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Raport
de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
în anul 2019
Subsemnata Țolu Magdalena responsabil de aplicarea Legii 544/2001,
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare în anul 2019, prezint actualul raport de evaluare
internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informațiile de
interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost
foarte bună.
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și
rezultate privind anul 2019 :
I.Resursele umane și materiale disponibile pentru activitatea de
furnizare a informațiilor de interes public au fost suficiente.
II.Colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Olt în furnizarea accesului la informațiile de interes public a fost
foarte bună.
A.Informații publicate din oficiu :
Consiliul Județean Olt a afișat informațiile/documentele comunicate din
oficiu pe pagina proprie de internet și la sediul instituției, într-un loc
accesibil și vizibil.
B.Informații furnizate la cerere :
a) Numărul total de solicitări de informaţii de interes public-35
b) Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:
-Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)-8
-Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice-0
-Acte normative, reglementări-0
-Activitatea liderilor instituţiei-0
- Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare-0
- Altele (se precizează care):
-completare chestionar referitor la managementul capitalului uman la
nivelul Consiliului Județean Olt -1
-informații legate de situația drumurilor județene-2

-informații legate de terenuri și autorizații de urbanism-5
- informații legate de acordarea drepturilor salariale la nivelul
Consiliului Județean Olt-1
- solicitări documente întocmite la nivelul Consiliului Județean Olt-7
- informații legate de transportul public județean -6
-informații legate de colectarea separată a deșeurilor și contractele
încheiate-4
-informații legate de datele deschise-1
c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil –35
d) Numărul de solicitări respinse, defalcat în functie de motivatia
respingerii- nu este cazul
e) Numărul de solicitări adresate în scris:
- pe suport de hârtie: - 4
- pe suport electronic: - 31
f) Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:- 16
g) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:- 19
h) Numărul de reclamatii administrative- nu este cazul
- rezolvate favorabil- respinsei) Numărul de plângeri în instantă- nu este cazul
- rezolvate favorabil- respinse- în curs de solutionarej) Costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publicek) 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
/documentarem)numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspunsn)informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber
la informație- nu este cazul
o)măsurile luate pentru îmbunătățirea activității-micșorarea timpilor de
răspuns, comunicarea eficientă cu solicitanții
p)numele și prenumele persoanei desemnate, respectiv ale șefului
compartimentului-Țolu Magdalena.
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