
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea

liberului acces la informatiile de interes public, transparentei
decizionale si editarii Monitorului Oficial al judetului Timis

Consiliul Judetean Timis,
Având în vedere referatul Serviciului Relatii Publice nr.

9484/23.10.2003 prin care se propune stabilirea unor masuri pentru asigurarea
liberului acces la informatiile de interes public, transparentei decizionale si
editarii Monitorului Oficial al judetului Timis,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala în administratia publica, Ordonantei Guvernului nr. 75/2003
privind organizarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale
unitatilor administrativ – teritoriale si Hotarârii Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, adopta prezenta

HOTARÂRE:

CAPITOLUL I.

Asigurarea liberului acces la informatiile
de interes public

Art.1. Asigurarea accesului la informatiile de interes public se
realizeaza din oficiu sau la cerere, în principal, prin intermediul Serviciului
Relatii publice si cu alte autoritati si institutii publice- denumit în continuare
Serviciul relatii publice – precum si prin celelalte servicii, birouri si
compartimente – denumite în continuare compartimente – din aparatul propriu
al consiliului judetean, potrivit atributiilor specifice.

Art.2. (1) Pentru asigurarea comunicarii din oficiu a informatiilor de
interes public, Serviciul relatii publice va întocmi în termen de 3 luni si
actualiza anual un Buletinul informativ care va cuprinde informatiile
mentionate la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

(2) Proiectul Buletinului informativ va fi prezentat spre avizare
comisiilor de specialitate si aprobare plenului consiliului judetean.



 Art.3. Asigurarea accesului din oficiu la informatiile de interes public
se realizeaza, dupa caz, prin afisare la sediul consiliul judetean, publicarea în
Monitorul Oficial al judetului Timis si pagina de Internet propriu, transmiterea
catre mass-media, precum si prin consultarea la sediu a documentelor de interes
public de catre persoanele fizice si reprezentantii pesoanelor juridice interesate.

Art.4. Asigurarea accesului la cerere la informatiile de interes public se
realizeaza la solicitarea scrisa pe suport de hârtie sau format electronic ori la
solicitarea verbala a persoanelor interesate.

Art.5. (1). Solicitarile scrise se adreseaza conducerii executive a
consiliului judetean, iar dupa înregistrarea în Registrul special se repartizeaza
cu rezolutia presedintelui sau, în lipsa, a vicepresedintelui delegat, Serviciului
relatii publice sau compartimentului de specialitate în vederea analizarii si
redactarii proiectului de raspuns.

(2). Dupa semnarea proiectului de raspuns de catre persoanele
abilitate, potrivit reglementarilor interne, raspunsul se înregistreaza în Registrul
special si se comunica persoanei interesate, pe suportul solicitat.

(3). În solicitarea scrisa, înregistrarea si analizarea cererii, precum
si comunicarea raspunsului se vor respecta elementele, conditiile si termenele
prevazute în art. 6 alin. (3) si art.7 din Legea nr. 544/2001 si art. 21 – 24 si
anexele nr. 1, 3 si 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 123/2002.

Art.6. (1). Solicitarile verbale se adreseaza sefilor de compartimente sau
în lipsa acestora functionarilor publici în raport cu specialitatea
compartimentului sau functiei, în cadrul programului de relatii cu publicul
stabilit prin dispozitia presedintelui.

(2). Raspunsul va fi comunicat imediat, iar în cazul în care
informatiile nu sunt disponibile pe loc sau este necesara o documentare
prealabila persoana va fi îndrumata sa solicite în scris informatia de interes
public, urmând ca raspunsul sa-i fie comunicat potrivit prevederilor art.5 alin.
(2) si (3).

(3). Informatiile de interes public solicitate verbal de
reprezentantii mass-media vor fi comunicate, de regula, imediat sau în cel mult
24 de ore.

Art.7.  Nu sunt supuse prevederilor art.5 si art.6 activitatile de rezolvare
a petitiilor si de acordare a audientelor, cererile prin care se solicita aprobarea
si eliberarea unor adeverinte, avize, certificate, autorizatii sau realizarea unor
servicii cu caracter public, precum si orice alte solicitari în afara informatiilor
de interes public, care se rezolva în conditiile si termenele prevazute de actele
normative în vigoare.

Art.8. (1). Accesul la informatiile de interes public este gratuit.
(2). În cazul în care solicitarea scrisa sau verbala implica, si

realizarea de copii de pe documente, solicitantul este obligat sa suporte costul
serviciilor de copiere.

(3). Plata se face în numerar la casieria consiliului judetean sau
prin virament în contul indicat în raspunsul comunicat solicitantului.



Art.9. (1). Accesul mass-media la informatiile de interes public se
asigura prin participarea la sedintele si dezbaterile publice, difuzarea de
comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri
si briefinguri.

(2). Accesul în acceptiunea prevederilor alin. (1) se realizeaza, în
principal, prin intermediul “purtatorului de cuvânt” desemnat de presedintele
consiliului judetean.

(3). În relatiile consiliului judetean si aparatului propriu al
acestuia, inclusiv a “purtatorului de cuvânt” cu reprezentantii mass-media se
vor respecta prevederile art.17 – 19 din Legea nr. 544/2001 si art. 29 – 30 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 123/2002.

CAPITOLUL II.

Asigurarea transparentei decizionale

Art.10. Procedura de asigurare a transparentei decizionale în elaborarea
si adoptarea hotarârilor este prevazuta în Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului judetean Timis aprobat prin Hotarârea C.J.T. nr.
41/2002, modificata si completata prin Hotarârea C.J.T. nr. 31/2003.

Art.11. Pentru realizarea atributiilor ce decurg din aplicarea prevederilor
Legii nr. 52/2003, presedintele consiliului judetean desemneaza prin dispozitie
un functionar public – responsabil pentru relatia cu societatea civila.

Art.12. (1). Responsabilul pentru relatia cu societatea civila va întocmi
un raport anual privind transparenta decizionala.

(2). Raportul va fi facut public în pagina de Internet proprie, prin
afisare la sediu si prezentare în sedinta publica.

CAPITOLUL III.

Editarea Monitorului Oficial al judetului Timis

Art.13. Consiliul judetean Timis asigura editarea, tiparirea si difuzarea
trimestriala a publicatiei oficiale Monitorul Oficial al judetului Timis, denumit
în continuare Monitorul Oficial.

 Art.14. În Monitorul Oficial se vor publica:
a) hotarârile cu caracter normativ ale consiliului judetean, consiliilor

locale ale municipiilor si oraselor care nu au monitoare proprii, precum si ale
consiliilor locale ale comunelor;

b) dispozitiile cu caracter normativ ale presedintelui consiliului
judetean, primarilor municipiilor si oraselor care nu au monitoare proprii,
precum si ale primarilor comunelor;

c) ordinele cu caracter normativ ale prefectului;



d) hotarârile Comisiei consultative a judetului Timis;
e) actele serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si altor

autoritati centrale organizate în judet, precum si ale ministerelor sau altor
autoritati si institutii centrale, care au aplicabilitate la nivelul judetului Timis;

f) legile, precum si hotarârile si ordonantele adoptate de Guvernul
României care au implicatii deosebite asupra activitatii economico – sociale
desfasurate în judetul Timis.

Art.15. Consiliul judetean Timis asigura editarea, tiparirea si difuzarea
lunara a suplimentului Monitorului Oficial al judetului Timis, denumit în
continuare Suplimentul Monitorului Oficial.

Art.16. În Suplimentul Monitorului Oficial se vor publica:
a) unele hotarâri adoptate de consiliul judetean si dispozitii cu

caracter normativ emise de presedintele consiliului judetean,
precum si ordine emise de prefectul judetului Timis;

b) unele proiecte de hotarâri, cu aplicabilitate generala, care fac
obiectul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

c) alte documente si informatii de interes public, cu exceptia
celor a caror publicitate se face, potrivit legii, prin alte
mijloace;

d) declaratiile de politica judeteana si alte asemenea declaratii;
e) orice informatii utile privind activitatea si realizarile

administratiei publice judetene.
Art.17.  Publicitatea realizata potrivit art.14 lit. a-c) si art. 16 lit. a) nu

exclude obligatia de aducere la cunostiinta publica a hotarârilor, dispozitiilor si
ordinelor prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice si transmitere
catre mass-media, dupa caz, în termenul prevazut de Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001.

Art.18. În vederea publicarii în Monitorul Oficial, autoritatile si
serviciile publice interesate vor transmite Consiliului judetean pâna în ultima zi
a lunii a doua din fiecare trimestru, pe suport de hârtie si în format electronic,
hotarârile, dispozitiile si ordinele cu caracter normativ, precum si actele
nominalizate la art.14.

Art.19. (1). Cheltuielile de editare, tiparire si difuzare a Monitorului
Oficial si a Suplimentului Monitorului Oficial se asigura din bugetul propriu al
Consiliului judetean.

(2). Autoritatilor si serviciilor publice carora li se publica actele
administrative, precum si asociatiilor civice legal constituite care sunt
interesate, li se va difuza un ex. din Monitorul Oficial în mod gratuit.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si consiliilor judetene, pe baza
de reciprocitate.

(4) Difuzarea unui numar mai mare de ex. potrivit alin. (2),
inclusiv difuzarea catre persoanele fizice si juridice interesate se face cu plata
anticipata la casieria consiliului judetean sau prin virament.

Art.20. (1). Editarea si difuzarea Monitorului Oficial se face prin grija
Compartimentului Monitorul Oficial, iar tiparirea de catre o unitate specializata
selectionata prin procedura licitatiei publice.



(2). Editarea Suplimentului Monitorului Oficial se face prin grija
Compartimentului Monitorul Oficial, iar tiparirea si difuzarea printr-un ziar
local selectionat prin procedura licitatiei publice.

CAPITOLUL IV.

Dispozitii finale

Art.21. (1). În vederea aplicarii prevederilor legale privind editarea
Monitorului Oficial se organizeaza Compartimentul Monitorul Oficial, în
coordonarea directa a presedintelui consiliului judetean.

(2). Compartimentul se organizeaza cu un numar de 2 posturi prin
transferul posturilor de la Compartimentul Cabinet Presedinte si Serviciul
Relatii Publice.

(3). Organigrama si statul de functii ale aparatului propriu,
aprobate prin Hotarârea C.J.T. nr. 47/2003 se modifica în mod corespunzator.

Art.22. Raportul anual de activitate al Consiliului judetean Timis se va
redacta în termen de 90 de zile de la încheierea anului anterior si se va prezenta
în sedinta publica si publica  în Monitorul Oficial al României, partea III-a.

Art.23. Prevederile art.13, 14, 18, 19 alin (2-4), 20 si 21 se aplica
începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Art.24. Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu cele ale Legii
nr. 544/2001, Legii nr. 52/2003, Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 si
Hotarârii Guvernului nr. 123/2002.

Art.25. Prezenta hotarâre se comunica:
- Serviciilor, birourilor si compartimentelor din aparatul

propriu;
- Autoritatilor si serviciilor publice interesate.

PRESEDINTE,

Dan Ioan SIPOS Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL,

Petrisor NADASTEAN

Timisoara, la 11.12.2003
Nr.93
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