
Nr. 7772/27.01.2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
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în funcţie de solicitant După modalitatea de adresare

Nr. totalSeturi de date Nr. total Nr. totalMăsuri propuse 
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Departajare pe domenii de interes Termen de răspuns

Altele
Informaţii 
privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001, cu 
modificările

î
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acte de proprietate, parcări, locuinţe sociale, 
terenuri aferente garajelor, lucrări, program 
funcţionare operatori economici, site-ul 
instituţiei, salubrizare, expropriere, demolări, 
denumire străci, domeniul public şi privat al 
Municipiului, asociaţii de proprietari, 
personal instituţie.
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Modul de comunicare Departajate pe domenii de inter
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Motivul respingeriies
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Nr. de reclamaţii administrative ia 
adresa instituţiei publice în baza 

Legii nr. 544/ 2001, cu modificările şi

Nr. de plângeri in instanţă la adresa 
instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, 

cu modificările şi completările
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Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
Costuri

Punctele pe care le 
consideraţi necesar a fi 
îmbunătăţite Ia nivelul 

instituţiei dumneavoastră 
pentru creşterea eficienţei 
procesului de asigurare a 
accesului la informaţii de 

interes public:
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Contravaloarea 
serviciului de 

copiere (lei/pag)
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23.11.20200,63 lei/copie3234 lei Olei nu este cazul nu este cazulnu
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