
BULETIN INFORMATIV 

 

publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public  

      Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001,  

se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Direcției Administrație Publică 

Locală – Birou Relații cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Lugoj. 

     a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii 

sau instituţiei publice: 

- Constituția României - Republicare 

- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare 

- Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 

- Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare 

- Legea nr.7/2004privind Codul de conduită a funcţionarilor publici-Republicare 

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 

- Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Republicare 

- Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică  

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea si sancționarea corupției 

- Legea  nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  

- Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

- Hotărârea 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 

- Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor 

- Legea nr.233/2002 pentru aprobarea OrdonanțeI nr.27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

- Ordonanța nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și 

adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale 

- Hotărârea nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul 



- Hotărârea nr.1487/2005 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocrației în activitatea de relații cu publicul 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

- Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

- Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 

- Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

- HCL nr.52/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj 

- Dispoziţia Primarului nr.2142/2006 - privind aprobarea Regulamentului de 

ordine interioară; 

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii - Republicare  

- Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  

  https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Legislatie/legislatie.html 

 

 

 

 

 

b)Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei 

publice:  
- Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Lugoj  

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/ROF/ROF.html 

 

- Organigrama şi Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Lugoj  

https://www.primarialugoj.ro/Templates/Continut_site/Primaria/Organigrama/Organig

rama%20ap%20specialitate%202016.pdf 
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c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 

Conducere instituție: 

Primar – ing.Francisc Constantin Boldea 

                adresă e-mail: franciscboldea@primarialugoj.ro 

                                        contact@primarialugoj.ro 

                telefon : 0256/352240 

Viceprimar – ec.Cristian Galescu 

           adresă e-mail: contact@primarialugoj.ro 

                telefon : 0256/352240 

Secretar – jr.Dan Ciucu 

           adresă e-mail: contact@primarialugoj.ro 

                telefon : 0256/352240 

 https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Conducere/conducere.html 

 

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: 

                  - Angelica Sînziana Rus 

adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro 

telefon : 0256/351620          

               0256/352240 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Info%20interes%20public/

responsabil.html 

 

 

 

 

d)Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:  
   1. PRIMARIA MUNICIPIULUI LUGOJ 

      Adresa:   Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, cod poștal 305500, jud.Timiș  

      Telefon:   0256/352240; 0256/351620 

      Fax:          0256/350393   

      E-mail:     contact@primarialugoj.ro 

      Internet:    www.primarialugoj.ro 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Alte_informatii/Date_contact_PML/Date_

contact.html 
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   2. PROGRAM CU PUBLICUL: 

    -Direcția Administrație Publică Locală – Birou Relații cu Publicul: 

                 Luni, marți, joi, vineri:  8.30 – 16.30 

                 Miercuri:  8.30 – 18.30 

   - Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe – Casierie: 

                 Luni, marți, joi, vineri:  8.30 – 16.30 

                 Miercuri:  8.30 – 18.30 

   - Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor Lugoj 
                 Luni, marți, joi, vineri: 8.30 – 16.30  

                 Miercuri: 8.30 – 18.30 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Program_public/program_r

elatii.html 

 

 

e)Audiențe:  

     - Conducere instituție: 

                            Primar – ing. Francisc Constantin Boldea 

                            Viceprimar – ec. Cristian Galescu 

                            Secretar – jr. Dan Ciucu 

         Miercuri ora 15.00 

 

        Înscrierea la audienţe se face la Biroul Relații cu Publicul (parter, camera 7), pe 

baza actului de identitate, luni între orele 8.30-10.30 . 

         telefon: 0256/352240 

                       0256/351620 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Program_audiente/program

_audiente.html 

 

 

 

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil: 
https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Birouri/Contabilitate/buget.php  

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Info%20interes%20public/

Bilanturi/bilant_contabil.php 
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g) Programele și strategiile instituției publice:  
 

- Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Birouri/SRICI/Rezumat%20Strat

egie%20Lugoj.pdf 

 

- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Lugoj  

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/fisiere_pdf_index/Plan%20de%20Mobilit

ate%20Urbana%20Lugoj%20-%2009%2012%202016.pdf 

 

- Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Lugoj 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/PAED/PAED_LUGOJ%20FIN

AL.pdf 

 

 - Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020  

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Strategie_anticoruptie/strategie_

anticoruptie.html 

 

 

 

 

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:  
https://www.primarialugoj.ro/index.php 

 

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Info%20interes%20public/

documente_int_publ.html 

 

 

 

 

i)Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii:  
https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Info%20interes%20public/

Nomenclator/nomenclator_documente.html 
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j)Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația 

în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile 

de interes public solicitate: 

 - Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în 

drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a 

cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității 

ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării 

termenului prevăzut de la art.7 din lege.  

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Relatii_public/Info%20interes%20public/

Contestarea%20deciziei.html 
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