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RAPORT ANUAL
privind liberul acces la informaiile de interes public pe anul 2012

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public constituie
unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i autoritile publice.
Autoritile i instituiile publice au obligaia s asigure accesul la informaiile de interes
public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaii publice sau al
unei persoane desemnate în acest scop.
Totodat, în baza aplicrii legii, autoritile i instituiile publice locale au
obligativitatea de a comunica din oficiu actele normative care reglementeaz organizarea i
funcionarea autoritii sau instituiei publice, structura organizatoric, atribuiile
departamentelor, programul de funcionare i de audiene, datele de contact ale instituiei
publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice.
Informaiile din domeniul aprrii naionale, siguranei i ordinii publice, cele privind
deliberrile autoritilor, interesele economice i politice ale României care fac parte din
categoria informaiilor clasificate nu constituie informaii de interes public.
Din aceeai categorie fac parte i informaiile privind activitile comerciale sau
financiare, dac publicitatea acestora lezeaz principiul concurenei loiale, informaiile
referitoare la datele personale, cele privind procedura în timpul unei anchete penale sau
disciplinare, dac se pericliteaz rezultatul anchetei, se dezvluie surse confideniale sau pun
în pericol viaa, integritatea corporal sau sntatea unei persoane în urma anchetei efectuate
sau în curs de desfurare.
În perioada ianuarie - decembrie 2012 s-a înregistrat un numr de 104 solicitri de
informaii de interes public, competena aparinând Consiliului Judeean Bihor din care:
- 28 din partea persoanelor fizice / juridice, asociaii i organizaii non-profit,
autoriti i instituii publice;
- 75 solicitri de informaii din partea presei, din care 6 au fost solicitate în
scris, celelalte fiind solicitate pesonal de reporterii instituiilor media;
- 6 solicitri telefonice din partea cetenilor, referindu-se la informaii pentru
adresarea unor cereri i petiii ctre instituii din subordinea Consiliului Judeean Bihor;
- 1 solicitare de informaii de interes public este în curs de soluionare;
În anul 2012 s-au organizat 7 conferine de pres cu participarea preedintelui
Consiliului Judeean Bihor i a altor reprezentani ai instituiei. Instituiile mass media au
fost invitate la 15 edine de Consiliu judeean i le-au fost furnizate proiectele de hotrâri i
materialele anexe. Un numr de 297 de proiecte de hotrâri au fost postate pe pagina web a

instituiei, http://www.cjbihor.ro. S-au redactat 7 comunicate de pres i au fost lansate 5
invitaii la aciuni organizate de CJB sau de instituii subordonate.
În privina modului de soluionare a acestora, situaia se prezint astfel: 103 solicitri
de informaii de interes public au fost soluionate, 1 petiie este în curs de rezolvare.
Solicitri de informaii de interes public în curs de soluionare:
- Cabinetul Preedintelui - 1 petiie.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitri privind transparena decizional;
- solicitri privind rapoarte de activitate, comisii de specialitate ale CJ Bihor;
- solicitri privind planul anual de achiziii;
- sume alocate din bugetul anual pentru activiti non-profit de interes general;
- starea drumurilor, reparaii sau deszpeziri;
- solicitri privind încadrarea în funcii publice;
- solicitri privind contracte de parteneriat public privat;
- solicitri privind acordarea de prime i sporuri a personalului CJB;
- bugetul Consiliului Judeean Bihor;
- alte probleme.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competena Consiliului Judeean
Bihor, persoanele interesate au fost consiliate i îndrumate ctre instituiile i autoritile
competente.
S-a înregistrat o reclamaie administrativ vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.
544/ 2001, soluionat favorabil.
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