
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de

interes public, cu modificările şi completările ulterioare , coroborate cu prevederile din Anexa 6 la Normele
metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/2002, U.A.T. comuna Sohatu face public Raportul de activitate pentru
anul 2017.

1.Misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de
raportare.

Conform prevederilor Legii nr.544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi
desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, asigurând accesul liber şi neîngrădit al persoanei la
orice informaţie de interes public, aceasta fiind misiunea instituţiei.

Misiunea Primăriei comunei Sohatu este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii locale
printr-o comunicare reală şi eficientă cu cetăţenii care să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi la
atingerea unui nivel performant de exercitare a actului administrativ.

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public către cetăţeni, persoane fizice sau juridice,
indiferent de naţionalitate, etnie sau clasă socială domiciliaţi sau nu în comuna Sohatu, se face prin intermediul
Compartimentului de relaţii cu publicul, registratură, persoana desemnată în acest scop fiind doamna Mircea
Mirela secretar-dactilograf în cadrul Primăriei Sohatu.

Activitatea de informare a presei se face de către domnul Primar.

2.Indici de performanţă, de prezentare a gradului de realizare a acestora în cursul anului 2017.
în cursul anului 2017 au fost respectate prevederile legale privind aplicarea Legii nr.544/2001-privind liberul

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele acţiuni:
-s-a organizat un punct de informare - documentare, potrivit art.5 alin.(4) lit.b) din Legea

nr.544/2001, estimând că acesta a fost vizitat de circa 2.000 de persoane;
-s-a întocmit raportul anual de activitate, conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, care a fost

publicat pe pagina de internet a primăriei Sohatu şi la avizierul primăriei;
s-a publicat buletinul informativ, cu informaţiile de interes public comunicate din oficiu, conform
art.5 aiin.(l) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat pe pagina de internet a primăriei Sohatu
şi la avizierul primărie;
informaţiile de interes public au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la avizierul
primăriei Sohatu,
pentru solicitările solicitate verbal răspunsul a fost dat pe loc sau persoanele au fost îndrumate
să solicite în scris informaţiile de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal.

3.Scurta prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele
autorităţii sau instituţiei publice.
Situaţia statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.544/2001, privind furnizarea informaţiilor de

interes public, în anul 2017, este următoarea:
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întocmit,

Secretar dacţîlqlgraf Mircea Mirela

a)numărul total de solicitări de informaţii de interes public=9
b)numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:9

utilizarea banilor publici=4
modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice=l
acte normative,reglemtări =4

-activitatea liderilor instituţiei=O
modul de aplicare a Legii nr.544/2001=0

-altele, situaţie facturi, certificate urbanism şi autorizaţii de construire=0
c)numărul de solicitări rezolvate favorabil=9
d)numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivul respingerii (informaţii exceptatejO
e)numărul de solicitări adresate în scris=9

-pe suport de hârtie= 4
-pe suport electronic, e-mail =5

-verbal=0

f)numărul de solicitări adresate de persoane fizice =4
g)numărul de solicitări adresate de persoane juridice =5
h) numărul de reclamaţii administrative =0
i) numărul de plângeri în instanţă =0
j) costurile totale pentru desfăşurarea activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public
la nivel de instituţie=O lei
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public =0lei
I) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare :2000 persoane

Ca urmare a celor prezentate la punctele nr.2 şi 3, raportat la obiectivele primăriei comunei
Sohatu de a desfăşura activitatea într-o manieră deschisă faţă de public şi de a asigura accesul liber şi
neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor
prevăzute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse.

4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe.
în anul 2017, la punctul de informare -documentare nu au fost înregistrate costuri şi nu s-a

încasat nici o sumă pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor.

5.Nerealizări, cu menţiunea cauzelor acestora: NU ESTE CAZUL.
6.Propuneri pentru remedierea deficienţelor: NU ESTE CAZUL

Pentru anul 2018, în cadrul activităţii cu furnizarea informaţiilor de interes public din cadrul primăriei comunei
Sohatu, au fost stabilite obiective generale care să îmbunătăţească procesul de comunicare dintre cetăţeni şi
administraţia publică publică locală şi să asigure accesul în condiţii optime a cetăţenilor a cetăţenilor la informaţii
şi anume:
- diversificarea informaţiilor postate pe site-ul primăriei, astfel încât accesul la acestea să se realizeze fără a fi
necesară deplasarea cetăţenilor la sediul instituţiei;
-dezvoltarea punctului de informare -documentare, în vederea creşterii capabilităţii de a furniza cetăţenilor
informaţii (informaţiile furnizabile din oficiu) direct în cele mai muite cazuri şi reducerea timpului de aşteptare.



Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin
intermediul compartimentului Relaţii cu publicul, Registratură situat în incinta Primăriei comunei
Sohatu, telefon 0242517005; fax0242517005; adresă de e-mail primariasohatu(Şhotmail.com sau la
adresa din sat Sohatu, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.54,com.Sohatu,jud. Călăraşi.

Conform art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public,
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care
va cuprinde următoarele informaţii de interes public:

1.actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice.

2.structura organizatorică, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice, programul
de funcţionare.

3.numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii.

4.coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax adresa de e-mail şi adresa paginii de internet

5.sursele financiare .

6.programele şi strategiile proprii.

7.lista cuprinzând documentele de interes public.

8.lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate, altele decât cele puse
la dispoziţie, din oficiu.

9.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate

I. ACTELE NORMATIVE - care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei

Sohatu

-Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 28.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sohatu, judeţul Călăraşi -
http;//www.primariasohatu.ro//sites/default/files/Consiliul_Local/Hotarari.
-Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 14.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de

funcţionare   al    Consiliului   Local   al    comunei   Sohatu,   judeţul   Călăraşi
http://www.primariasohatu.ro/sites/default/files/Consiliul_Local.

Buletin informativ
publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public
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Secretar-Daciilc|graf,

Mircea Mirela

Conform art.22 din Legea nr.544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale,
prevăzute de legea privind liberal acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de

contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei
publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7 din
Legea nr.544/2001.

IX. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana

se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

VI.Strategii proprii:

S-a adus la cunoştinţă publică prin afişare Hotărârea Consiliului local Sohatu
- nr. 2 din 27.01.2016 privind Strategia de dezvoltare a comunei Sohatu 2015-2020.

VII.Lista cuprinzând documentele de interes public.

1.Legea nr.215/2001 a administraţiei publice.

2.Organigrama şi Statul defuncţii ale Primăriei Sohatu.
3.Regulamentul de organizare şi funcţionare al primăriei comunei Sohatu.
4.Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local Sohatu.

5.Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Primăriei Sohatu.
6.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Sohatu.
7.Numele şi prenumele persoanei resoponsabile cu difuzarea informaţiiloe publice din cadrul

Primăriei Sohatu.
8.Coordonatele de contact ale Primăriei Sohatu: denumirea, sediul numerele de telefon, fax,

adresa de e-mail, adresa paginii de internet.
9.Sursele financiare, bugetul Primăriei Sohatu.
10.Bilanţul contabil al Primăriei Sohatu.
11.Programe şi strategii proprii ale Primăriei Sohatu.
12.Lista cuprinzând documentele de interes public ale Primăriei Sohatu.
13.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate ale Primăriei Sohatu.
14.Modalităţi de contestare a adeciziei autorităţii sau instuituţiei publice, în situaţia în care

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.
15.Lista certificatelor de producător emise de Primăria Sohatu.
16.Publicaţiile privind afişarea ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan, conform legii

nr. 17/2014.
17.Publicaţiile de căsătorie.
18.Alte documente care nu contravin prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001.

VIII. Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate, altele decât cele puse
la dispoziţie, din oficiu. http://primariasohatu.ro/sites/default/files/Transparenta.


