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                             R O M Â N I A 
 
 
 
 
 

      MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE  
  INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD 
         Biroul Resurse Umane, Relaţii Publice, 
                Comunicare şi Control 
Compartimentul de Apostilă şi Relaţii Publice  
                                                                                                                Nr. _9039/VIII - C1 – 14/2012 
                    Data __19.02.2013__ 
                                                                                                                                                         Nesecret, 
                                                                                                                           2 exemplare 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2012 

CENTRALIZAT 
 

JUDEŢUL ARAD  
 

INDICATORI cod RĂSPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

1. Au publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit 
art. 5 din lege: 

A1 
 
 
 
 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

(câte DA şi câte NU) 

DA NU DA NU DA NU 

X - X - 78 - 

2. Lista a fost făcută publică prin: Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

(câte) 

a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 X X 75 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2 - - - 
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c. Mass-media  A2_3 - - 7 

d. Publicaţiile proprii A2_4 - X 13 

e. Pagina de Internet proprie A2_5 X X 38 

3 Au organizat un punct de informare – documentare, potrivit 
art. 5, paragraful 4, litera b) din Legea 544/2001 şi art. 8, 
paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001: 

A3 Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

(câte) 

DA NU DA NU DA  NU 

X - X - 78 - 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – 
documentare 

A4 2000 189 79699 

B. Solicitări de informaţii de interes public  

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat pe domenii 
de interes: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare 
altor instituţii) 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

 
16 

Consiliul 
Judeţean Arad 

 
31 

Consilii Locale 
Primari 

 
139 

 a. utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)  
 

B1_1 - 5 27 

 b. modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2 - 21 54 

 c. acte normative, reglementări B1_3 - 5 23 

 d.  activitatea liderilor instituţiei B1_4 5 - 1 

 e. informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 B1_5 - - 10 

 f. altele (se precizează care): B1_6 11: 
� 6 – date privind situaţia 
juridică a unor imobile din 
judeţul Arad; 
� 1 – procese - verbale 
validare lucrare de fond 
funciar Zăbrani; tabele de 
fond funciar întocmite de 
C.L. F.F. Zăbrani în 
perioada iunie 2008 - iunie 
2012; sentinţe judecătoreşti 
privind punerea în posesie 
la Zăbrani; 

- 24: 
� 5: - 1 informaţii persoane cu 
dizabilităţi; 1 informaţii butelii 
cu gaz deţinute şi autovehicule 
deţinute; 1 copii tiluri de 
proprietate; 1 lista autorizaţiilor 
de construire şi certificate de 
urbanism; 1 informaţii litigii 
legile fondului funciar 
(Primăria oraşului Ineu);  
� 1 – accidente provocate de 
butelii încărcate cu gaz 
(Primăria Oraşului Lipova); 
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� 1 – copii după anexele 
lucrării de fond funciar 
Beliu, validate de Comisia 
Judeţeană de Fond Funciar 
Arad, în baza Legii nr. 
18/1991; 
� 1 – lista primăriilor din 
judeţ cu indicarea numelui 
primarilor, viceprimarilor, 
secretarilor şi datele de 
contact;  
� 1 – declaraţiile de avere 
şi interese ale candidatului 
Claudia Boghicevici, înscris 
pentru alegerile 
parlamentare din 
09.12.2012; 
� 1 – informaţii cu privire la 
loturile de teren situate în 
extravilanul comunei 
Cermei.  

� 2 – autorizaţii de construire 
(Primăria Oraşului Pîncota); 
� 3: – 2 lista autorizaţiilor de 
construire şi certificate de 
urbanism; 1 informaţii 
persoane cu dizabilităţi 
(Primăria oraşului Sebiş); 
� 1 – copii după toate anexele 
la legile proprietăţii  
(Primăria comunei Beliu); 
� 3 – informaţii dacă pentru 
anumite terenuri identificate în 
C.F. – uri sunt litigii pe rolul 
instanţei de judecată  
(Primăria comunei Cermei); 
� 1 – lista autorizaţiilor de 
construire şi certificate de 
urbanism (Primăria comunei 
Conop); 
� 1 – suprafeţele de teren 
reconstituite anumitor 
persoane (Primăria Comunei 
Grăniceri);  
� 1 - informaţii cu privire la 
reţeaua publică de canalizare 
(Primăria Comunei 
Gurahonţ); 
� 1 - planuri parcelare  + 
procese – verbale de punere în 
posesie pentru pădure Gura 
Văii (Primăria comunei 
Pleşcuţa); 
� 2 – liste electorale 
(Primăria comunei Semlac); 
� 2:  - 1 proces - verbal de 
identificare a unei suprafeţe de 
teren forestier la Legea nr. 
1/2000; 1 copie anexa nr. 54 şi 
nr. 39 Vidra (Primăria 
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comunei Vîrfurile); 
� 1 – actele care au stat la 
baza reconstituirii dreptului de 
proprietate a tatălui său 
(Primăria comunei Zărand). 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat după 
modalitatea de soluţionare a acestora: 

 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil 
 

B2_1 6 31 129 

b.  Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor 
instituţii 
 

B2_2 - - - 

c. Numărul de 
solicitări  
înregistrate 
respinse, din 
motivul: 
 

a) informaţii exceptate 
 

B2_3 - - 1 (Primăria oraşului Ineu)  

b) informatii inexistente 
 

B2_4 10 - 1 (Primăria comunei Şeitin)  

c) fără motiv 
 

B2_5 - - - 

d) alte motivaţii (care?) 
 
 

B2_6 -  -  8 – în curs de rezolvare 
(Primăria municipiului Arad); 

d. Numărul de 
solicitări 
înregistrate 
respinse, 
departajat pe 
domenii de 
interes: 

a) utilizarea banilor publici (contracte, 
investiţii, cheltuieli etc)   
 

B2_7 - - - 

b) modul de îndeplinire a atribuţiilor 
institutiei publice 
 

B2_8 - - 8 (Primăria municipiului Arad)  

c) acte normative, reglementări 
 

B2_9 - - 1 (Primăria comunei Şeitin) 

d) activitatea liderilor instituţiei 
 

B2_10 - - - 

e) informaţii privind aplicarea Legii nr.  
544/2001 
 

B2_11 - - - 
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f) altele (se precizează care) B2_12 10: 
� 6 – date privind situaţia 
juridică a unor imobile din 
judeţul Arad; 
� 1 – procese-verbale 
validare lucrare de fond 
funciar Zăbrani; tabele de 
fond funciar întocmite de 
C.L. F.F. Zăbrani în 
perioada iunie 2008 - iunie 
2012; sentinţe judecătoreşti 
privind punerea în posesie 
la Zăbrani; 
� 1 – copii după anexele 
lucrării de fond funciar 
Beliu, validate de Comisia 
Judeţeană de Fond Funciar 
Arad, în baza Legii nr. 
18/1991; 
� 1 – declaraţiile de avere 
şi interese ale candidatului 
Claudia Boghicevici, înscris 
pentru alegerile 
parlamentare din 
09.12.2012; 
� 1 – informaţii cu privire la 
loturile de teren situate în 
extravilanul comunei 
Cermei.  
 

- 1  – xerocopii titluri de 
proprietate  

(Primăria oraşului Ineu); 
 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat după tipul 
solicitantului informaţiilor: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare 
altor instituţii) 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice 
 

B3_1 6 15 81 

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice 

 
B3_2 10 16 58 
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4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2012, departajat după 
modalitatea de adresare a solicitării: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare 
altor instituţii) 
 
 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

 a. pe suport de hârtie 
 

B4_1 8 11 111 

 b. pe suport electronic 
 

B4_2 8 20 28 

 c. verbal 
 

B4_3 - - 8134 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
 
 

 
 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

 
 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

1. Numărul de 
reclamaţii 
administrative la 
adresa autorităţilor şi 
instituţiilor publice în 
anul 2012 în baza 
Legii nr. 544/2001 
 
 

a. rezolvate favorabil  reclamantului 
 

C1_1 - - 1 

b. respinse 
 

C1_2 - - - 

c. în curs de soluţionare C1_3 - - - 

2. Numărul de 
plângeri în instanţă 
la adresa autorităţilor 
şi instituţiilor publice în 
anul 2012 în baza 
Legii nr. 544/2001 
 
 

a. rezolvate favorabil reclamantului 
 

C2_1 - - - 

b. rezolvate în favoarea instituţiei 
 

C2_2 - - - 

c. pe rol  
 

C2_3 - - 1 
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D. Costuri 

 Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Consilii Locale 
Primari 

1.Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau 
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2012 

D1 2000 lei  1441 lei  40245 lei 

2. Suma încasată în anul 2012 de instituţie pentru serviciile de 
copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor 

D2 -  - 966 lei  

 
 

Cu deosebită consideraţie,  
 

P R E F E C T 
PRIBAC  COSMIN – VALENTIN  

 
 
 

p. Şef Birou 
   Per Elena 

Inspector superior  
Iovanov Sergiu  

 
 
 
 

                                                                                                                                                      Întocmit,  
                                                                                                                                               Şef Compartiment  

                                Consilier Juridic Dudaş Alina – Raula  
 
 
 

B2 ►C1 – C.A.R.P. 

Red./Dact.: D.A.R.  
2 ex./19.02.2013 
adudas@prefecturaarad.ro 
My Documents/ Lucrări anul 2013/Implementare Lg. nr. 544/2001 şi Lg. nr. 52/2003 
Comunică cu: S.G.G. - D.S.G.  
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