
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 10 din 29 ianuarie 2021  
cu privire la adoptarea unui set de măsuri pentru creşterea transparenţei activităţii 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar judeţul Constanţa 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Legii  nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
e) H. G. nr. 123/2002 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice din 7 februarie 2002 

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
f) art. 39 alin. (8), art.49 alin. (12), art. 73 alin. (3) din Legea  nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
g) Legii nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică –republicată; 
h) Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

i) Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată; 
j) Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

k) art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea  nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 

l) art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

Ținând cont de categoria de documente pe care Primăria Topraisar le produce si le 
gestioneaza; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al inițiatorilor proiectului 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

https://idrept.ro/00126569.htm


d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică 
locală 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29 ianuarie 2021, adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1. - Se aprobă adoptarea unui set de măsuri pentru creşterea transparenţei activităţii 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar judeţul Constanţa, pentru următoarele 
categorii de documente pe care Primaria Topraisar le produce şi le gestioneaza, după cum 
urmează:     

a) documente care conţin informaţii de interes public; 
b) documente la care accesul este limitat de prevederile legale speciale; 
c) documente secrete de serviciu 

      Art. 2. - Se aproba Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit      
prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Anexei nr.1 care 
face parte din prezenta hotărâre. 
      Art. 3. - Se aproba Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere potrivit      
prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Anexei nr. 2 
care face parte din prezenta hotărâre. 
      Art. 4. - Se aproba Lista informaţiilor care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor 
 potrivit prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Anexei 
nr.3 care face parte din prezenta hotărâre. 
       Art. 5. - Se aproba Lista informaţiilor  la care accesul este limitat de prevederile legale 
privind protectia datelor cu caracter personal, a caror divulgare pune in pericol relatiile sociale 
intre persoane sau grupuri de persoane sau poate aduce atingere bunei functionalitati a institutiei si 
a relatiei acesteia cu serviciile publice descentralizate sau cu alte persoane fizice sau juridice  cu 
care colaboreaza, conform Anexei nr.4 care face parte din prezenta hotărâre. 
      Art. 6. - Se aproba Lista cuprinzând documentele secrete de serviciu produse si gestionate 
de Primaria comunei Topraisar, conform Anexei nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre. 
      Art. 7. - Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul Aparatului 
de specialitate al primarului comunei Topraisar,se desemnează ca responsabili-reprezentanţii 
Compartimentelor din cadrul instituţiei, pentru publicarea pe pagina de internet proprie a 
instituţiei şi pentru însuşirea solicitărilor care se depun la Registratura instituţiei, cu obligaţia de a 
răspunde solicitărilor în termenul legal prevăzut de actele normative în vigoare. 
        Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Topraisar, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Topraisar, prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     
            
.    
   
                                                                                                                                                        
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Nicolaie PĂUN 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/
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