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ROMÂNIA                                                                          
JUDEŢUL HARGHITA          
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Compartimentul petiţii-informaţii publice,secretariat,arhivă 
şi editarea monitoarelor oficiale                                           
Nr. 2278/2009 
   
         SE APROBĂ :                            DE ACORD:                                 
 
        Borboly Csaba                                                   Egyed Árpád 

    preşedinte                                secretarul judeţului 
     
 
  

RAPORT  
privind soluţionarea petiţiilor conform Ordonanţei  Guvernului  nr.27 /2002, privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor precum  şi a cererilor adresate în 
baza Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informaţii de interes public, în  anul 
2008. 
 
Având în vedere prevederile art. 14 al  Ordonanţei Guvernului mai sus amintite,  
Compartimentul petiţii - informaţii publice din cadrul  Serviciului administraţie publică 
locală, arhivă relaţii  şi informaţii publice  până în data 08 august 2008, ulterior  
Compartimentul petiţii-informaţii publice, secretariat,arhivă şi editarea monitoarelor 
oficiale a urmărit activitatea de soluţionarea petiţiilor care au fost  repartizate  la acest 
compartiment, sens în care a analizat  activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe 
baza unui raport întocmit. 
 
Putem afirma că activitatea  desfăşurată în acest domeniu a fost marcată de 
răspunderea manifestată din partea funcţionarilor publici implicaţi care au asigurat 
primirea, evidenţierea, analizarea şi rezolvarea problemelor semnalate în conţinutul 
petiţiilor, urmărind redactarea răspunsurilor în termenul legal. 
 
În cursul anului 2008 au fost adresate Consiliului Judeţean Harghita în total 31 cereri 
privind informaţii de interes public şi 69 petiţii pe diferite domenii, conform tabelului 
de mai jos:  

                            100  
TOTAL CERERI ADRESATE  
 

 Din care:   

A. ÎN BAZA LEGII 544/2001, PE DIFERITE  DOMENII  
ANUL 2008 

                               31 
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1. Numărul total de cereri înregistrate,  departajat 
pe domenii de interes (nu include cererile de 
informaţii redirecţionate spre alte instituţii) 

                              30 

Utilizarea banilor publici (achiziţii publice,contracte, 
investiţii, rapoarte) 

                                2 

Acte normative ,reglementări ( aplicarea prevederilor 
Legii nr.144/2007, a  Legii nr.571/2004) 

                                 6 

Informaţii privind modul de aplicare a Legii 
nr.544/2001 

                                 2 

Altele, după cum urmează:                                20 

Proiecte europene                                  2 

 Organigrama, număr de personal , competenţe, 
modalitatea prin care au fost făcute recrutările pe 
posturi, Regulament de ordine interioară, Monitorul 
Oficial al Judeţului Harghita, Comisia de 
disciplină,comunicare  

                                 5 

Urbanism, autorizaţii de contrucţii, mediu                                 5 

Domeniul public şi domeniul privat al Judeţului 
Harghita 

                                2 

Imobile , drept de proprietate, clerical                                 3 

Conducerea instituţiei consilieri 
judeţeni,vicepreşedinţi,preşedinte) 

                                1 

Rapoartele de activitate individuale ale consilierilor 
judeţeni 

                                1 

Procesul de luare a deciziilor                                 1 

2.Numărul total de solicitări înregistrate în 2008, 
departajat după  modalitatea de soluţionare a 
acestora 

                              31 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate 
favorabil                                                           

                              30 

c. Numărul de solicitări înregistrate respinse                                  0 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către 
soluţionare altor instituţii 

                                 1 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008,  
departajat după tipul solicitantului informaţiilor:   
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate 
spre soluţionare altor instituţii) 

  

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 
persoane fizice 

                                1 

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 
persoane juridice 

                              29 
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4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, 
departajat după modalitatea de adresare a 
solicitării:  
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate 
spre soluţionare altor instituţii) 

                              30  

a. pe suport de hârtie                                 2          

b. pe suport electronic                               28 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă                                                                             0 

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa 
instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii 
nr.544/2001 

                                0 

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 
instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii 
nr.544/2001 

                                0       

                            69 B.  CERERI, PETIŢII  
PE DIFERITE DOMENII ,  ÎN ANUL 2008                     
 Din care: 

1.Numărul total de cereri înregistrate,  departajat 
pe domenii de interes (nu include cererile de 
informaţii redirecţionate spre alte instituţii)după 
cum urmează 

                             57 

Social                             15 

Domeniu public                               3 

Utilizarea  stemelor din judeţ fără a fi aprobate                               1 

Tehnic, urbanism,drumuri, lucrări                               13   

Administraţie , folosirea  limbii minorităţilor                               8 

Turism, mediu                               3 

Drepturi băneşti (prime de concediu) 
administrative, taxe, impozite 

                              7 

Educaţie, învăţământ                               2 

Drept de proprietate                               5 din care 1 
este în curs de soluţionare 

                           69 2.Număr total de cereri,petiţii  înregistrate, 
departajat după  modalitatea de soluţionare a 
acestora Din care:  

Soluţionate favorabil                            44 

Răspuns nefavorabil                              7 

Redirecţionate(Drept de propr., titlu de proprietate)                            12 

Nefondate                               3 

Anonime,clasate                              3 
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Cererile privind  aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul la 
informaţii de interes public   în marea majoritate  ne-au parvenit de la persoane 
juridice , cum ar fi: Asociaţia Pro Democraţia Braşov, APADOR-CH Bucureşti, 
Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, Centrul Regional de Formare  Continuă 
Sibiu, Centrul pentru Politici publice Cluj, Institutul pentru Politici publice 
Bucureşti, SC Infopress Group SA, Asociaţia Eurocultura M-Ciuc, Fundaţia pentru 
Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), Ministerul de 
Interne şi Reformei administrative  etc, după cum am grupat mai sus  pe domenii  
de activitate, iar petiţiile, sesizările, în marea majoritate   de la persoane fizice,cât 
şi de la Instituţia Prefectului  Judeţului Harghita,  M.I.M.M.—Comerţ Turism şi 
Profesii Liberale.  
 
În cazurile în care petiţiile nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Harghita, 
au fost redirecţionate către organele abilitate cum ar fi Instituţia Prefectului 
Judeţului Harghita, Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială Harghita, respectiv 
autorităţilor administraţiei publice locale . 
 
 Datele prezentate mai sus, reflectă activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a 
cererilor privind informaţiile de interes public în anul  2008, coroborate cu 
prevederile actelor normative specifice activităţii de relaţii cu  publicul  şi   a 
Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, privind unele măsuri de combatere a 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. 
 
Miercurea Ciuc, 05 februarie 2009 
 

   
   
   
                                                  
Întocmit, 

               Vrîncean Klára 
 
 
 
 
 

 
 
v.k. 

2 ex. 


