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HOTĂRÂREA NR. 38 

din  22 noiembrie   2013 

privind  aprobarea unor măsuri  în vederea implementării 

 Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN, 

Întrunit în şedinţă ordinara, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Hereclean, raportul  privind aprobarea unor măsuri  în 

vederea implementării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 

 - prevederile art. 3 şi 4 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

ale art. 6 din H.G. nr. 123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

   In temeiul art.45 alin.(6 )din Legea nr. 215/2001, Legea privind Administraţia Publică Locală, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1 a) Desemnarea doamnei Ardelean Cosmina, având funcţia de consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  comunei Hereclean în calitate de persoană responsabilă cu 

aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces  la informaţiile de interes public. 

b) Se completeză fişa postului salariatei cu aceste atribuţii.  

           Art.2 Se aprobă lista cuprinzând  documentele de interes public gestionate de comuna 

Hereclean, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta  hotărâre. 

           Art.3 Se aprobă lista cuprinzând  documentele de interes public gestionate de comuna 

Hereclean, care se exceptează de la liberul acces, cuprinse in anexa nr.2  care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre.  

           Art.4 Accesul la informaţiile de interes public identificate in condiţiile art.2 se va realiza prin: 

- cerere formulată în temeiul Legii nr.544/2001; 

- afişare la sediul Primăriei Hereclean ; 

- consultarea pe site-ul Primăriei Hereclean; 

- consultarea la sediul Primăriei Hereclean, compartimentul Registrul agricol şi realţii cu 

publicul. 

           Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează doamna Ardelean Cosmina.. 

           Art.6  Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 

- Doamna Ardelean Cosmina; 

- Dosar de sedinţă.  

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRSEMNEAZĂ,                                 

           Cadar Gheorghe                                                                            SECRETARUL COMUNEI 

                                                                                                                      Fizeşan Otilia-Cosmina 

 


