INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU
RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
1. Informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările
ulterioare, sunt afișate pe pagina de internet a instituției și pot fi consultate și la sediu.
2. Informații furnizate la cerere
1. Numărul total
de solicitări de
informații de
interes public
24

După modalitatea de adresare
Pe suport de
Pe suport
Verbal
hârtie
electronic

În funcție de solicitant
De la persoane
De la persoane
fizice
juridice
17

7

4

12

8

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc)
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituției
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările
ulterioare
f) Altele, cu menționarea acestora
respectarea drepturilor legale ale unor categorii de cetățeni (minorități, persoane cu dizabilități, etc);

2. Număr
Termen de răspuns
Redirecționate Soluționate
total de
către alte
favorabil în
solicitări
instituții în 5
termen de
soluționate zile
10 zile
favorabil

24

1

15

Soluționate
favorabil în
termen de
30 zile

Solicitări
pentru care
termenul a
fost depășit

0

0

Modul de comunicare

5
8
8
0
1
2

Departajate pe domenii de interes

Comunicare
electronică

Comunicare
în format
hârtie

Comunicare
verbală

12

4

8

Utilizarea
banilor
publici
(contracte,
investiții,
cheltuieli,
etc)

5

Modul de
îndeplinire a
atribuțiilor
instituției
publice

Acte
normative,
reglementări

8

8

Activitatea
liderilor
instituției

0

Informații
privind
modul de
aplicare a
legii nr.
544/2001 cu
modificările
și
completările
ulterioare

Altele (se
precizează
care)
respectarea
drepturilor
legale ale
unor
categorii de
cetățeni
(minorități,
persoane cu
dizabilități)

1

2

5. Număr
total de
solicitări
respinse

Exceptate, conform
legii

Informații
inexistente

Alte motive
(cu precizarea
acestora)

Utilizarea banilor
publici (contracte,
investiții,
cheltuieli, etc)

Modul de
îndeplinire a
atribuțiilor
instituției publice

Acte normative,
reglementări

Activitatea liderilor
instituției

Informații privind
modul de aplicare a
legii nr. 544/2001
cu modificările și
completările
ulterioare

Altele (se
precizează care)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motivul respingerii

Departajare pe domenii de interese

3. Reclamații administrative și plângeri în instanță
6.1. Numărul de reclamații administrative
la adresa instituției publice
în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările
și completările ulterioare
Soluționate
favorabil
-

Respinse
-

În curs de
soluționare
-

Total
-

Numărul de plângeri în instanță
la adresa instituției publice
în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările
și completările ulterioare
Soluționate
favorabil
-

Respinse
-

În curs de
soluționare
-

Total
-

4. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de funcționare ale
compartimentului
-

Sume încasate din serviciul de
copiere
-

Contravaloarea serviciului de
copiere (lei/pagină)
-

Care este documentul care stă la baza stabilirii
contravalorii serviciului de copiere?
-

