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ANUNŢ 

 

    În temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, precum şi al prevederilor H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, aducem la cunoştinţă publică următoarele: 
    Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, 
definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile 
fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu 
Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul 
României. 
    Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte 
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 
    Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de 
interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului 
pentru relaţii publice. 
    Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, Primăria comunei 
Dochia a desemnat următoarele persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor 

publice: 
- Cristea Dumitrița – secretarul comunei Dochia, responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice la cerere; 
- Zăpor Elena-Loredana – consilier personal al primarului, responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice din oficiu, precum şi în relaţia cu mass-media. 
 
    Coordonate de contact: 
- denumire: PRIMĂRIA comunei DOCHIA; 
- sediu: sat Dochia, comuna Dochia, str. nr.1, nr. 1223, judeţul Neamţ, cod poştal 
617216 
- telefon: 0233-291919; 
- fax: 0233-291920; 
- adresa de e-mail:  primarie@comunadochia.ro; 
- adresa paginii de internet: www.comunadochia.ro 
 
    Lista cuprinzând documentele de interes public: Informaţiile de interes public 
comunicate din oficiu potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public sunt următoarele: 
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    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice; 
    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 
    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
Internet; 
    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
    f) programele şi strategiile proprii; 
    g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 
legii; 
    i) 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. 
 
    Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii: 
    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă 
fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc 
interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria 
informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea 
acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum 
şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; 
    d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă 
se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în 
pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei 
efectuate sau în curs de desfăşurare; 
    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre 
părţile implicate în proces; 
    g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 
 

 
 
                 Primar,                                                                                       Secretar,                                                    

    Ciubotaru Iulian-Gheorghe                                                         Cristea Dumitrița 

 

 

 

 


