
                                                  R O M Â N I A                                                        
 JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 

  P R O I E C T de H O T Ă R Â R E  
 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de 

interes public  
 

Consiliul local al comunei SAGEATA  , judeţul Buzău ;  
 

           Având în vedere :  

      - expunerea de motive a Viceprimarului comunei Săgeata , judeţul 

Buzău,domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege 

primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

înregistrată sub nr. 115/21.05.2018  ;  

      - raportul de specialitate al compartimentului de specialitate  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  , inregistrat la nr.116 din 21.05.2018; 

       - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Săgeata , judeţul 

Buzău; 

    În conformitate cu : 

      -prevederile art.4, art.5 alin (1) şi alin (2) şi alin (6)din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

     - prevederile art.10, alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul 

acces la informaţii ; 

     - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

     - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin (9) , art.45 alin (1) şi art.115 alin (1) lit.b 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare . 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E  

 Art.1 Se aprobă Lista cuprinzând informaţiile publice care se comunică din 

oficiu , potrivit anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2 Se aprobă Lista documentelor de interes public produse şi/sau 

gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului, altele decât cele puse la 

dispoziţie din oficiu, în condiţiile art.7 din Legea nr.544/2001 , potrivit anexei nr.2 , 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.3 Se aprobă Lista cu documentele emise şi /sau gestionate prin aparatul 

de specialitate al Primarului Comunei Săgeata , judeţul Buzău , care se exceptează 

de la liberul acces la informaţiile de interes public , potrivit anexei nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre .  

 Art.4 (1) Informaţiile de interes public prevăzute în anexele la prezenta 

hotărâre se pun la dispoziţia persoanelor interesate prin intermediul doamnei 

secretar Iancu Viorica Raimonda , persoană cu atribuţii în acest domeniu . 

                  (2) Procedura de obţinere a informaţiilor este cea prevăzută de Legea 

nr.544/2001 şi Hotărârea de Guvern nr.123/2002 .  

 Art.5 Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se 

realizează pri :  

- Afişare la sediul Primăriei Comunei Săgeata , 

- Publicare în paginata de internet , 

- Consultarea informaţiilor la sediul Primăriei Comunei Săgeata . 

Art.6 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri precum şi transmiterea acesteia autorităţilor şi 

instituţiilor interesate   
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