
1. Numărul total de solicitări de informații de interes public: ANUL  2019 11

2. Numărul total de solicitări departajat pe domenii de interes: 2.1. Utilizarea banilor publici (contracte, 

investiții cheltuieli):
-

2.2. Modul de indeplinire a atributiilor 

institutiei publice:
3

2.3. Acte normative ,reglementări: -

2.5. Activitatea liderilor instituției:

-

Informații privind modul de aplicare a 

Legii nr. 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare

-

Altele, cu menţionarea acestora

8
*număr cazuri 
gripă şi infecţii 
respiratorii,/ 
cazuri gripă 
confirmate de 
unităţile sanitare;
*număr şcoli care 
deţin aviz sanitar/ 
câte şcoli au 
toaleta în curte;
*număr cazuri 
hepatită copii (0-
18 ani) din com. 
Laslea-Sibiu;
*informaţii 
referitoare la 
documentul care 
prevede 
reevaluarea 
necesarului de 
vaccin HPV;
*număr doze 
vaccin HPV 
solicitat de 
instituţie;
*listă spitale din 
Tg. Mureş;
*număr cazuri 
cancer, decese, 
listă studii de 
impact privind 
sănătatea 
populaţiei- 
perioada 1990- 
2019.
*număr cazuri 



mortalitate 
infantilă anul 
2018.

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil:

10

4. Termen de răspuns:

4.1.Redirecționare către alte instituții în 

5 zile

-

4.2.Soluționare favorabil în termen de 10

zile

9

4.3. Soluționare favorabil în termen de 

30 zile

1

4.4. Solicitări pentru care termenul a fost

depășit

-

5.Departajare pe domenii de interes:

5.1. Utilizarea banilor publici

-

5.2. Modul de îndeplinire a atribuțiilor 

instituției publice 

2

5.3. Acte normative, reglementari

-

5.4. Activitatea liderilor instituției

-

5.5. Informații privind modul de 

soluționare a Legii nr. 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare

-

5.6. Altele (se precizează)

8
număr cazuri 
gripă şi infecţii 
respiratorii/ cazuri
gripă confirmate 
de unităţile 



sanitare;
*număr şcoli care 
deţin aviz sanitar/ 
câte şcoli au 
toaleta în curte ;
*număr cazuri 
hepatită (copii 0-
18 ani) din com. 
Laslea- Sibiu;
*informaţii 
referitoare la 
documentul care 
prevede 
reevaluarea 
necesarului de 
vaccin HPV;
*număr doze 
vaccin HPV 
solicitat de 
instituţie;
*listă spitale Tg. 
Mureş;
*număr cazuri 
cancer, decese, 
listă studii de 
impact privind 
sănătatea 
populaţiei-
perioada 1990- 
2019;

6. Numărul de solicitări respinse:
6.1. informații exceptate de la acces:

-

6.2. informații inexistente:

-

7.Număr total de solicitări respinse,  depatajat pe domenii de 

interes:

7.1.Utilizarea banilor publici (contracte, 

investiții, cheltuieli)

-

7.2. Modul de îndeplinire a atribuțiilor 

instituției publice

-

7.3. Acte normative, reglementări 

-

7.4. Activitatea liderilor instituției

-

7.5. Informații privind modul de aplicare 

-



a Legii nr. 544/2001 cu modificarile si 

completările ulterioare

7.6. Altele, motive (precizare)

-

8. Modul de comunicare :

8.1. Comunicare pe suport de hartie  0

8.2. Comunicare  electronica 11

9. Numărul de solicitări clasate: -

10. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 6

11. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:

5

12. Numărul de reclamații administrative:                                                                                                                                            1

12.1. rezolvate favorabil: -

12.2. respinse:

1

12.3. în curs de soluționare -

13. Numărul de plângeri în instanță:

13.1. rezolvate favorabil: -

13.2. respinse: -

13.3. în curs de soluționare -

14.Costuri: 14.1Costuri totale de funcționare ale  

compartimentului

Sunt utilizate 
materiale 
consumabile și 
bunuri materiale din
dotare



14.2. Sume încasate din servicii de 

copiere

-

14.3. Contravaloarea serviciului de 

copiere (lei/pagina)

0,5 lei/ pagină

14.4. Care este documentul care stă  la 

baza stabilirii contravalorii serviciului de

copiere

Dispoziție director 
executiv

15. Număr estimativ  de vizitatori ai punctului de 

informare/documentare

2700


