ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
RAPORT
pe anul 2013 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman
În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul
Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–31 decembrie 2013 :
2013
Numărul total al solicitărilor de informaţii de
interes public

Solicitări pe domenii de interes

Nr. de solicitări rezolvate favorabil
Nr. de solicitări respinse
Nr. de solicitări adresate în scris
1. pe suport de hârtie
2. pe suport electronic
Nr. de solicitări adresate de persoane fizice
Nr. de solicitări adresate de persoane juridice
Nr. de reclamaţii administrative
1. rezolvate favorabil
2. respinse
Nr. de plângeri în instanţă
1. rezolvate favorabil
2. respinse
3. în curs de soluţionare
Costurile totale ale compartimentului de
informare şi relaţii publice
Sumele totale încasate pentru serviciile de
copiere a informaţiilor de interes public
solicitate
Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de
informare–documentare

28
– Lista OP procesate la Trezorerie/ordonatorii de credite în anul 2012
– Cereri de acreditare pentru jurnalişti
– Datele şedinţelor Comisiei judeţene de heraldică
– Proiectele de investiţii pe anul 2013
– Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie eliberate
– Adresele de e–mail ale consilierilor judeţeni
– Copii ale unor documente emise de Consiliul Judeţean
– Bugetul pe anul 2013
– Datele de contact ale primăriilor din judeţ
– Participarea CJ Teleorman la ”Serbările Dunării”–ediţia 2013
– Strategia/programele/proiectele privitoare la antreprenoriat
– Date privind bibliotecile comunale din judeţ
– Planurile de achiziţii publice pe anii 2011–2012
– Contractele derulate cu SC ”TelDrum”
– Date privitoare la activitate SC ”Eurobac” SRL
– Derularea programului ”lapte–corn”
– Lista preşedinţilor CJT în perioada 1992–2013
– Situaţia consilierilor judeţeni membri în CA şi AGA 2008–2013
– Măsurile de deszăpezire pentru iarna 2013–2014
– Contractele de asistenţă juridică în ultimii 5 ani
28
2 (informaţii inexistente)
28
19
9
8
20
1
–
1
0
–
–
–
10 ron
0
25

