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Nr. 1.165 din 15.01.2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI RELAŢII CU PUBLICUL,
PE ANUL 2017

Activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală şi
Relaţii cu Publicul, în perioada ianuarie-decembrie 2017, îndeplinite de dna. Petcu Dorina
– referent (birou Relaţii cu Publicul - Registratură) :
1. În conformitate cu Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor :
-

Înregistrarea, pe tot parcursul anului 2017, a petiţiilor , în număr de 26.193, în creştere cu
2.250 mai multe decât în anul 2016, formulate în nume propriu, atât de la persoane fizice
cât şi de la diverse instituţii venite prin poştă, direct de la reprezentanţi sau prin fax . Aici
se regăsesc şi înregistrările documentelor emise de colegii din instituţie folosite în
diverse situaţii şi adrese.

-

S-a răspuns la toate solicitările telefonice cu diverse informaţii şi s-a făcut legătura
telefonică către compartimentele de specialitate.

-

Întocmire borderouri cu corespondenţa primită de la toate compartimentele din cadrul
primăriei şi trasnmitrea acestora prin poştă la destinatari .

-

Împărţire petiţii înregistrate cu o zi înainte către şefii compartimentelor de specialitate, în
funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului pentru a
putea fi rezolvate în cel mai scurt timp.

-

Ridicare şi înregistrare corespondenţă venită prin intermediul poştei.

-

Transmiterea, prin fax, a diverselor situaţii întocmite de personalul din cadrul celorlalte
compartimente şi servicii din cadrul primăriei.

-

Asigurarea întocmirii, afişării si dezafişării Proceselor Verbale de citaţii si licitaţii
imobiliare şi transmiterea în timp util către birourile de executori judecatoreşti ,
instanţelor de judecată şi poliţiei , a Proceselor Verbale de afişare şi dezafişare.

2. În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public:
-

S-au înregistrat în Registrul Social şi s-a dat răspuns tuturor solicitărilor venite verbal ,
prin poşta electronică, fax sau diverse înscrisuri;

-

Participarea pe parcursul anului 2017, în cadrul a 2 cursuri de specializare şi obţinerea
unor diplome de absolvire ECDL şi de « Comuicare şi Relaţii cu Publicul » ;

-

Afişarea, pe panoul din sediul primăriei, a tuturor informaţiilor de interes public,
publicarea în Monitorul Oficial şi în mijloacele de informare în masă, precum şi pe
pagina de internet proprie.

3. Îndeplinirea dispoziţiilor Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
public. S-au înregistrat în registrul special de petiţii şi au fost transmise răspunsuri în termenul
legal;
4. Aplicarea Ordinului OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea controlului intern managerial.
Participarea, pe parcursul lunii noiembrie, în cadrul unui curs de instruire şi perfecţionare pentru
buna desfăşurare a activităţii de control intern managerial, SCIM;
.
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