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DECIZIA nr. 1284
DIRECTORUL EXECUTIV
AL POLIȚIEI LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere raportul nr. 3176/04.03.2013 întocmit de Biroul Evidenta
Persoanelor, Relatii cu Publicul si Circuitul Documentelor și Biroul Contencios
Juridic și Procesare Contravenții și raportul nr. 2400/2013 întocmit de Serviciul
Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență, prin care se propune
aprobarea listelor cuprinzând documentele și informațiile care se comunică din
oficiu, la cerere – în temeiul și condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public și cele care se exceptează de la liberul
acces la informațiile de interes public;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la
informațiile de interes public;
În temeiul art.15 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Locale;

DECIDE:
Art. 1. Se aproba lista cuprinzînd informatiile publice care se comunică din
oficiu, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta decizie.
Art.2. Accesul la informatiile de interes public identificate in conditiile art. 1
din prezenta decizie, se va realiza prin :
- publicarea pe site-ul oficial al Poliției Locale a Municipiului Craiova;
- afisare la sediul institutiei;
- consultare in sala de audiența (spatiu special amenajat), la sediul instituției,
in programul zilnic stabilit.
Art.3. Se aproba lista cuprinzînd documentele de interes public produse si/sau
gestionate de către compartimentele de specialitate ale Poliției Locale, altele decat

cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr.
544/2001, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta decizie.
Art.4. Se aproba lista cuprinzînd documentele emise si/sau gestionate de către
compartimentele de specialitate ale Poliției Locale, care se exceptează de la liberul
acces la informatiile de interes public, conform Anexei 3 care face parte integranta
din prezenta decizie.
Art.5. Biroul Evidenta Persoanelor, Relatii cu Publicul si Circuitul
Documentelor, Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență și
Biroul Contencios Juridic și Procesare Contravenții vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei decizii.

Emisă astăzi 05.03.2013

DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN MATEESCU

Sef – serviciu Resurse Umane
Daniella Nica

Avizat pentru legalitate,
cons.jur. Simona Bădică

Anexa 1
la Decizia Directorului executiv al Politiei Locale a Municipiului Craiova
nr. 1284 / 05.03.2013
Lista cuprinzînd informatiile publice care se comunică din oficiu
1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Politiei
Locale a Municipiului Craiova.
2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de
functionare, programul de audiente ale Politiei Locale a Municipiului Craiova.
3. Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor
publice.
4. Coordonatele de contact ale Politiei Locale a Municipiului Craiova respectiv:
denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii
de Internet.
5. Sursele financiare și bugetul instituției.
6. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
7. Modalitatile de contestare a deciziei institutiei in situatia in care persoana se
considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate.
8. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din cadrul Politiei Locale a
Municipiului Craiova.
9. Lista cuprinzind documentele de interes public.
10.Lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit
legii.
11.Raportul anual de activitate al Politiei Locale a Municipiului Craiova.
12.Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale a Municipiului
Craiova.
13. Programul/planul anual al achizițiilor și investițiilor

Anexa 2
la Decizia Directorului executiv al Politiei Locale a Municipiului Craiova
nr. 1284 / 05.03.2013
Lista cuprinzînd cuprinzînd documentele de interes public produse si/sau gestionate
de către compartimentele de specialitate ale Poliției Locale, altele decat cele puse la
dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001
1. Deciziile emise de catre Directorul executiv al Politiei Locale a
Municipiului Craiova.
2. Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor.
3. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
4. Contractele de achiziții publice, cu excepția celor ce fac parte din categoria
reglementată de prevederile art. 12 lit. c din Legea nr. 544 din 12
octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de
interes public.
5. Dosarele de achiziții publice, exclusiv documentele care conțin informații
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit
legii.
6. Protocoale de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice, O.N.G. –
uri, precum și cu alte instituții, sau persoane fizice/juridice.

Anexa 3
la Decizia Directorului executiv al Politiei Locale a Municipiului Craiova
nr. 1284 / 05.03.2013
Lista cuprinzînd cuprinzînd documentele emise si/sau gestionate de către
compartimentele de specialitate ale Poliției Locale, care se excepteaza de la liberul
acees la informatiile de interes public
1. Documentele cu caracter personal care insotesc deciziile emise de catre
Directorul executiv al Politiei Locale a Municipiului Craiova.
2. Prelucrari/documente care conțin date cu caracter personal, fara
consimtamantul persoanei vizate.
3. Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
4. Cererile, petitiile, reclamatiile si sesizarile adresate/redirecționate Politiei
Locale a Municipiului Craiova, fara acordul semnatarilor.
5. Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza
registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential.
6. Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de
confidentialitate.
7. Rapoartele de audit intern si procesele-verbale de control.
8. Documentele care privesc persoane fizice si juridice aflate in dosarele
Biroului Contencios Juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul
instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate
definitiv si irevocabil de catre acestea.
9. Rapoartele și documentele ce stau la baza acestora, întocmite în baza
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, în vederea emiterii dispoziției de
către Primarul Municipiului Craiova.
10. Dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si documentele ce le compun
in care Politia Locala a Municipiului Craiova este parte.
11. Informatii privind datele personale ale salariatilor din cadrul Politiei Locale a
Municipiului Craiova, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.
12. Documentele continute in dosarul achizitiei publice care contin informatii
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
13. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina; informatiile privind
procedura disciplinara si cele rezultate din cercetarea administrativa, cu
exceptia raportului privind propunerea de sanctionare.
14. Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei
concurențe sau care pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor
judecătorești.
15. Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter
personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă
circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
16. Registre evidență, condici, borderouri și caiete pentru însemnări clasificate.
17. Planuri de alarmare și proceduri de alarmare
18. Planuri de acțiune încheiate/în colaborare cu terți

19.
20.
21.
22.
23.

Plan pază transport valori
Corespondență clasificată
Autorizații acces la informații clasificate secret serviciu
Autorizații armament, muniție și mijloace cu acțiune iritant lacrimogenă
Planurile de acțiune și notele de măsuri încheiate pentru diferitele acțiuni
întreprinse de Poliția Locală a Municipiului Craiova
24. Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate
25. Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă
importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate.

