
ORASUL HIRLAU 
JUDETUL IASI 

Str. Musatini nr. 1 
Tel./fax: 0232720412; 0232720777 

Cod Fiscal 4541190, Cod Postal 705100 
e – mail: primariahirlau@yahoo.com 

              
                                                                                                                        Vizat primar, 

                                                                                                                        ec.Curca Gheorghita 
                                                       
 

            Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001 
  

Art.5 – (1)Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu 
urmatoarele informatii de interes public: 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Hirlau 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici ; 
Legea 477/2004Codul de conduita al personalului contractual; 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
Legea 571/2003, privind Codul fiscal 
Legea 53/2003, Codul Muncii 
Legea 233/2002 pentru aprobarea OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de 
solutionare a petitiilor; 
HG 1723/2004, modificata prin HG.1487/2005 privind aprobarea de masuri pentru 
combaterea birocratiei in relatia cu publicul; 

  
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul 
de audiente al Primariei orasului Hirlau 

- Organigrama institutiei  
- Regulamentul de organizare si functionare  
- Regulamentul de ordine interioara 
- Codul de conduita al functionarilor publici 
- Codul de conduita al personalului contractual 
 
Programul de functionare: 
 
De Luni pâna Joi, între orele: 8:00 – 16:00 ; Vineri intre orele: 8:00 – 14:00 
 Program de audiente: 
 
Primar        -  d-l Curca Gheorghita:Miercuri între orele:10:00-12:00 
Viceprimar -  d-l Sirbu Radu:Marti între orele:10:00-12:00 



Secretar      -  dl.Cernescu Ion :  Vineri, între orele: 10:00 – 12:00 
 
 
 
 

 Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei orasului Hirlau si ale functionarului 
responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public 
 
 
Conducerea Primariei orasului Hirlau: 
dl.Curca Gheorghita - Primar 
dl. Sirbu Radu - Viceprimar 
dl. Cernescu Ion - Secretarul orasului Hirlau 

 
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

 insp.Maria Bahnareanu - Compartiment Registratura si Relatii cu publicul 

 
d) Coordonatele de contact 
Denumire: Primaria orasului Hirlau 
Sediul: strada Musatini, nr. 1 
Telefon /Fax: 0232/720412 
E-mail: primariahirlau@yahoo.com 
Site : www.primaria-hirlau.ro 

  
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta si la sediul institutiei. 
f) Lista cuprinzand documentele de interes public 
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informatiile de interes public: 
Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Hirlau; 
Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul 
de lucru cu publicul; programul de audiente; 
Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei , si ale functionarului responsabil 
cu difuzarea informatiilor publice; 
Coordonatele de contact ale Primariei orasului Hirlau respectiv: denumirea, sediul, numerele 
de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet; 
Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei; 
Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
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; 

  
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii 
 
    . Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local al orasului Hirlau; 

 Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul oasului Hirlau;  
 Componenţa nominală a Consiliului Local al orasului , inclusiv apartenenţa politică;  



 Raport periodic de activitate al primarului orasului Hirlau privind starea economică şi 
socială a orasului, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 
Consiliului Local;  
 Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar; 
 Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orasului Hirlau;  
 Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica 
sancţiuni;  
 Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii 
de activitate; 
 Propuneri de la cetăţeni;  
 Lista cu repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţe;  
 Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, 
planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi 
construcţii provizorii;  
 Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;  
 Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor 
şi alte asemenea;  
 Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice; 
 Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folos obştesc, precum şi prezenţa 
lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social;  
 Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări;  
 Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări; 
 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
 Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor 
Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi 
fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind 
impozitele şi taxele locale;  
 Lista cu autorizaţiile de functionare eliberate pentru persoane fizice şi asociaţii familiale; 
 Lista cu persoanele juridice care au obţinut „Acordul unic de funcţionare”; 
 Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi; 
 Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător;  
 Informaţii despre programele cu finanţare externă;   
 Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate; 
 Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din strainatate; 
 Lista cu contribuabilii care nu-şi achită obligaţiile fiscale faţă de bugetul local;  
 Raport activitate Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public 
 Raport activitate Lg.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica 

  
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care 
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public 
solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, si anume: 
reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice 
plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala 
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. 

 
       Actualizat 10.03.2017                                                                    Responsabil Lg.544/2001 


