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 ția să comunice din oficiu
următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și func ționarea autorită ții sau
instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,
programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a institu ției
publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informa țiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de
Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit
legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institu ției publice în situa ția
în care persoana se considera vătămată în privin ța dreptului de acces la
informațiile de interes public solicitate.
Accesul la informațiile prevăzute la pct.a-i, se realizează prin:a) afișare la sediul
instituției publice, b) pagina de Internet proprie; c ) consultarea lor la sediul
instituției publice, în spatii special destinate acestui scop.
Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină în condi țiile legii, informa țiile
de interes public.
Institutia publica are obligatia sa asigure persoanelor, la cererea acestora,
informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informațiilor de interes public va fi redactata conform
formularului „Cerere de acces la informații de interes public”.
Institutia noastră vă va răspunde în termenul legal la solicitare. Răspunsul în
scris la solicitarea informațiilor de interes public se va trimite în termen de 10 zile
sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în func ție de
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgen ța solicitării.
În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informa ției
solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30
de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10
zile.
Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în
termen de 5 zile de la primirea petițiilor. În cazul neprimirii lunui răspuns la
termen , petentul poate completă formularul „Reclamatia administrativa”.
Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt
întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.

