
Buletin informativ 
în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea nr.  544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public: 

 

 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes 
public: 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; 
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al 

autorităţii sau instituţiei publice; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 
 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:  

 

➢ Constituţia României ; 
➢ Codul Civil ; 
➢ Codul de Procedură civilă ; 
➢ Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 
➢ LEGE nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 
➢ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
➢ LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
➢ HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 

➢ LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică*) 
➢ LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar 
➢ LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii 
➢ LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 
➢ LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  

şi administrarea condominiilor 
➢ ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor 
➢ LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrative 
➢ REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) 

➢ LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
➢ ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
➢ LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
➢ HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism 
➢ LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 



b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice;  
 
https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/rof 
https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/organigrama 
https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/codul_etic 
 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale funcţionarului 
responsabil cu difuzarea informatiilor publice;  
 
PRIMAR: SUCACIU GHEORGHE 
VICEPRIMAR:  ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE    
SECRETAR:  
 
Responsabil comunicări în baza Legii 544/2001: Pică Petronela 
Adresa: Făgăraș, str. Republicii nr. 3, 
Tel:  0368 / 402 949 int. 101 sau 114 
 
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice: 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ 
Făgăraș, str. Republicii nr. 3 
Județul Brașov 
Tel:  0368 / 402 949 și 0368 / 402 919 
 0368 / 402 887 - Serviciul Venituri Bugetare 
 0368 / 402 880 - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Făgăraș (CNIPT) 

0368 / 402 832 - Stare Civilă 
0368 / 402 833 - Evidența Persoanelor 

Fax: 0368 / 402 805 
e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro 
web: primaria-fagaras.ro 
 

Programul de funcționare:  Luni – Joi : 8.00 – 16.30 
      Vineri :  8.00 – 14.00  

 
e) audiențe 

 

AUDIENȚE MARȚI 

PRIMAR 10:00 – 12:00 

VICEPRIMAR 10:00 – 12:00 

 
Audiențele sunt acordate de Primar și Viceprimar, cu participarea, în funcție de tematica audienței, a 

șefilor de servicii/birouri. Înscrierea în audiență se face de către Compartiment Informare cetățeni și Registratură 
în baza programărilor stabilite.  

 
 

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil  

 

https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/buget 

https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/bilanturi 

https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/situatia_platilor 
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https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/situatia_platilor


g) programele și strategiile proprii 
 
https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/achizitii 
https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/detaliu/113 
 
 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii - Anexa la HCL nr. 87/2003  
 
g) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se 
considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate  
 
LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrative 

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administativ individual trebuie să solicite 
autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.  

 
ART. 8 
    (1)  Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ 
unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în 
termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a 
solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune 
morale. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-
un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei 
cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea 
sau protejarea dreptului sau interesului legitim.  
 
 
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 
ART. 22 
    (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta 
poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în 
a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile 
de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 
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