
RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2013 

Judeţul SUCEAVA > 
INDICATORI cod RĂSPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 
1. Au publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: A1 Institutia 

Prefectului 
Consiliul 
Judeţean 

* 

Consilii Locale 
Primari 

(câte DA şi câte NU) 

1. Au publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: A1 

DA NU DA NU DA NU 

1. Au publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: A1 

X X 113 1 

2.Lista a fost făcută publică prin: Institutia 
Prefectului 

Cons. 
Judeţean i 

Consilii 
Primj 

(câte 

.ocale 
ari 
) 

a. Afişare la sediul instituţiei A2 1 X X 110 
b. Monitorul Oficial al României A2 2 
c. Mass-media A2 3 10 
d. Publicaţiile proprii A2_4 4 
e. Pagina de Internet proprie A2 5 X X 49 

3 Au organizat un punct de informare -documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b) din 
Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001: 

A3 Institutia 
Prefectului 

Cons. 
Judeţean i 

Consilii L 
Primi 

(câte 

.ocale 
iii 

3 Au organizat un punct de informare -documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b) din 
Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001: 

A3 

DA NU DA NU DA NU 

3 Au organizat un punct de informare -documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b) din 
Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001: 

A3 

X X 108 6 
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare - documentare A4 1500 46 137 

B. Solicitări de informaţii de interes public 
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat pe domenii de interes: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

Institutia 
Prefectului 

126 

Cons. 
Judeţean 

38 

Consilii Locale 
Primari 

692 
a.utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) B1_1 6 154 
b. modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice B1_2 4 127 

c. acte normative, reglementări B1_3 101 17 190 

d. activitatea liderilor institutiei B1_4 1 25 
e. informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5 1 115 



f. altele (se precizează care) 
- existenţa echipamentelor electronice; 
- monumentelor istorice; Cazinoul Vatra Domei 
- copii contracte de închiriere, autorizaţii; certificate, autorizaţii de construire; certificate urbanism, etc 
- nomenclatoare stradale, numere administrative, plan cadastral în sistem geodiferenţiat:; 
- locuinţe ANL; 
- parcări, salubrizare, ecarisaj; 
- informaţii cu privire la clădirile de patrimoniu; date referitoare la conducere şi datele de contact 
- date biografice personalităţi; 
- Registrul Agricol; fond funciar 
- situaţia bunurilor aflate în proprietatea UAT; achiziţii publice 
- servicii sociale; înfrăţire localităţi; impozite şi taxe; ajutoare sociale; 
- lista de ajutoare cu materiale de construcţie distribuite; 
- listă ordine de plată; bugetul la data de 18.02.2013; 
- documente din dosare de finanţare; lista beneficiarilor din cadrul unor proiecte; 
- Procese-verbale ale şedinţelor consiliilor locale; lista consilierilor locali 
- Conmisia de dialog social; 
- Documente adresate instituţiei prefectului; 
-Rapoarte de control a comisiilor stabuilite la nivelul instituţiei prefectului 

B1_6 25 

1 

2 

3 
3 
2 
14 

9 

1 

1 

1 
2 
4 

81 
1 
4 

28 
1 
7 
6 

4 
1 

18 
6 

5 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după modalitatea de soluţionare a 
acestora: 

[nstitutia 
Prefectului 

Cons. 
Judeţean 

Consilii Locale 
Primari 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 101 29 627 
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2 2 2 
c.Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, din 
motivul: 

a) informaţii exceptate B2 3 10 2 23 c.Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, din 
motivul: 

b) informaţii inexistente B2_4 14 7 38 
c.Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, din 
motivul: c) fără motiv B2 5 4 

c.Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, din 
motivul: 

d) alte motivaţii (care?) 

- nu au fost oferite date suficiente pentru identificarea 

informaţiei solicitate 

B2_6 1 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: 

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) B2 7 2 20 d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: 

b) modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice B2 8 11 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: 

c) acte normative, reglementări B2 9 16 17 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: d) activitatea liderilor instituţiei B2J0 5 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: 

e) informaţii privind aplicarea Legii nr.544 B2_11 



f) altele (se precizează care) 
- copii contracte de închiriere spaţiu comercial; date referitoare la 
alte persoane; 
- ajutoare materiale; procese verbale de punere în posesie; 
documente aflate la doasare de finanţare; lista benefiaciarilor unor 
proiecte; situaţia Cazinoului Vatra Domei; 
- rapoarte de control; procese-verbale ale şedinţelor consiliilor 
locale; copii duă diferite documente adresate instituţiei prefectului 

B2_12 

9 

7 

12 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după tipul solicitantului informa 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

iilor: Institutia 
Prefectului 

Cons. 
Judeţean 

Consilii Locale 
Primari 

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 116 24 403 

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 10 14 289 
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după modalitatea de adresare a solicitării: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

Institutia 
Prefectului 

Cons. 
Judeţean 

Consilii Locale 
Primari 

a. pe suport de hârtie B4_1 110 15 194 

b. pe suport electronic B4_2 16 23 246 

c. verbal B4_3 252 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
Institutia 

Prefectului 
Cons. 

Judeţean 
Consilii Locale 

Primari 
1. Numărul de reclamaţii administrative la 

> 

adresa autorităţilor şi instituţiilor publice în 
anul 2013 în baza Legii nr. 544/2001 

a. rezolvate favorabil reclamantului C 1 J 1 1. Numărul de reclamaţii administrative la 
> 

adresa autorităţilor şi instituţiilor publice în 
anul 2013 în baza Legii nr. 544/2001 

b. respinse C1_2 4 
1. Numărul de reclamaţii administrative la 

> 

adresa autorităţilor şi instituţiilor publice în 
anul 2013 în baza Legii nr. 544/2001 c. în curs de soluţionare C1_3 
2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 
autorităţilor şi instituţiilor publice în anul 2013 
în baza Legii nr. 544/2001 

a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1 5 2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 
autorităţilor şi instituţiilor publice în anul 2013 
în baza Legii nr. 544/2001 

b. rezolvate în favoarea institutiei C2_2 3 
2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 
autorităţilor şi instituţiilor publice în anul 2013 
în baza Legii nr. 544/2001 c. pe rol C2_3 9 

D. Costuri 
Institutia 

Prefectului 
Cons. Judeţean 

9 
Consilii Locale 

Primari 
1 .Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu 
informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2013 

D1 12443 

2. Suma încasată în anul 2013 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilqj^e 
interes public furnizate solicitanţilor v 

D2 761 964 

Fii 


