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privind informațiile de interes public comunicate conform Legii nr. 544/2001  

pe anul 2022 

 

 

a) actele normative care 

reglementează organizarea şi 

funcţionarea autorităţii sau 

instituţiei publice 

Se vor indica actele normative în temeiul cărora autorităţile sau 

instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea: 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HCL nr. 38/17.12.2020 privind aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local Nicșeni 

b) structura organizatorică, 

atribuţiile departamentelor 

autorităţii sau instituţiei publice 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 

HCL nr. 55/25.11.2021 

 https://primarianicseni.ro/documente/hcl-55-regulament-de-

organizare-si-functionare-aparat-de-specialitate/ 

Organigrama aprobată conform legii 

HCL nr. 67/27.12.2022 

https://primarianicseni.ro/documente/hcl-67-organigrama-si-

stat-de-functii/ 

Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei 

c) numele şi prenumele 

persoanelor din conducerea 

autorităţii sau a instituţiei publice 

şi ale funcţionarului responsabil 

cu difuzarea informaţiilor publice 

Numele şi prenumele persoanelor responsabile (numere de 

telefon/fax, adrese e-mail) 

Persoanele din conducerea autorității 

Dl. Bulboacă Victor-Claudiu-primar 

Dna. Patrar Marcela-viceprimar 

Dl. Diac-Milatinovici Lucian-Iulian-secretar general al comunei 

(responsabil cu difuzarea informațiilor publice) 

Dna. Pătrăuțanu Andreea-Raluca-șef birou financiar 

d) coordonatele de contact ale 

autorităţii sau instituţiei publice 

1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de 

telefon/fax, adrese e-mail 

UAT Comuna Nicșeni 

Localitatea Nicșeni, str. Principală, nr. 56 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com;  

telefon/fax: 0231539530 

2. Programul de funcţionare al instituţiei 

Luni-Joi: 07.30-16.00 

Vineri: 7.30-14.00 

e) audienţe Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru 

audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere 

- în timpul programului de funcționare,  

- înscrierea prealabilă nu este necesară. 

f) sursele financiare, bugetul şi 

bilanţul contabil 

Bugetul aprobat 

https://primarianicseni.ro/documente/hcl-8-aprobarea-bugetului-

local-pe-anul-2022/ 
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Bilanţul contabil 

https://primarianicseni.ro/informatii-de-interes-

public/transparenta-decizionala/documente-si-informatii-

financiare/ 

g) programele şi strategiile proprii Programele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice 

Plan acțiuni pentru beneficiarii de ajutor social 

Plana de analiză și acoperire riscuri 

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 

Strategia anuală de achiziții publice 

h) lista cuprinzând documentele 

de interes public 

Se vor indica documentele de interes public stabilite la nivelul 

autorităţii sau instituţiei publice. 

- Hotărârile adoptate de consiliul local al comunei Nicșeni 

- Dispozițiile cu caracter normativ emise de primarul comunei 

- Statutul comunei 

- Regulamente privind procedurile administrative 

- Registrele privind actele administrative 

- Documente și informații financiare (buget, cont de execuție) 

- Proiecte de acte normative 

- Minute și procese-verbale ședințe consiliu local 

- Declarații de căsătorie 

- Certificate de urbanism 

- Autorizații de construire 

- Raport anual de activitate primar și consilieri locali 

- Raport anual privind transparența decizională 

- Declarații de avere și interese 

- Monitorul Oficial Local al Comunei  

i) lista cuprinzând categoriile de 

documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii 

Se vor indica documente produse şi/sau gestionate la nivelul 

autorităţii sau instituţiei publice. 

- documentele specifice fiecărei activități 

j) modalităţile de contestare a 

deciziei autorităţii sau a instituţiei 

publice în situaţia în care persoana 

se consideră vătămată în privinţa 

dreptului de acces la informaţiile 

de interes public solicitate 

Se vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care se va 

introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de 

contestare, cu indicarea procedurii specifice. 

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, se poate 

adresa cu reclamație administrativă, în temeiul art. 21 din Legea 

nr. 544/2001, adresată primarului comunei Nicșeni în termen de 

30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului expres sau tacit 

al angajaților din cadrul autorității. 

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamația 

administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale 

prevăzute de lege, aceasta poate face plângere, în temeiul art. 22 

din Legea nr. 544/2001, la secţia de contencios administrativ a 

tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei 

rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice 

(în acest caz Tribunalul Botoșani). Plîngerea se face în termen 

de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din 

Legea nr. 544/2001. 

 

Secretar general al comunei 

Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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