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RAPORTUL 

Biroului de Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Publicul,  

cu privire la modul de aplicare a Legii 544/2001, pe anul 2016 

 

 

Conform prevederilor Legii 544/2001, Biroul Administraţie Publică, Relaţii 

cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Huşi, asigură liberul acces la 

informaţiile de interes public. Această activitate este asigurată prin afişarea 

informaţiilor de interes public la sediul instituţiei, înregistrarea cererilor formulate 

în scris, pe format de hârtie sau electronic şi comunicarea răspunsului în termenul 

prevăzut de lege.  

Analizând activitatea desfăşurată în baza Legii 544/2001, informăm că în 

anul 2016, au fost înregistrate 146 de solicitări de informaţii de interes public, din 

care 24 pe suport de hârtie,   10 prin e-mail pe adresa relatiipublic@primariahusi.ro  

şi 112 solicitate verbal, aproximativ 1500 de cetăţeni au studiat care sunt  

informaţiile de interes public după listele afişate la sediul Primăriei, iar 150 de 

vizitatori pe săptămâna au accesat  site-ul www.primariahusi.ro. 

 Solicitările de informaţii publice adresate de persoane fizice sau juridice s-au 

referit la următoarele: 

 - solicitări de copii după Hotărâri ale Consiliului Local, autorizaţii de 

construire, certificate de urbanism, procese verbale de recepţie a imobilelor; 

 -  solicitari de copii din Registrul Agricol 

 - informaţii despre şedinţele publice, activităţile şi proiectele primăriei 

(comunicate de presă, informaţii de interes public); 

- numărul de acte normative anunţate public, dezbătute şi aprobate în 

şedinţele Consiliului Local; 

 - acte necesare în vederea obţinerii certificatului de construire/desființare, a 

certificatului de urbanism, a certificatului de nomenclatură stradală, etc. 

 - acte necesare pentru eliberarea certificatelor de naştere, căsătorie, deces, 

succesiune; 
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 - condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii de scutire a 

impozitului pe imobile; 

 - condiţiile pentru acordarea lotului de teren pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală  sau a unei locuinţe construită prin ANL;  

 - nivelul taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale; 

 - informatii privind spațiile solicitate de partidele politice pentru promovarea 

și strângerea de semnături de susținere pentru înregistrarea candidaturilor în 

perioada electorală; 

 - alte informaţii, din diferite domenii.  

 Din totalul de 146 de solicitări înregistrate în anul 2016, au fost rezolvate 

favorabil 146. 6 cereri au fost formulate de societăţi cu personalitate juridică şi 

restul de 140 de persoane fizice. 

 În ceea ce priveşte modul în care au fost aplicate prevederile Legii nr. 

544/2001, informăm că la adresa Primăriei municipiului Huşi, nu au fost formulate 

reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă.  

 Prin serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate, s-a 

încasat suma de 339,00 lei. 

 

 

 

 
Sef  BAPL,Relatii cu Publicul 

       ing. Felicia Vatavu  

     BAPL,Relatii cu Publicul 
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