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Raport anual
Privind aplicarea legii nr. 544/2001 avand ca obiect liber acces la informatiile de interes
public / anul 2016
Aplicarea Legii 544/2001 în Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinești ,
județul Dolj, în anul 2016, s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare, urmărind
implementarea măsurilor din Planulsectorial pentru implementarea SAE după cum urmează:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Numarul total de solicitari de informatii de interes public : 52 solicitari
Numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes: 52 solicitări
a) Solicitari referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul institutiei,
precum si alte probleme administrative: 3 solicitări
b) Solicitari referitoare la comunicarea datelor de contact ale institutiei publice: 45
solicitări
c) Acte normative, reglementari :0 solicitări
d) Activitatea liderilor institutiei: 4 solicitări
e) Acreditari: 0 solicitări
f) Alte : 0 solicitări
Numarul de solicitari rezolvate favorabil: 52 solicitări
Numarul de solicitari response, defalcate in functie de motivatia respingerii (informatii
exceptate de la acces, inexistente, etc.) :
Numarul solicitarilor adresate in scris:
a) Pe suport de hartie: 7 solicitări
b) Pe suport electronic: 48 solicitări
Numarul solicitarilor adresate de persoane fizice: 42solicitări
Numarul solicitarilor adresate de persoane juridice: 10 solictări
Numarul de reclamatii administrative:
a) Rezolvate favorabil: 0 solicitari
b) Rezolvate nefavorabil: 0 solicitari
Numarul de plangeri in instanta: 0 solicitari
a) Rezolvate favorabil: 0 solicitari
b) Respinse: 0 solicitari
c) In curs de solutionare: 0 solicitari
Costurile totale ale compartimentului de informare relatii publice: nu au existat costuri
de functionare ale compartimentului

XI.
XII.

Sumele totale incasate pentru servicii de copier a informatiilor de interes public
solicitate: nu a fost cazul
Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare –documentare : 25 persoane.
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