ROMÂNIA
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Aprobat
Primar
Suket Jeno

D ne ti Cod 537070 str. Principal nr.781
Tel. 0266-327011 Fax: 0266-327168

Lista documentelor de interes public comunicate de Consiliul Local
Dăneşti din oficiu conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind
liberul acces la informaŃiile de interes public:
a) Actele normative care reglementează organizarea si funcŃionarea
Consiliului Local Dăneşti, precum si activitatea acesteia.
- Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu
modificările si completările ulterioare
- Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională in administraŃia publică
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificările si completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcŃionarilor
publici
- Hotărârea de Guvern nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcŃionarilor publici
- OrdonanŃa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea in
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor
publici, precum si creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici in anul
2007
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- OrdonanŃa nr. 10 / 2007privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul
bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.16/2007 privind unele măsuri pentru
întărirea capacităŃii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaŃiilor ce
îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii
b) Structura organizatorică, atribuŃiile compartimentelor, programul de
funcŃionare, programul de audienŃe al autorităŃii sau instituŃiei publice;
- Structura organizatorică si atribuŃiile compartimentelor sunt prevăzute în
regulamentul propriu de organizare
Programul de funcŃionare al Consiliului Local Dăneşti:
- luni – vineri (7.30 – 15.30)
Programul de audienŃe al Primarului comunei Dăneşti:
- luni - vineri (8.00 – 10.00)
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităŃii sau a instituŃiei
publice si ale funcŃionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
Primar–SUKET JENO
Viceprimar – GALL ATTILA
Secretar – Both Kinga-Zsuzsanna
- Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor publice: Szabo Maria din cadrul
Compartimentului agricol
d) Coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de
Internet;
-Consiliul Local Dăneşti
- str. Principală nr. 781, comuna Dăneşti, jud. HR
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- Tel.: 0266/327011, Fax: 0266/327168
E-mail: primdn@hr.astral.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilanŃul contabil se pot consulta la sediul Consiliului
Local Dăneşti conform art. 5, alin (4) lit b din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces
la informaŃiile de interes public.
Copii după documentele solicitate se realizează in conditiile art. 9 din Legea nr. 544/
2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public.
f) Strategiile si programele proprii
Lista proiectelor/ programelor derulate:
- Strategia de dezvoltare microregională a Ciucului de Sus
- “Construire drum forestier Dăneşti, Varkapu şi Raczkebel”-jud. Harghita
- “Sistem de canalizare în comuna Dăneşti, sat Dăneşti”-jud. Harghita
InformaŃii suplimentare despre obiectul programelor pot fi consultate la sediul
Consiliului Local Dăneşti

g)

Lista

cuprinzând

documentele

de

interes

public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementează organizarea si funcŃionarea Consiliului Local
Dăneşti- Structura organizatorică, atributiile compartimentelor, programul de
funcŃionare, programul de audienŃe al Primarului comunei Dăneşti
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Local Dăneşti, şi ale
funcŃionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact ale Consiliului Local Dăneşti respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilanŃul contabil
- Programele si strategiile proprii,
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
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- ModalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a instituŃiei publice situaŃia în care
persoana se consideră vătămată în privinŃa dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit
legii;
- dispoziŃii ale primarului
- proiecte de hotărâri ale Consiliului Local
- instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de
fundamentare, referate de aprobare
- note de prezentare
- referate de aprobare
- hotărâri ale Consiliului Local
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fise de proiect, termeni de referinta, specificatii tehnice
- dosare de licitatie
- procese-verbale
- adrese
- observatii si propuneri
- avize
- acte procedurale
- adeverinŃe, certificate
- autorizaŃii.
i) ModalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a instituŃiei publice in situaŃia
în care persoana se consideră vătămată în privinŃa dreptului de acces la
informatiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 si 22 din Legea nr.
544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
- reclamaŃia care se depune la conducătorul autorităŃii sau al institutŃei publice
- plângerea la secŃia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităŃii ori al institutiei
publice, in condiŃiile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ.
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