MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 192/14.04.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTARÂRE
privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor solicitate
în baza Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public
Având în vedere Expunerea de motive a grupului consilierilor locali ai P.N.L.
precum si Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Relaţii Publice – Biroul Unic;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Tinând cont de prevederile:
- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr.405/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 81, alin. (2), lit. d) si al art. 45 alin 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Pentru anul 2010 cuantumul taxei pentru eliberarea documentelor solicitate
în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este de
0,50 lei/pagina A4, 1,00 leu/pagina A3 şi de 2,00 lei/pagină mai mare decât A3.
Art. 2. Copiile documentelor solicitate vor fi certificate pagină cu pagină spre
neschimbare.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile H.C.L. Sector 6
nr.217/2005 se modifică după cum urmează:
(1) Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile realizate în temeiul
Legii nr.16/1996”
(2) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.1: Se aprobă nivelul tarifelor practicate pentru realizarea serviciilor de
copiere de pe documentele aflate în Arhivă conform Anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. 4. Primarul Sectorului 6 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

EXPUNERE DE MOTIVE

Grupul consilierilor locali al Partidului Naţional Liberal apreciază că în condiţiile
economice şi sociale actuale perceperea unui cost prohibitiv al copiilor după
documentele aflate în deţinerea autorităţii publice locale este o masură abuzivă, întrucât
are drept consecinţă împiedicarea oricărui cetăţean de a-şi exercita dreptul de liber acces
la informaţiile de interes public, garantat atât de Constituţie, în articolul 31, cât si de
Legea 544/2001.
Astfel, Institutul naţional de statistică prin:
- comunicatul de presă nr. 48 din 8 martie 2010 privitor la câştigul salarial mediu în
luna ianuarie 2010 arată următoarele:
* indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2010 faţă de luna precedentă,
calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor
de consum, a fost de 94,9%;
* câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.426 lei, în scădere faţă de luna
precedentă cu 51 lei (-3,5%);
- comunicatul de presă nr. 68 din 7 aprilie 2010 privind câştigul salarial mediu în
luna februarie 2010 arată următoarele:
* indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2010 faţă de luna
precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi
indicele preţurilor de consum, a fost de 98,7%;
* câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.411 lei, în scădere faţă de luna
precedentă cu 15 lei (-1,1%).
Pentru toate acestea propunem Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
proiectului de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor
solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.405/2009.
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