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BULETIN  INFORMATIV  PENTRU  ANUL 2020, CUPRINZÂND 

INFORMAŢIILE  DE  INTERES  PUBLIC, CARE SE COMUNICĂ  DIN  

OFICIU,  CONFORM  LEGII 544/2001 

 

Conform articolului 5, aliniatul 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi actualiza anual un buletin informativ care să 

cuprindă informaţii de interes public. 

 

1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

INSTITUŢIEI PUBLICE: 

  Constituția României;   

    Codul Civil;                                                                             

    Codul de Procedură civilă;   

    Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

    Codul Muncii; 

    OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                                                                   

    Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;                                                               

    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

    Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  

    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

    HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism; 

    Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001; 

    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 

- 22 decembrie 1989; 

    HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001. 

    Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute 

în proprietatea statului; 

    Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 

a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 
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    Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  

    Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare; 

    OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

    HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;  

    Legea nr. 18/1991 fondului funciar; 

    Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente; 

    Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzării-cumpărării terenului agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001; 

    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997; 

    Legea 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

    HG nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și 

funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie  a proprietarilor; 

    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

    HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016; 

    Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

    Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

    Hotărârea 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

    Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

    Hotărârea 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

    Codul fiscal din 2015 (Legea nr. 227/2015); 

    Codul de procedură fiscală; 
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    Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

    Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicarea a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

    Legea nr. 62/2011  a dialogului social ; 

    Legea nr. 550/2002 privind  vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări 

servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în 

patrimoniul regiilor autonome de interes local; 

    Legea nr. 82/1991 a contabilității; 

    Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combatrea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante; 

    Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe prorietate personală; 

    Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale; 

    Legea nr. 114/1996 a locuinței; 

    Ordonanța 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale; 

    Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

    Legea nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; 

    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică; 

    Jurisprudenţă CEDO; 

    Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ. 

 

2. STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE  DEPARTAMENTELOR,  PROGRAMUL  DE  

FUNCŢIONARE,  PROGRAMUL  DE  AUDIENŢE  AL  AUTORITĂŢII  SAU  INSTITUŢIEI  

PUBLICE   

Administraţia publică în oraşul Lipova  este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

 

A. Structura organizatorică –  

- Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Lipova   

 

 

http://www.primarialipova.ro/primaria/organigrama/
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B. Atribuţiile  departamentelor autorității sau instituției publice 

- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova  

-  Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primăriei Orașuluio Lipova 

 

C.  Programul  de  funcţionare : 

PROGRAM CU PUBLICUL – PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LIPOVA 

1. Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul al tuturor compartimentelor, 

care formează aparatul de specialitate al Primăriei Oraşului Lipova, funcţionează 

după următorul orar: 

     - luni - joi: 08:00 - 16:30 

     - vineri:  08:00 - 14:00 

2. Programul de lucru cu publicul, pentru compartimentele şi serviciile : 

 

 Compartimentul Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Publicul (Registratură) 

 Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul : 

     - luni - miercuri: 08:00 - 16:30 

     - joi:  08:00 - 18:30 

     - vineri:  08:00 - 14:00 

 Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor  ( SPCLEP Lipova) 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul - Biroul « Evidenţa 

persoanelor » : 

    -  luni, marți, miercuri, joi, vineri: 08:00 – 12:00 – PRELUĂRI  ACTE 

              - luni, marți, miercuri, joi, vineri:: 12:00 – 16:30 – ELIBERĂRI ACTE 

              - joi :  16 :30 – 18 :30 – PRELUĂRI ACTE 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul - Biroul « Stare Civilă » : 

    -  luni, marți, miercuri, joi, vineri: 08:00 – 12:00 – PRELUĂRI  ACTE 

              - luni, marți, miercuri, joi, vineri:: 12:00 – 16:30 – ELIBERĂRI ACTE 

              - joi :  16 :30 – 18 :30 – PRELUĂRI ACTE 

 

 

 

 Compartimentul Impozite şi Taxe  Locale 

http://www.primarialipova.ro/primaria/regulament-rof/
http://www.primarialipova.ro/primaria/regulament-rof/
http://www.primarialipova.ro/primaria/regulament-roi/
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Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul : 

     - luni - miercuri: 08:00 – 15 :00 

     - joi:  08:00 - 18:00 

     - vineri:  08:00 - 13:00 

 

 Biroul Agricol 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul : 

     - luni - vineri: 08:00 – 12 :00 

 Compartiment Social 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul : 

     - luni - vineri: 08:00 – 12 :00 

 

 Serviciul  Urbanism A.T. şi Autorizări Transporturi 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul : 

     - luni - joi: 08:00 –12:00 

     - vineri:  muncă de teren 
 

D. Programul  de  audienţe: 

 Programul de Audienţe - Primăria Oraşului Lipova 

Program audienţe  Primar 

-Iosif Mircea JICHICI- 

Marţi , între orele 09:00 - 12:00 

 

Program audienţe Viceprimar 

-Vasile DODON- 

Miercuri, între orele 09:00 - 12:00 

 

 
Înscrierile în audienţă se fac după următorul procedeu : 

 Orar:  Luni, între orele 8.00 -16.30 la Biroul de Relaţii cu publicul din cadrul instituţiei 

(REGISTRATURĂ)  

 Telefon : 0257/561133 

 Persoana de contact:   PETCU  DORINA - referent 

 Actele necesare pentru înscriere sunt: 

 - buletin identitate; 

 - acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei (după caz);    

 - acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior (după caz). 

 Înscrierile în audienşă se fac pentru săptămâna în curs.  
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3.  NUMELE  ŞI  PRENUMELE  PERSOANELOR  DIN  CONDUCEREA  AUTORITĂŢII  SAU A 

INSTITUŢIEI  PUBLICE  ŞI  ALE  FUNCŢIONARULUI  RESPONSABIL  CU  DIFUZAREA  

INFORMAŢIILOR  PUBLICE 

 PRIMAR : Jichici  Iosif  Mircea 

 VICEPRIMAR: Dodon Vasile  

 SECRETAR: Pop Corina Cătălina 

 Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: PETCU  DORINA - referent 

4.  COORDONATELE  DE  CONTACT  ALE  AUTORITĂŢII  SAU  INSTITUŢIEI  PUBLICE, 

RESPCTIV:  DENUMIREA,  SEDIUL,  NUMERELE  DE  TELEFON,  FAX,  ADRESA  DE  E-MAIL  

ŞI  ADRESA  PAGINII  DE  INTERNET 

 Denumirea: Primăria Oraş Lipova,  

 Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr.26, Lipova, Jud. Arad, România, 315400 

 Telefon: 0257-561133 

 Fax: 0257-563067 

 E-mail: contact@primarialipova.ro  

 WEB: www.primarialipova.ro 

5. SURSELE  FINANCIARE,  BUGETUL  ŞI  BILANŢUL  CONTABIL 

A. Sursele financiare – se afişează trimestrial, la sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro -  

 B.  Bilanţul contabil corespunzător anului 2019 (Darea de Seamă la 31.12.2019)  

C. Bugetul consolidat pentru anul 2020 al UAT Lipova; (se afişează periodic rectificările de buget, la sediul 

instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro ) 

D. Programul de investiţii pe anul 2020 (INIȚIAL) (se afişează periodic împreună cu rectificările de buget, la 

sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro ) 

E. Planul anual al Achiziţiilor publice pentru anul 2020 (se afişează periodic împreună cu rectificările de 

buget, la sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro ) 

 

6. PROGRAMELE  ŞI  STRATEGIILE  PROPRII 

       A. STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  A  ORAŞULUI  LIPOVA, 2014 – 2020, actualizată  

C. PORTOFOLIU  DE PROIECTE   – LIPOVA  2015-2023, actualizat  

7. LISTA  CUPRINZÂND  DOCUMENTELE  DE  INTERES  PUBLIC 

1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa 

de e-mail, adresa paginii de internet; 

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  Primăriei oraşului Lipova, program de audienţe. 

mailto:contact@primarialipova.ro
http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/info-pub/surse-financiare/
http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/info-pub/bilant-contabil/
http://www.primarialipova.ro/info-pub/buget-local/
http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/info-pub/plan-de-investitii/
http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/primaria/achizitii-publice/
http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/primaria/strategii-dezvoltare/
http://www.primarialipova.ro/proiecte-investitii/
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3. Acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

4. Proiecte ale actelor normative (hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului); 

5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Oraşului Lipova; 

6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul Oraşului Lipova; 

7. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local; 

8. Componenţa Consiliului Local al Oraşului Lipova nominală, numerică şi apartenenţa politică; 

9. Informări întocmite de primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu 

atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 

îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local; 

10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali  şi de către viceprimar; 

11. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale 

administraţiei publice; 

12. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea 

sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, 

hotărâri ale consiliului local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare; 

13. Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă; 

14. Planurile urbanistice generale, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de 

situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii; 

15. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor 

 de schimbare de destinaţie; 

16. Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor  de ocupare a domeniului  public, autorizaţiilor eliberate  în 

baza prevederilor  Legii nr. 507/2002; 

17. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local; 

18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, 

programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă; 

19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea 

încheierii unui act juridic  de înstrăinare în scopul  întreţinerii şi îngrijirii sale; 

20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de 

interes local; 

21. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza oraşului Lipova; 

22. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social; 
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23. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii; 

24. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public; 

25. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, 

compartimentelor, programul de funcţionare, programul  de audienţe; 

26. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a oraşului; 

27. Materiale informative pentru cetăţeni; 

28. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; 

29. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces 

la informaţiile de interes public solicitate; 

30. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici  din cadrul Primăriei oraşului Lipova; 

31. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională  în 

administraţia publică. 

32. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/ 2003. 

33. Anunţuri privind solicitări de obţinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, 

autorizaţii de mediu pentru activităţi; 

34. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea normelor referitoare la stabilirea şi sancţionarea faptelor ce 

constituie contravenţii în oraşul Lipova; 

35. Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, stabilite conform hotărârilor consiliului local, 

modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care 

privesc aplicarea  oricăror alte dispoziţii ale  Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele 

locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

36. Informaţii privind activitatea cultural sportivă desfăşurată pe teritoriul oraşului Lipova. 

37. Informaţii despre programele cu finanţare externă. 

38. Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări. 

39. Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern  nr. 34/2006. 

40. Publicare şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. 

8. LISTA  CUPRINZÂND  CATEGORIILE  DE  DOCUMENTE  PRODUSE ŞI/SAU  GESTIONATE, 

POTRIVIT  LEGII 

1. modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în 

privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public; 

2. documente care conţin date statistice la nivelul municipiului; 
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3. documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice (studii de oportunitate, caiet de sarcini); 

4. contracte concesionare servicii publice; 

5. detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare; 

6. informări periodice execuţie venituri; 

7. rapoarte execuţie venituri; 

8. situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii; 

9. procese verbale de recepţie finală; 

10. procese verbale de recepţie calitativă; 

11. procese verbale de constatare avarii la reţele edilitare; 

12. procese verbale de verificare a serviciilor publice; 

13. note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de învăţământ; 

14. borderou centralizator pentru subvenţionare agent termic; 

15. evidenţa creditelor bugetare; 

16. hotărâri ale Consiliului Local cu caracter normativ; 

17. dispoziţii ale Primarului cu caracter normativ; 

18. regulamentul de organizare şi funcţionare; 

19. regulamentul de ordine interioară; 

20. publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită; 

21. declaraţiile de căsătorie; 

22. certificatele de urbanism; 

23. planurile urbanistice (P.U.G., P.U.Z.);  

24. lista cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise; 

25. documentaţii privind schimburi de terenuri; 

26. documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică; 

27. nomenclatorul stradal al oraşului; 

28. datele statistice la nivelul oraşului; 

29. anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare; 

30. anunţurile pentru licitaţii, concesionări, închirieri, achiziţii publice; 

31. citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare; 

32. rapoartele şi referatele care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ; 

33. note de constatare privind respectarea programului de investiţii; 

34. declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali; 
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35. rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public. 

9.  MODALITĂŢILE  DE  CONTESTARE  A  DECIZIEI  AUTORITĂŢII  SAU  A  INSTITUŢIEI  

PUBLICE  ÎN  SITUAŢIA  ÎN  CARE  PERSOANA  SE  CONSIDERĂ  VĂTĂMATĂ  ÎN  PRIVINŢA  

DREPTULUI  DE  ACCES  LA  INFORMAŢIILE  DE INTERES  PUBLIC  SOLICITATE.  

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 

21 şi 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume: 

Art. 21.: 

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea 

prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.  

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al 

instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.  

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite 

persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public 

solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.  

Art. 22.: 

1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta 

poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau 

în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de 

zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.  

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public 

solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.  

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.  

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.  

    (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru. 

 

 

 

                Aprobat                                                                     Întocmit 

                 Primar,                                        Consilier,                                                               

               Jichici  Iosif  Mircea           Popescu Adela Maria 


