
BULETIN INFORMATIV 
 

PUBLICAT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 544/2001 PRIVIND LIBERUL 

ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CU MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform 
Legii nr. 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul 
Compartimentului registratură, relaţii cu publicul  și arhivă și a persoanei 
desemnate în acest sens, situat în incinta Primăriei comunei Cornești, 
județul Dâmbovița, telefon 0245 241654, fax 0245 732829, la adresa de 
e-mail: cornesti@cjd.ro. 

Conform art. 5 alin. (l) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, autoritățile și instituţiile 
publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin 
informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea 
autorității sau instituţiei publice; 

b) structura organizatorică, atribuţiile departementelor autorității sau 
instituţiei publice; 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a 
instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituţiei publice, 
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail 
și adresa paginii de Internet: 

e) audiențe; 

f) sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil; 

g) programele și strategiile proprii; 

h) lista cuprinzând documentele de interes public; 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, 

potrivit legii; 
j) modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituţiei publice 
în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de 
acces la informaţiile de interes public solicitate. 
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ACTELE NORMATIVE - care reglementează organizarea si 
funcţionarea Primăriei Comunei Cornești, județul Dâmbovița 

LEGISLAŢIE: 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de Urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotarare nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă , (r), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
14. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
15. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările 
ulterioare; 
16. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 
17. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare; 
18. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în costrucții, cu modificările și 
completările ulterioare; 
19. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 
20. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
21. OUG 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 
22. Legea 448/2006 privind proiecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
Orice alte acte normative, impuse de legislaţia română sau comunitară. 

- Acte normative de organizare a autorității publice: 



- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești, județul Dâmbovița 
nr. 23 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornești. 

- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE 
DEPARTEMENTELOR AUTORITĂȚII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE 

Organigrama instituţiei aprobată prin Hotărârea  Consiliului local nr. 15 / 
29.03.2021. 

Structura organizatorică și atribuţiile aparatului de specialitate al 
Primarului -disponibile pe pagina instituţiei : www.comunacornesti.ro  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești, județul Dâmbovița 
nr. 23 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornești. 

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN 
CONDUCEREA PRIMĂRIEI COMUNEI CORNEȘTI ȘI ALE 
FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA 
INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC 

Conducerea Primăriei Comunei Cornești: 

DI. Radu STANCU - Primar – tel. 0761200275 

Dl. Gheorghe IONIȚĂ - Viceprimar – tel. 0743053239 
D-na Gheorghița STAN- Secretar general  –tel. 0734117302 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: 

Doamna Elena-Camelia DAN- Consilier superior- Compartiment 
registratură, relații cu publicul și arhivă, 
Tel 0245 241654, fax: 0245 732829, e-mail: cornesti@cjd.ro  
Program de furnizare a informaţiilor de interes public - Relaţii cu 
publicul: 
Luni-Marti - Joi-Vineri, între orele: 08.00 - 16.00  

Miercuri, între orele: 16.00 - 18.30 

COORDONATE DE CONTACT 

Denumire:  Comuna Cornești  

Sediul: Sat Cornești, strada Calea Ploiești, nr. 4, Comuna Cornești, 

judeţul Dâmbovița 

Telefon: 0245 241654 

Fax : 0245 732829. 

Compartiment registratură relații cu publicul și arhivă, 

E-mail: cornesti@cjd.ro . 
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Site : www.comunacornesti.ro  

Programul de funcţionare: 

Luni - Vineri, între orele: 08.00 - 16.00 

AUDIENTE 

Program de audiente 

PRIMAR:  - luni, între orele 10:00 - 12:00 

VICEPRIMAR: -vineri, între orele 09:00 - 11:00 

SECRETAR GENERAL: - miercuri, între orele 11:00-13:00. 

înscrierile pentru audiențe se fac în fiecare zi, între orele: 08.00 si 13.00 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANŢUL CONTABIL 
Bugetul propriu al Comunei Cornești şi situaţiile financiare ale comunei, 
sunt publicate pe site-ul instituţiei: www.comunacornesti.ro  

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII se pot consulta la sediul 
instituţiei şi pe site-ul instituţiei: www.comunacornesti.ro 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Cornești 2020 – 2027 - 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27.05.2021  

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
- se pot consulta la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei: 
www.comunacornesti.ro 

- LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE 
PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII 

- se pot consulta la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei: 
www.comunacornesti.ro 

- MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII 
SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA IN CARE PERSOANA 
SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINŢA DREPTULUI DE 
ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

Art. 22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public 

(1) în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, 
prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere 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. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data 
expirării termenului prevăzut la art. 7. 

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze 
informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale 
şi/sau patrimoniale. 
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(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de 
urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. 

Art. 36- HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
123/2002. 

(1) în condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în 
drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului. 

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la 
tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata 
serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate. 

MODEL – Formular-tip cerere de informații de interes public 

MODEL – Reclamație administrativă (1) 

MODEL – Reclamație administrativă (2) 

 

ÎNTOCMIT, 

 

Elena-Camelia DAN 
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