
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
DIRECŢIA JURIDICĂ �I RELAŢII CU PUBLICUL 
Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Jude ţului, Registratur ă, 
Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 
Nr.178/13.01.2010 
 
 
 

RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMA ŢIILE DE INTERES 
PUBLIC ÎN ANUL 2009 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea n r.544/2001, 
privind liberul acces la informa ţiile de interes public, Serviciul 
Editarea Monitorului Oficial al Jude ţului, Registratur ă, Relaţii cu 
Publicul şi A.T.O.P. are obliga ţia de a întocmi, anual, un raport 
privind accesul la informa ţiile de interes public, care va fi 
adresat Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi va fi f ăcut 
public. 
 
 a).Numărul total de solicit ări de informa ţii de interes public-
16 
 b).Numărul total de solicit ări, departajat pe domenii de 
interes: 
 -utilizarea banilor publici (contracte, investi ţii, cheltuieli, 
etc.) - 5 
 -modul de îndeplinire a atribu ţiilor institu ţiei publice - 8 
 -acte normative, reglement ări - 1 
 -informa ţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 - 2 
 c).Numărul de solicit ări rezolvate favorabil - 14 
 d).Numărul de solicit ări respinse, defalcat în func ţie de 
motiva ţia respingerii: 
 -informa ţii inexistente - 2 
 e).Numărul de solicit ări adresate în scris:  
 1.pe suport de hârtie: - 16 
 2.pe suport electronic: - 0 
 f).Numărul de solicit ări adresate de persoane fizice:- 5 
 g).Numărul de solicit ări adresate de persoane juridice:- 11 
 h).Numărul de reclama ţii administrative:- 0 
 1.rezolvate favorabil- 0 



 2.respinse- 0 
 i).Numărul de plângeri în instan ţă- 0 
 1.rezolvate favorabil- 0 
 2.respinse- 0 
 3.în curs de solu ţionare- 0 
 j).Sumele totale încasate pentru serviciile de cop iere a 
informa ţiilor de interes public solicitate- 0 
 k).Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informa re-
documentare-150/an.  
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