ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
DISPOZITIA
Nr. 403 din 01.08.2013
cu privire la procedura de obţinere a informaţiilor de interes public, inclusiv modalitatea
de plată a serviciilor de copiere.
Primarul comunei George Enescu, judetul Botoşani,
văzând referatul nr.1259 din 31.07.2013. al doamnei Hriţcu Cornelia, referent principal în cadrul
aparatului de specialitate al primarului prin care propune procedura de obţinere a informaţiilor de
interes public, inclusiv modalitatea de plată a serviciilor de copiere,
în conformitate cu prevederile art.6 alin.din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Capitolului lll, art.17 din Normele metodologice de aplicare a legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public aprobate prin HG nr.123/2002,
în baza H.C.L nr.38/31.12.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale ce se vor aplica pe raza comunei George Enescu, pentru anul fiscal 2013,
în temeiul art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 , alin.1, lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1 - Solicitarea de informaţii de interes public se poate face verbal sau scris(pe format de hârtie sau
electronic).
- pentru solicitarea verbală informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu
îndrumarea solicitantului se adresează o cerere în scris;
- cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic(e-mail), solicitările
verbale, se înregistrează de către persoana responsabilă cu informarea publică directă, care
eliberează solicitantului o confirmare scrisă continând data şi numărul de înregistrare;
Art.2 - Se aprobă taxa de copiere a documentelor solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind
informaţiile de interes public în cuantum de 0,10 lei pagina A4.
Art.3 - Prezenta dispoziţie se comunică de către doamna Zvorăşteanu Mariana, secretar comună la:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Botoşani
-Compartimentul resurse umane
-doamnei Hriţcu Cornelia
PRIMAR,
Angela TOMA-GRĂDINARU
L.S
_________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
____________________________

George Enescu

