Raportul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj
privind accesul la informațiile de interes public
elaborat potrivit art. 27 alin. 2 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public.

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 15.
2. Numărul total de solicitări (departajat pe domenii de interes):
- date și informații privind utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli,
etc.): 0.
- modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: 1.
- acte normative, reglementări: 0.
- informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001: 0.
- activitatea liderilor instituției: 0.
- situații/date statistice: 0.
- altele (informaţii privind activitatea de cadastru și publicitate imobiliară, solicitări copii
acte din arhivă, Legea nr. 18/1991, reconstituire drept de proprietate și eliberare titlu de
proprietate): 14.

3. Numărul de solicitări rezolvate:
- favorabil: 12.
- negativ: 3.
4. Numărul de solicitări respinse:
- redirecționate: 0.
- exceptate de la acces, inexistente: 0.
5. Numărul de solicitări adresate în scris:
- pe suport de hârtie: 14.
- pe suport electronic: 1.
- solicitate verbal: 0.
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 14.
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 1.
8. Numărul de reclamații administrative adresate instituției publice în anul 2014, în
baza Legii nr. 544/2001:
- rezolvate favorabil: 0.
- respinse: 0.
- în curs de soluționare: 0.

9. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției publice în anul 2014, in baza
Legii nr. 544/2001: 0.
10. Costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice: 180 RON.
11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes
public solicitate: 155 RON.
12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare - documentare: 8600.
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