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             Întocmit în conformitate cu prevederile art. 27 din Norma 
Metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public aprobată prin Hotărârea de Guvern 
nr.123/2002. 
         a) Numărul total de solicitări de informaţii de interes public-35 
         b) Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 
 
 a)Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)-12 
 b)Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice-0 
 c)Acte normative, reglementări-0 
 d)Activitatea liderilor instituţiei-0 
  e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001-0 
          f) Altele (se precizează care): 

-informații legate de proiectele finanțate din PNDL pentru anii 2013-
2016 și Proiectul RO-NET-2 

-informații privind numărul de persoane cu dizabilități angajate a 
nivelul instituției-1 

-informații privind publicarea raportului anual de activitate al 
Președintelui Consiliului Județean Olt-1 

-informații legate de eliberarea autorizațiilor de urbanism-4 
-informații privind totemurile  de la intrările din localitățile județului 

Olt și stema și steagul județului Olt-2 
-informații privind perfecționarea profesională-1 
-informații privind situația implementării proiectului de deșeuri în 

județul Olt-2 
-informații privind contractele încheiate la nivelul instituției -3 



-informații privind numele și apartenența politică a aleșilor locali din 
județul Olt-1 

-informații legate de localitățile fără acces la apă potabilă din județul 
Olt-1 

- informații legate de unitățile sanitare din subordinea Consiliului 
Județean Olt-1 

-copii ale contractelor de execuție lucrări de siguranță rutieră din zona 
de sud a județului Olt-1 

-copii ale documentelor transmise ANRP, privind stabilire drepturi de 
proprietate asupra imobilelor deținute-3 
      c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil –35  
      d) Numărul de solicitări respinse, defalcat în functie de 
motivatia respingerii- nu este cazul 
         -informatii inexistente –3 
      e) Numărul de solicitări adresate în scris: 
        - pe suport de hârtie: -17  
        - pe suport electronic: - 18 
      f)  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:-12  
      g) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:-23  
      h) Numărul de reclamatii administrative- nu este cazul 
       - rezolvate favorabil- 
       - respinse-  
      i) Numărul de plângeri în instantă- nu este cazul 
       - rezolvate favorabil-  
       - respinse-  
       - în curs de solutionare-  
      j) Costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice-. 
     k) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de 
interes public solicitate-nu este cazul 
     l) Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare-
100/an. 
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