NR. 2460 / 07.06.2018

LEGEA NR.544/2001
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CARE SE
COMUNICĂ DIN OFICIU

1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Primăriei orasului Ștei
-Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
-Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,
-Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările
ulterioare,
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public,
-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare
-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare,
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2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor,
programul de funcţionare, programul de audienţe a Primăriei orașului
Ștei
-Organigrama instituţiei – aprobată prin H.C.L.nr. 20/15.02.2018
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
orasului Ștei aprobat prin H.C.L. nr. 08/30.06.2018
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei orasului Ștei
aprobat prin HCL nr. 134/23.02.2015
-Programul de funcţionare al instituţiei de luni-vineri între orele 8-17.

Programul de audienţe:
PRIMAR- Ing. Balaj Gheorghe Iulian
MARTI orele 12:00 - 17:00

VICEPRIMAR- Ec.Cioara Marius Dorel
VINERI orele 9:00-13:00

SECRETAR- Jrs.Dale VoichiȘa Mariana
MIERCURI orele 09:00-14:00

3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei
orasului Ștei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor
de interes public

PRIMAR

- Ing. Balaj Gheorghe Iulian

VICEPRIMAR - Ec.Cioara Marius Dorel
SECRETAR

- Jrs.Dale VoichiȘa Mariana
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4.Coordonate de contact ale instituţiei

Denumire : Primăria oraȘului Ștei
Sediul: Primaria oraȘului Ștei ,strada Poet Andrei Muresanu nr.4 B,
judeţul Bihor, Cod poştal 415600

Telefon: 0259.332.337
Fax:
0259.332.348
Site:
www.primariastei.ro
E-mai: primariaorasuluistei@gmail.com

5.Lista cuprinzând documentele de interes public
-Hotărârile Consiliului oraȘului
-Dispoziţiile Primarului oraȘului cu caracter normativ,
-Bugetul local,
-Programele şi strategiile de dezvoltare ale oraȘului
-Bilanţul contabil
-Organigrama
-Lista consilierilor locali
-Comisiile de specialitate ale consiliului local
-Declaraţii de avere
-Declaraţii de interese
-Lista autorizaţiilor de construire emise
-Regulamente pentru organizarea,desfăşurarea şi efectuarea diverselor
lucrări
-Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor pentru locuinţe sociale şi pentru tineri
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-PUG, PUZ, PUD avizate de Consiliul local

6.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau
gestionate potrivit legii
-Hotărâri ale Consiliului local Ștei
-Dispoziţii ale Primarului orasului Ștei
-Proiecte de hotărâri
-Instrumente de prezentare a actelor administrative:expunere de
motive,note de fundamentare,referate de aprobare
-Rapoarte, studii, analize, prognoze
-Scrisori sau adrese
-Materiale de specialitate
-Contracte de achiziţie publică
-Procese verbale
-Avize
-Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale
-Planul Urbanistic General
-Certificare de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare
-Autorizaţii pentru activităţi independente (asociaţii familiale,
persoane fizice ), autorizaţii de funcţionare şi avize pentru orarul de
funcţionare
-Date de stare civilă
-Anchete sociale
-Contracte de achiziţie publică
-Contracte închiriere locuinţe
-Contracte închiriere spaţii comerciale
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7.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
Potrivit art.21 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public,împotriva refuzului explicit sau tacit de a
furniza informaţii de interes public se poate
depune reclamaţie
administrativă la conducătorul autorităţii sau a instituţiei publice în termen
de 30 de zile.
Potrivit art.22 din Legea nr.544/2001 în situaţia în care o persoană se
consideră vătămată în drepturile prevăzute de prezenta lege, aceasta poate
face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei
rază teritorială domiciliază ori în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii ori instituţiei publice.

8.Programe şi strategii proprii. Bugetul şi bilanţul contabil
Bugetul local al oraȘului pe anul 2018 a fost aprobat prin HCL nr. şi
poate fi consultat la compartimentul contabilitate din cadrul instituţiei şi pe
siteul instituţiei .
Strategia de dezvoltare sustenabilă a oraȘului în perioada 2014-2024
în domeniul infrastructurii, resurselor umane, creşterii competitivităţii zonei,
dezvoltării unui habitat ecologic prietenos pentru locuitori este tratată în
extenso într-un studiu ce poate fi consultat la biroul amenajare teritoriu din
cadrul instituţiei.
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