Documente de interes public
Lista documentelor de interes public conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/ 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Acte normative
Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea Primăriei, precum şi
activitatea acesteia
•

Legea nr. 215/20001 Legea administraţiei publice locale;

•

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei
Regulamentul de organizare şi funcţionare consiliului local

•

• Structura organizatorică
Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor sunt stabilite prin Hotărârea
Consiliului pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei şi ale serviciilor publice de interes local
Programul de funcţionare
Programul de funcţionare al Primăriei
Luni-vineri 800-1600
pt paznic 2200- 600
Programul de audienţe
Audienţele se acordă în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-11:00, de către
conducerea primăriei.
Conducerea Primăriei
Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice din cadrul Primăriei: Consilier superior
Vârlan Anișoara
Coordonatele de contact ale Primăriei
Bicazu Ardelean,nr.211, judeţul Neamt Tel/fax: 0233 255 301;e-mail
conlocba@hormail.com
Sursele Financiare
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot consulta la sediul Primăriei

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
• dispoziţii ale primarului
• instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de
fundamentare, referate de aprobare, hotărâri
• protocoale de colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu autorităţi
similare
• studii, analize, programe, strategii
• petiţii şi adrese
• rapoarte
• dosare de achiziţie publică
• procese-verbale
• avize
• acte procedurale în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe cu activitate
jurisdicţională
Modalităţi de contestare
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 sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, şi anume:
• reclamaţia - se depune la secretariatul Primăriei comunei plângerea la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul
sau în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ teritorială, în condiţiile Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

