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BULETIN   INFORMATIV  PRIVIND  TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ  
ÎN ADMINISTARŢIA PUBLICĂ ŞI LIBERUL ACCES LA  INFORMAŢIILE 

 DE INTERES PUBLIC 
 
 

 
 Subsemnata  Borza Adinela Cristina, inspector de specialitate în cadrul Primăriei comunei 
Ciuruleasa, judeţul Alba, responsabilă cu privire la difuzarea informaţiilor de interes public, conform 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.52/2003 transparenţa 
decizională în administraţia publică . 
  Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public , pe anul 2020  am primit un număr de  2 solicitari , nu am avut nici o 
reclamaţie administrativă precum nici plângeri în instanţă. 
  Au fost comunicate din oficiu următoarele informaţii de interes public:  
 -  actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice; 
 - structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de audienţe al instituţiei 
publice ; 
 - numele şi prenumele persoanelor din conducerea unităţii sau instituţiei publice şi al 
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
 - coordonatele de contact ale instituţiei publice, denumirea, sediul, numerele de telefon,  
adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 
 -   programele şi strategiile proprii; 
 -   lista cuprinzând documentele de interes public; 
 - modalităţile de contestare a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată în privinţa dreptului la  acces la informaţiile de interes public; 
 Conform Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, au fost 
adoptate proiecte de acte normative în număr de 51( cincizeci și unu), care au fost anunţate în mod 
public prin afişare la sediul Primăriei  comunei Ciuruleasa, jud. Alba. 

  Numărul total de şedinţe publice au fost 11 ( unsprezece), din care 7 (șapte ) ședințe ordinare, 
și 4 (patru)  ședințe extraordinare . 

  Numărul şedinţelor publice anunţate prin afişare la sediul propriu au fost 11 (unsprezece). 
  La şedinţele publice nu a participat nici o persoană pe anul 2020. 



 

2 

 

  Nu au fost şedinţe publice desfăşurate în prezența mass mediei . 
  Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice au fost 11 (unsprezece). 
             Numărul total al proceselor verbale (minuta) făcute publice au fost 11 (unsprezece). 
                  Nu au fost cazuri în care autoritatea publică a fost anchetată în justiţie pentru nerespectarea 

prezentelor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice, (Legea 544/2001, 
Legea 52/2003), 

  Drept pentru care închei prezentul  raport anual de activitate . 
 
 
 
 

Întocmit, 
Inspector de specialitate 

BORZA ADINELA CRISTINA 
 

 

 


