
12312002, privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul
2018
l.Misiunea autoritatilor publice si obiectivele atinse in 2018
Misiunea autoritatilor publice locale din cadrul comunei Josenii Bargaului este:
-de a asigura accesul liber si neingradit al oricarei persoane la informatiile de interes
public;
-de a organiza punctul de informare-documentare si de a desemna persoanele cu atributii
in domeniul informatiilor de interes public, care pe bazaLegii nr. 54412001 si a HGR nr.
123/2002 vor duce la indeplinire activitatea cu sprijinul celorlalte birouri din cadrul
Primariei comunei Josenii Bargaului.
In cursul anului 2018, au fost desemnate persoanele cu atributii de informare si
relatii publice, stabilindu-se programul de lucru si biroul in cadrul Primariei comunei
Josenii Bargaului in care va functiona Punctul de Informare-Documentare, prin Hotararea
Consiliului local Josenii Bargaului nr. 43128.11.2002. Totodata biroul a fost amenajat si
dotat cu pliante si afise cu extrase din Legea nr. 54412001 si HGR nr. 123/2002.

2.Indici de performanta si prezentarea gradului de realizare a acestora
Indicii de performanta sunt cei rezultati din legislatie, privind modul de primire a
solicitarilor, modalitatea de rezolvare, felul in care se prezinta raspunsul solicitat,
termenele de raspuns la solicitare, colaborarea cu birourile institutiei in vederea obtinerii
unor date strict numerice si modul cum se comunica acestea solicitantului.
Indicii de performanta consideram ca au fost realizati in totalitate pentru
solicitarile depuse.
3.Prezentarea programelor desfasurate
obiectivele autoritatii publice

si modul de raportare a

acestora la

In anul 2018 s-au prezentat in sedintele ordinare ale Consiliului local Josenii
Bargaului si in sedintele cu aparatul propriu al Consiliului local, prevederile Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public si a HGR nr. 123/2002,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul
acces la informatiile de interes public.
4.Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe

Cheltuielile in anul 2018 au fost minime, raportandu-se doar multiplicarea unor
documente pentru cetateni si la achizitionarea unor pliante.

a)numarul total de solicitari de informatii de interes public: 4;
b)numarul de solicitari, departajat pe domenii de interes: 1;
-utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli, etc.): 3;
-modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice: nu este cazul;
-acte normative, reglementari: l;
-activitatea liderilor institutiei: nu este cazul;
-informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 54412001: nu este cazul;
c)numarul de solicitari rezolvate favorabil: 4;
d)numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii
exceptate de la acces, inexistente, etc.): nu este cazul;
e)numarul de solicitariadresate in scris: 4;
l.pe suport de hartie: nu este cazul;
2.pe suport electronic: 4;
f)numarul de solicitari adresate de persoane fizice: l;
g)numarul de solicitari adresate de persoane juridice: 3;
h)numarul de reclamatii administrative: nu este cazul;
l.rezolvate favorabil: nu este cazul;
2.respinse: nu este cazul;
i)numarul de plangeri in instanta: nu este cazul;
l.rezolvate favorabil: nu este cazul;
2.respinse: nu este cazul1'
3.in curs de solutionare: nu este cazul;
j)costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice: nu este cazul;
k)sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public
solicitate: nu este cazul;
l)numarul estimativ de vizitatori ai Punctului de Informare-Documentare: in cursul anului
2018, Punctul de Informare-Documentare a fost vizitat de un numar de20 persoane, in
calitate de vizitatori, dintre care nici unul nu a solicitat multiplicarea documentelor cu
informatii din Punctul de Informare-Documentare.
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