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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-26 
         b) Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de 
interes: 
         - informaţii referitoare la execuţia bugetară la nivelul 
Consiliului Judeţean Olt şi al instituţiilor subordonate -1 
         - modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -2 
         - acte normative, reglementări -1  
         -informaţii privind modul de aplicare a Legii 
nr.544/2001-1   
         -informaţii privind autorizaţiile de urbanism emise la 
nivelul instituţiei publice-1 
        - informaţii după contractele de achiziţii publice locale-5 
        - lista consilierilor judeţeni 1989-2012          -3 
        -informatii referitoare la dosarele de stemă depuse-1 

-informaţii privind lista comunelor şi oraşelor din judeţul 
Olt-3 

-informaţii legate de proiectele în derulare finanţate în 
cadrul POR 2007-2013                  - 1 



-informaţii privind situaţia lucrărilor publice cu finanţare 
CJ Olt-3 

-informaţii legate de stadiul proiectului Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor Olt-1 

-informaţii legate de contractele încheiate de Cj Olt-3 
      c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil –26  
      d) Numărul de solicitări respinse, defalcat în functie de 
motivatia respingerii- nu este cazul 
         -informatii inexistente – 
      e) Numărul de solicitări adresate în scris: 
        - pe suport de hârtie: -20  
        - pe suport electronic: - 6 
      f)  Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:-9  
      g) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:-17  
      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-50/an. 
 
 

Serviciul Relatii Publice,  A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională 
                                                               Corneliu PĂRNUŢĂ                  
 
 
                                                                                                                           Consilier 
                                                                                                                  Magdalena ŢOLU 


