CE TREBUIE SA STIE CETATEANUL
UNDE DEPUNETI SOLICITAREA?



Pentru a obtine informatii de interes public trebuie sa va adresati
compartimentului de Informare/Relatii cu publicul
Solicitarea de informatii depusa in scris trebuie inregistrata la Registratura

CUM SI CAND PRIMITI RASPUNSUL?





Daca solicitati informatii verbal sau telefonic, veti primi raspuns pe loc, iar
daca informatia este mai complexa,veti fi invitat sa depuneti solicitarea in
scris
La solicitarea scrisa veti primi raspuns in 10 zile
Daca pentru colectarea si prelucrarea informatiei este nevoie de mai mult de
10 zile, veti primi in termen de 10 zile o comunicare prin care vi se comunica
faptul ca raspunsul va sosi in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii
Daca informatiile solicitate de dumneavoastra sunt exceptate de la liberUl
access au nu sunt de competenta institutiei careia i le-ati solicitat, refuzul
transmiterii informatiei va va fi comunicat in scris, la 5 zile de la depunerea
solicitarii

CE FACETI DACA RASPUNSUL NU VA MULTUMESTE?









Daca in urma raspunsului primit considerati ca v-a fost incalcat dreptul
privind liberul acces la informatiile de interes public, puteti adresa o
reclamatie administrativa conducatorului institutiei publice careia i-ati
solicitat informatia. Reclamatia trebuie depusa in termen de 30 de zile de la
primirea raspunsului explicit sau de la expirarea termenului de raspuns din
partea institutiei
In cazul in care reclamatia dumneavoastra se dovedeste intemeiata, veti
primi informatiile solicitate in termen de 15 zile de la depunerea reclmatiei
administrative si vi se va comunica modul in care a fost sanctionat
disciplinar functionarul care a gresit
Daca si dupa primirea raspunsului la reclamatia administrative considerati
ca vi se incalca drepturile prevazute de lege, puteti face plangere in termen
de 30 de zile de la primirea raspunsului la sectia de contencios administrativ
a tribunalului
Hotatrarea tribunalului poate fi supusa recursului la Curtea de Apel. Decizia
Curtii de Apel este definitiva si irevocabila
Plangerea la tribunal si recursul la Curtea de Apel se judeca in procedura de
urgenta si nu se plateste taxa de timbru

COSTURILE PENTRU OBTINEREA INFORMATIEI
Persoana care solicita informatiile plateste serviciile de copiere a
documentelor detinute de institutia publica.
Formularele-tip
pentru
solicitarea
informatiilor
si
reclamatiile
administrative sunt puse la dispozitie de institutia publica in mod gratuit.

