BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public
a)
actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau
institutiei publice
















Constitutia Romaniei ;
Legea administraţiei publice locale
nr.
215/2001-completata si modificata de
Ordonanta
de
urgenta nr.74/05.2001 si de Legea nr.216/2002
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – modificata si completata de
Ordonanta de urgenta nr.82/2000 ;Ordonanta de urgenta nr.284/2000; Legea
nr.661/2001;Legea
nr.327/2002;
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 611 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
Hotărârea nr. 1.083/2001 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
Ordonanta Guvernului nr. 35/ 2002- pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare
si
functionare
a
consiliilor
locale,
cu
modificarile
ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de
afaceri,
prevenirea
si
sanctionarea coruptiei.
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare ;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea 571/2003, privind Codul fiscal, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

b) structura organizatorica, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice,
programul de functionare
ROF- HCL 43/17.12.2012
Program de functionare: (HG.1487/2005)
Luni – Vineri
orele 8-16;
Program audiente: (HG.1723/2004)
Marti
Joi
Vineri

orele 8-11;
8-11;
8-11;

Program priv. accesul pers. interesate la inform.de
interes public, solicit. verbal cf. art.8, alin.3-Lg.544/2001
Marti
orele 16 - 17

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice
si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Toma Vasile-Adrian - primar;
Rob Ioan-Iacob
- viceprimar;
Glodan Ana
- secretar UAT
Responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Glodan Ana

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
Primaria comunei Batarci, str. Principala, nr. 50, jud. Satu Mare, CP. 447030
Tel: 0261/837026
Tel/fax: 0261/837024, 0261/837033
E-mail: primaria_batarci@yahoo.com
www.primariabatarci.ro
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
http://www.primariabatarci.ro/batarci_bugetul--114.html
f) programele si strategiile proprii
HCL nr. 40/10.12.2014;
g) lista cuprinzand documentele de interes public,
1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Bătarci, program
de audienţe;
2. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;
3. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului );
4. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Bătarci;
5. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Bătarci;
6. Componenţa Consiliului Local al comunei Bătarci nominală, numerică şi apartenenţa
politică;
7. Informări întocmite pe Primarul comunei Bătarci privind starea economică şi socială a
localităţii , în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale,
9. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei
comunei Bătarci
10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de catre viceprimar;
11. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr.
544 / 2001;
12. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr.
52 / 2003;
13. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
h) lista documente care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, potrivit Legii nr.
544 / 2001
1. Documentele cu caracter personal care insotesc Hotararile Consiliului Local si
Dispozitiile Primarului;
2. Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi :
acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale
acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil
al persoanei, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de
stare civila,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,
Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primariei de catre persoane
fizice, fara acordul semnatarilor,
Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de
pastrarea secretului fiscal,
Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre
publice sau alte asemenea, care au caracter confidential,
Documente care privesc persoane fizice aflate in arhiva proprie ,
Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al
Consiliului Local, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.

i). Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de
Consiliul Local al com Batarci si Primaria comunei Batarci, care constituie
informatii de interes public

1. Hotarari ale Consiliului Local Batarci;
2. Dispozitiile de interes general ale Primarului Comunei Batarci;
3. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau
institutiei publice;
4. Structura organizatorica, programul de functionare, programul de audiente al
autoritatii sau institutiei publice;
5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si
ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
6. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
7. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
8. Programele si strategiile proprii;
j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice si situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, si anume:
- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

