
  Lista  cu  informațiile  de  interes  public   comunicate  din  oficiu,  conform Legii  544/2001,  cu
modificarile și completarile ulterioare 

Administratia Strazilor, fiind institutie publica, are obliga ia să comunice din oficiuț
următoarele informa ii de interes public:ț
a) actele normative care reglementează organizarea i func ionarea autorită ii sauș ț ț
institu iei publice;ț
b) structura organizatorică, atribu iile departamentelor, programul de func ionare,ț ț
programul de audien e al autorită ii sau institu iei publice;ț ț ț
c) numele  i  prenumele  persoanelor  din  conducerea  autorită ii  sau  a  institu ieiș ț ț
publice i ale func ionarului responsabil cu difuzarea informa iilor publice;ș ț ț
d) coordonatele  de  contact  ale  autorită ii  sau  institu iei  publice,  respectiv:ț ț
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii deș
Internet;
e) sursele financiare, bugetul i bilan ul contabil;ș ț
f) programele i strategiile proprii;ș
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile  de documente produse i/sau gestionate,  potrivitș
legii;
i) modalită ile de contestare a deciziei autorită ii sau a institu iei publice în situa iaț ț ț ț
în  care  persoana  se  considera  vătămată  în  privin a  dreptului  de  acces  laț
informa iile de interes public solicitate.ț

Accesul la informa iile prevăzute la pct.a-i, se realizează prin:a) afi are la sediulț ș
institu iei  publice,  b)  pagina  de  Internet  proprie;  cț ) consultarea  lor  la  sediul
institu iei publice, în spatii special destinate acestui scop.ț

Orice persoană are dreptul să solicite i să ob ină în condi iile legii, informa iileș ț ț ț
de interes public.
Institutia  publica  are  obligatia  sa  asigure  persoanelor,  la  cererea  acestora,
informa iile de interes public solicitate în scris sau verbal.ț

Solicitarea  în  scris  a  informa iilor  de  interes  public  va fi  redactata  conformț
formularului „Cerere de acces la informa ii de interes public”.ț

Institutia noastră vă va răspunde în termenul legal la solicitare. Răspunsul în
scris la solicitarea informa iilor de interes public se va trimite în termen de 10 zileț
sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării,  în func ie deț
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare i de urgen a solicitării.ș ț
În  cazul  în  care  durata  necesara  pentru  identificarea  i  difuzarea  informa ieiș ț
solicitate depă e te 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30ș ș
de zile, cu condi ia în tiin ării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10ț ș ț
zile.

Refuzul  comunicării  informa iilor  solicitate  se  motivează  i  se  comunica  înț ș
termen  de  5  zile  de  la  primirea  peti iilor. În  cazul  neprimirii  lunui  răspuns  laț
termen , petentul poate completă formularul „Reclamatia administrativa”. 

Solicitarea i ob inerea informa iilor de interes public se pot realiza, dacă suntș ț ț
întrunite condi iile tehnice necesare, i în format electronic.ț ș


