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PRIMAR 

Stoi Constantin – Cristian 
 

  
 

Buletin informativ pentru anul 2013 
în conformitate cu art.5alin.(2) din Legea nr.544/2001 

  
         
  
 

  ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZ Ă 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

PRIMĂRIEI COMUNEI BOLDUR 
  
 

•  Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală (r).  
•  Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
• Legea  nr.544/2001,  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu  

modificările şi completările ulterioare.  
•  Legea nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare.  
•  Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r).  
• Ordin Administraţie Publică nr.4500/2008,  privind stabilirea unui cadru unitar 

privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la  
respectarea  normelor  de  conduita  de  catre  functionarii  publici  si  la  
implementarea procedurilor disciplinare.  

•  Legea nr.53/2003, Codul Muncii, (r).  
• H.G. nr.611/2008,  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.   
•  Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r).  
•  Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual.   
• Ordonanţa  Guvernului  nr.27/2002,  privind  reglementarea  activităţii  de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002.   
• Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare  şi  funcţionare  a  consiliilor  locale,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.  
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  STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă, 

ATRIBU ŢIILE COMPARTIMENTELOR 
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

AL PRIM ĂRIEI BOLDUR 
  
 

• Structura organizatorică a Primăriei comunei Boldur, este aprobată prin Hotărârea 
Consiliului  Local  al  comunei  Boldur  nr.17/05.03.2010,  privind  modificarea organigramei 
şi al statului de funcţii al aparatului propriu al primarului.  

•  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare,  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului 
Local al comunei Boldur nr.6/26.06.2008.  
  

•  Programul de funcţionare al Primăriei comunei Boldur:  
  

Luni – Joi: 8ºº - 16 ºº  
Vineri: 8ºº - 14ºº  
 

  
PERSOANELE DIN CONDUCEREA PRIM ĂRIEI BOLDUR 

 
� Primar  - Stoi Constantin Cristian  
� Viceprimar   - Ţigriş Daniel  
� Secretar   - Vodă Gheorghe  

  
 

ANGAJAŢII PRIM ĂRIEI BOLDUR 
 
 

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia 
1 Adam Elena – Mirela    
2 Cereanţu Laura – Maria    
3 Borlovan Delia    
4 Borlovan Livia    
5 Stănescu Ioan    
6 Savescu Constantin   
7 Laudacescu Călin – Cornel    
8 Bucur Florian – Gabriel    
9 Tomiţa Daniela    
10 Cărăbaş Nicolae – Lucian     
11 Borlovan Ioan – Constantin     
12 Ţarcă-Şeroni Stelian-Simion    
13 Barbura Olga  Guard   
14 Ştefan Alexandru    
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  COORDONATELE DE CONTACT ALE 

PRIMĂRIEI BOLDUR 
  
  

 Denumire: Primăria comunei Boldur  
 Sediul: nr.176, cod poştal 307080  
 Telefon: 0256/356947, Fax 0256/356947  
 E-mail: primariaboldur@gmail.com  
 Site: www.primariaboldur.ro  

  
  

  SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILAN ŢUL CONTABIL 
(pot fi regăsite pe site-ul instituţiei) 

 
  

  PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII 
(pot fi regăsite pe site-ul instituţiei) 

  
 

  LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 
  

1.- Hotărârile Consiliului Local al comunei Boldur;  
2.- Dispoziţiile emise de primarul comunei Boldur;  
3.- Componenţa  nominală  a  Consiliului  Local  al  comunei  Boldur,  inclusiv  

apartenenţa politică, Comisiile de specialitate, Regulamentul de funcţionare al Consiliului 
local.   

4.- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali.  
5.- Informări întocmite de primarul comunei Boldur, privind starea economico-socială 

a comunei, Rapoartele anuale de  activitate economico-socială, precum şi informări asupra 
modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local.   

6.- Lista proceselor – verbale de constatare a contravenţiilor.  
7.-  Documentele  privind  închirierea  ori  concesionarea  spaţiilor  cu  altă  destinaţie  

decât cea de locuinţă.  
8.- Planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de 

detaliu, planurile de situaţie şi alte amplasamente.   
9.-  Situaţia  statistică  privind  activitatea  de  stare  civilă:  numărul  naşterilor,  

căsătoriilor, deceselor.   
10.-  Lista  beneficiarilor  venitului  minim  garantat.  Activitățile  şi  locurile  în  care  

se prestează  munca  în  folosul  comunităţii,  prezenţa  lunară  la  muncă  a  beneficiarilor 
ajutorului social.   

11.- Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări.   
12.- Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri şi servicii.   
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13.-  Nivelul  impozitelor  şi  taxelor  locale  stabilite  conform  hotărârilor  consiliului  
local, modul de calcul al acestora, informaţii care privesc aplicarea  Legii nr.571/2003, 
privind Codul Fiscal, facilităţi fiscale.   

14.- Lista certificatelor de producător eliberate.   
15.-  Informaţii  privind  activitatea  cultural  –  sportivă,  desfăşurată  pe  teritoriul  

comunei Boldur.   
16.- Registrele agricole.  
17.- Informaţii despre programele cu finanţare externă.  
18.- Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.   
19.- Alte documente de interes public, solicitate în temeiul art.7 din Legea 

nr.544/2001.   
  
 

  MODALIT ĂŢIILE DE CONTESTARE A DECIZIEI 
AUTORIT ĂŢII SAU INSTITU ŢIEI PUBLICE ÎN SITUA ŢIA ÎN 

CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMAT Ă ÎN PRIVIN ŢA 
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMA ŢIILE  DE INTERES 

PUBLIC SOLICITATE: 
 

 
� Modalităţile  legale  de  contestare  sunt  prevăzute  în  art.21  şi  art.22  din  Legea 

nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare şţi anume:  
  

� reclamaţia  administrativă  –  se  depune  la  conducătorul  autorităţii  sau  al  
instituţiei publice.  

� Plângerea  se  face  la  secţia  de  contencios  administrativ  a  Tribunalului  în  
a cărei  rază  teritorială  domiciliază  sau  în  a  cărei  rază  teritorială  se  află  
sediul autorităţii ori instituţiei publice.   

  
  
  

SECRETAR, 
                                                              Vodă Gheorghe 
                                                                                                                           Întocmit,  

                         Cj.Bucur Florian - Gabriel  
  
  

 


