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LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001  
privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată 
 

ART. 5 
    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
următoarele informaţii de interes public: 
    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice; 
    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 
    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
Internet; 
    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
    f) programele şi strategiile proprii; 
    g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 
legii; 
    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în 
situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la 
informaţiile de interes public solicitate. 
 
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual 
un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 
 

 
 
 
 

BULETIN INFORMATI

MUNICIPIUL PAȘCANI

ANUL 2021
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a) PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI 
FUNCȚIONAREA MUNICIPIULUI PAȘCANI 
 
 
Constituția României 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și actualizată  
Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată  
Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizării 
Hotărârea de Guvern 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul  
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, republicată și 
actulalizată 
Hotărârea de Guvern 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 
Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
Ordonanța de Urgență 27/2003- privind aprobarea tacită, actualizată 
Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată și actualizată 
Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnitatii publice, a functiilor publice și în domeniul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției 
Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, republicată și actualizată 
Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată 
Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată  
Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizată 
Legea 207/2015- Codul de procedura fiscala, actualizată 
Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată 
Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
actualizată 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice 
Legea 114/1996 - Legea locuintei, republicată și actualizată 
Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia 
de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
Legea 350/2006- Legea tinerilor  
Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată și actualizată 
Legea 18/1991- Legea fondului funciar, republicată și actualizată 
Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997  
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat  
Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată și actualizată 
Legea 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare  
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Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată și actualizată  
Ordonanta de Urgenta 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată  
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată și 
actualizată 
Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, 
actualizată  
Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale  
Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari  şi administrarea condominiilor 
OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicată și 
actualizată 
Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată și 
actualizată 
HG 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse și servicii de piață în unele 
zone publice, actualizată 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

          

 

         

          

 

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

Organigrama  Primăriei  municipiului  Pașcani  a  fost  adoptată  prin  HCL  nr.

66/11.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.
LINK: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/organigrama-000022de?OpenDocument

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  al  Primăriei  municipiului  Pașcani  a  fost

adoptat prin HCL nr. 67/11.05.2015.
LINK: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/regulament-de-organizare-si-functionare-000022da?
OpenDocument

https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/organigrama-000022de?OpenDocument
https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/regulament-de-organizare-si-functionare-000022da?
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PROGRAM DE FUNCȚIONARE 

MUNICIPIUL PAȘCANI 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

7,30 -16,00 7,30 -16,00 7,30 -16,00 7,30 -16,00 7,30 -13,30 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL – GHIȘEUL  UNIC 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

8,30 -16,30 8,30 -16,30 7,30 -18,30 8,30 -16,30 8,30 -16,30 

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE  

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

 VICEPRIMAR 
09,00-12,00 

 PRIMAR 
9,00-12,00 

SECRETAR 
09,00-12,00 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

c) NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Primar:PINTILIE MARIUS - NICOLAE

Viceprimar: RATOI CRISTIAN

Secretar  General: JITARU IRINA

Director Executiv: LĂBONȚU ANGELICA

Șef  Serviciu  Public  Comunitar  Local  de  Evidență  a  Persoanei:  MOISII-COMONIȚĂ

MARINELA

Șef Serviciu de Asistență Socială și Autoritate Tutelară: HARIGA ADRIAN

Șef Serviciu Poliție Locală: AVASILOAIE VASILICĂ VIOREL

Șef Serviciu Urbanism și Amenajări Teritoriale: PRISECARU OVIDIU - CIPRIAN

Șef Serviciu Cadastru , Fond Funciar și Consultanță Agricolă:  -

Șef Serviciu Administrație Publică:  APOSTOL PAUL-IULIAN
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Șef Serviciu Taxe și Impozite Locale: BUTNARIU GEORGIANA 

Șef Buget, Financiar, Contabilitate: GRIGORAȘ ANA 

Șef Serviciu Gospodărie Comunală: POPA ȘTEFAN 

Șef Serviciu Seră și Administrare Spații Verzi: LORENȚ MIHAI CRISTIAN 

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: NOVAC EMA-

ROXANA 

 

d) COORDONATELE DE CONTACT 

 

Denumire: MUNICIPIUL Pașcani 

Sediul: Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, județul Iași, cod 705200 

Telefoane:  

0232.762.300 

0232.765.200 

0332.402.969 

0332.402.085 

Fax: 0232766259 

Cod de identificare fiscală: 4541360 

Adresă pagină web: WWW. PRIMARIAPASCANI.RO 

Adresă email: office@primariapascani.ro 

Facebook Page: https://www.facebook.com/PrimariaPascaniOficial/ 

 

 

 

 

mailto:office@primariapascani.ro
https://www.facebook.com/PrimariaPascaniOficial/
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e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniturile municipiului Pașcani:

-  Venituri proprii

-  Venituri  atrase(subvenții  de  la  bugetul  statului,  sume  defalcate  din  TVA  de

  la bugetul  statului, transferuri voluntare și sume primite de la U.E)

Bugetul  Municipiului  Pașcani  pe  anul  2021  a  fost  aprobat  prin  HCL  nr.

69/22.04.2021.

 

 

  

 

f) PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

Strategia de dezvoltare locală 2014-2020
LINK:
https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-
00002486?OpenDocument

g și h)  LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Lista poate fi consultată aici
LINK:https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/Informatii-00002EF6?
OpenDocument

LINK: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/EB8A485204DA9BB1C22586E2004C5B68?OpenDocument

https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002486?OpenDocument
https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/Informatii-00002EF6?
https://primariapascani.ro/dm_pascani/2021/hotarari.nsf/D25F5004BBFCF684C22586C400453119/$FILE/Hot%C4
https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/EB8A485204DA9BB1C22586E2004C5B68?OpenDocument
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i) MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN CARE O 

PERSOANĂ SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA 

INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

 

 
 

 

 
    

 
     

 
     
     
    

 
 

 

  

             

   

  

 

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată

ART. 22
  (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute
în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla
sediul  autorităţii  ori al  instituţiei  publice.  Plângerea  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.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.

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

LINK:https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/solicitare-informatii-legislatie-00002efa?OpenDocument

https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AllByUNID/solicitare-informatii-legislatie-00002efa?OpenDocument

