ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 140 din 28.05.2019
Privind asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
Consiliul local Tautii Magheraus intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2019
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 4161/ 04.04.2019, promovat de Compartimentul
Juridic
- Expunerea de motive a Primarului Orasului Tautii Magheraus
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii;
- prevederile Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în
administratia publica, republicata.
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local UATO Tautii
Magheraus.
- avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d şi alin. (6), punctul 19 din
Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Consiliul Local şi Primarul Orasului Tautii Magheraus, prin aparatul de
specialitate al Primarului, vor asigura accesul oricarei persoane fizice sau juridice la
informatiile de interes public, din oficiu sau la cerere.
Art.2. Informatiile de interes public care se comunică din oficiu sunt cuprinse în
Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza
prin:
- afisare la sediul Primariei Orasului Tautii Magheraus;
- publicare în mass-media locala sau în Monitorul Oficial al României, partea a III –a,
după caz
- publicare în pagina de internet proprie, www.tautiimagheraus.ro;
- consultarea informatiilor la sediul Primariei Orasului Tautii Magheraus;
Art.4. Se aproba lista cuprinzand documentele de interes public care se comunică la
cerere, conform Anexei 2 care face parte integranta din hotarare.
Art.5. Se aproba lista informatiilor care se exceptează de la accesul liber al
cetatenilor, conform Anexei 3 care face integranta din prezenta hotarare.
Art.6. În cazul în care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe
documentele detinute de Primăria Orasului Tautii Magheraus, costul serviciilor de
copiere este suportat de către solicitant, conform valorilor stabilite prin HCL 195/2018
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
persoana abilitata să furnizeze informatii de interes public la nivelul Primariei
Orasului Tautii Magheraus.
Art.8. Prezenta hotarare se comunica la :
•
•
•
•
•

Primarul Orasului Tautii Magheraus
Institutia Prefectului - Judetul Maramures
Compartiment Relatii cu publicul
Compartimentul juridic
Se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al orasului
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