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Unitatea: Comuna Riciu      Anexa nr. 14 

Localitatea Riciu, Strada Gheorghe Sincai, Nr. 58 
 
 
 
 

 

LISTĂ INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC  

 

Conform Art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public 

 

Data 07.05.2019 

 

 
 

 Având în vedere Art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public instituția Comuna Riciu pune la dispoziție 

următoarele detalii:  

 

“Art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public: 

(1) Fiecare autoritate sau instituție publica are obligația să comunice din oficiu 

următoarele informații de interes public:  

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității 

sau instituției publice;  

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de 

funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;  

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției 

publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;  

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii 

de Internet;  

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;  

f) programele și strategiile proprii;  

g) lista cuprinzând documentele de interes public;  

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit 

legii;  

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în 

situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la 

informațiile de interes public solicitate.”  

 

Accesul la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere.  
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Persoanele interesate de aceste informații pot să întocmească o cerere, 

care va fi depusă la Registratura Comuna Riciu din strada Gheorghe Sincai, nr. 58, 

Telefon: 265426555 sau prin email la adresa riciu@cjmures.ro.  

 

Informațiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 zile.  

Totodată, cei interesați pot găsi informațiile de interes public online, 

navigând website-ul oficial al Primăriei Comuna Riciu la adresa 

http://www.comunariciu.ro.  

 

Lista cuprinzând documentele de interes public potrivit art.5, alin1, 

lit.g din Legea nr.544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public este următoarea:  

• Hotărârile Consiliului Local  

• Dispozițiile Primarului Comuna Riciu cu caracter normativ(care 

reglementează o anumită activitate)  

• Bugetul Local  

• Bilanțul Contabil  

• Contul de execuție al veniturilor bugetare  

• Contul de execuție al cheltuielilor bugetare  

• Programele și strategiile pentru Comuna Riciu 

• Raportul anual de activitate al Primăriei Comuna Riciu 

• Organigrama Primăriei Comuna Riciu 

• Regulamentul de Organizare și funcționare al Primăriei Comuna Riciu 

• Lista Consilierilor locali  

• Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local  

• Declarații de avere  

• Declarații de interese  

• Lista autorizațiilor de Construire Emise  

• Lista PUD aprobate  

• Lista nominală cu solicitanții de locuințe sociale/ evacuați/ ANL  

• Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe sociale sau din fondul locative de stat  

• Informațiile privind lucrările tehnico-edilitate executate în Comuna 

Riciu 

• Informațiile privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite 

conform hotărârilor de Consiliu Local, modul de calcul al acestora, 

contribuabilii care beneficiază de facilități fiscal precum și 

informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții din Codul 

Fiscal privind impozitele și taxele locale  
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• Informații despre programele cu finanțare externă  

• Relații cu ONG-uri., programe ale acestora și colaborări  

• Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs  

• Adeverințe privind situația juridică a unor imobile.  

 

 

Primăria Comuna Riciu 

2019 


