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 H O T Ă R Â R E A nr.66/2019 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces  

la informaţiile de interes public din cadrul Primăriei comunei Ciumani 
 

                Consiliul Local  Ciumani, la şedinţa ordinară din 23 septembrie 2019, 
                Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 68/ 2019 prezentată de primarul Comunei 
Ciumani  pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes 
public din cadrul Primăriei comunei Ciumani,  Referatul de aprobare nr.68/2019,  
 raportul de specialitate nr.68/2019 întocmit de secretarul general al Comunei Ciumani, care 
propune stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public 
şi transparentei decizionale, precum şi Avizul consultativ nr.68/2019 al Comisiei de specialitate 
pentru activităţi economice şi juridice a Consiliului Local al comunei Ciumani; 
                Luând în considerare prevederile: 
               - Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu 
modificările și completările ulterioare; 
               - Hotărârii Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
                - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 
                 - Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;  

                -Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) . 
                - Anexei nr.1  –Procedura de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrative; 
                - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
                 Văzând Decizia nr.458/R/22 mai 2019 al Curții de Apel Târgu Mureș, Secția a II/a 
Civilă, de Contencios administrative și fiscal; 
                 Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, văzând procesul verbal de afișare nr.3034/23. septembrie 2019; 

       În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4), art.133 alin.(2), art.139 
alin.(1) și alin.(3), art.196 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 13 voturi, 
 
 
 
 
 
 



h o t ă r e ş t e: 
 
 

                Art. 1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces 
la informațiile de interes public conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                Art.2. Se aprobă lista cuprinzând informaţiile care se comunică din oficiu, conform 
Anexei nr. 2, care face parte integrantă, din prezenta hotarâre. 
                Art.3. Se aprobă lista cu documentele de interes public produse şi/sau gestionate 
prin aparatul de specialitate al primarului, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se 
comunică în condiţiile art.7 din Legea nr.544/2001 conform Anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotarâre. 
               Art.4. Se aprobă lista cu documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de 
specialitate al primarului care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public, 
conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 
               Art.5. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local Ciumani nr.51/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea unor 
măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public. 
               Art.6.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, tuturor 
compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Ciumani şi se va afişa pentru luare la cunoştinţă 
publică. 
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