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Raport de activitate pe anul 2010
În cursul anului, respectiv în perioada ianuarie - decembrie 2010, au fost adresate
Consiliului Judeţean Harghita în total 130 de cereri, din care 35 cereri au fost solicitări în
baza Legii nr.544/2001 privind informaţii de interes public şi 95 petiţii, sesizări pe diferite
domenii, conform tabelului de mai jos:
a) Activitatea de soluţionare a petiţiilor pe anul 2010
Total petiţii adresate în baza OG nr. 27/2002, în perioada
ianuarie – decembrie 2010
Din care:
- Soluţionate favorabil
- Soluţionate nefavorabil
- Redirecţionate către alte instituţii
-Conexate, nefondate,
- Anonime ,clasate
- În curs de soluţionare

95

36
8
27
9
4
11

b) Activitatea de acces la informaţiile publice pe anul 2010
Total cereri adresate în baza Legii nr. 544/2001, în perioada
ianuarie – decembrie 2010
Din care:
- Soluţionate favorabil
- Soluţionate nefavorabil
- Redireecţionat
- Conexat
- Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor
publice, în 2010, în baza Legii nr. 544/2001
Din care:
- Nefondate

35

25
2
1
1
6

6

Cererile privind aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţii de
interes public în marea majoritate au parvenit de la persoane juridice , cum ar fi: Instituţia
Prefectului Judeţului Harghita, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi
Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, Institutul pentru Politici Publice
Bucureşti, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADORCH) Bucureşti, Active Watch, Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, Ministerul Sănătăţii
etc, fiind grupate mai sus pe domenii de activitate.
Petiţiile, sesizările, în marea majoritate au venit atât de la persoane fizice, cât şi de la
Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, Preşedintele României - Problemele cetăţeneşti,
iar în cazurile în care soluţionarea acestora erau de competenţa altor instituţii ele au fost
redirecţionate către organele abilitate, respectiv Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
Direcţia Silvică Harghita şi autorităţilor administraţiei publice locale.
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