
R O M A N I A  
JUDEŢUL CONSTANŢA  
ORAŞUL BĂNEASA  
P R I M A R  

D I S P O Z I Ţ I E 
Privind constituirea comisiei de analiză a reclamațiilor administrative privind 

încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public 
 
 Primarul oraşului Băneasa , judeţul Constanţa ; 
 Având în vedere :  

- referatul d-nei Serban Mariana, persoană responsabilă cu societatea civilă,  
înregistrat cu nr. 1321/07.03.2012 prin care propune constituirea unei comisii de 
analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public; 

In conformitate cu prevederile art. 21   din Legea nr. 544/2001 privind accesul la 
informațiile de interes public, coroborat cu prevederile art. 35 din H.G. nr. 123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public ; 
          In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit. „e”  şi art. 68 alin.(1) coroborat cu 
art. 115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
                                                                D I S P U N E :  

 
              Art.1. Se constituie  Comisia de analiză a reclamațiilor administrative privind 
încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, in următoarea componenţă: 
            -    preşedinte :    NICOLAE LUCICA  – secretar oraș ;  

- membrii :     PETCU CONSTANTINA – șef birou contabilitate; 
-                      ȚANȚAR LUCIAN   – inspector urbanism; 
-                      CĂTANĂ MARIOARA – consilier Registrul agricol; 
-                      TOȘCU DUMITRA – referent R.U.; 
-                      STOIAN ILIE – sef S.V.S.U.. 
Art.2.    Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de 

interes public va avea următoarele responsabilităţi: 
a)primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor; 
b)efectuează cercetarea administrativă; 
c)stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile 
de interes public este întemeiată sau nu; 
d)în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare 
pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În 
cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul 
cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va 
propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii; 
e)redactează şi trimite răspunsul solicitantului.  

  Art.3.  Secretarul oraşului, va face publica prezenta dispozitie prin afisare pe 
pagina de internet proprie  si o va comunica Prefectului Judetului Constanta in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate si  persoanelor interesate în vederea aducerii la 
îndeplinire.  
 

 PRIMAR, 
  IORDACHE GELU              Avizat pentru legalitate, 
                           SECRETAR, 
          NICOLAE LUCICA 
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