ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Buletin informativ
a) actele normative care reglementează
organizarea și funcționarea Primăriei și
Consiliului local al comunei Dor Mărunt

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Dor Mărunt: https://comunadormarunt.ro/desprenoi/legislatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b) structura organizatorică, atribuțiile
compartimentelor funcționale ale Primăriei

•

Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primariei comunei Dor Marunt,
judetul Calarasi;
Codul de conduita al functionarilor publici;
O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019- privind Codul administrativ;
LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016- privind achiziţiile publice;
LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015- privind Codul fiscal;
LEGEA nr. 115 din19 mai 2015- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 215 din 2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/ 2004 privind
Statutul alesilor local;
LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006- privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006- privind finanțele publice locale;
LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003- privind transparenta decizionala;
LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003- privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public;
LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996- privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor
publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;
LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991- privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor .

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt, aprobat prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Dor Mărunt nr. 1/30.01.2020: https://comunadormarunt.ro/despre-noi/organizare ,
1

comunei Dor Mărunt
•

https://drive.google.com/file/d/1l3ZDFDERitHLZGJIei52vDD49iTcdpKD/view
Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al primarului Comunei Dor Mărunt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Dor Mărunt nr. 60/27.08.2018, https://comunadormarunt.ro/despre-

noi/organizare , https://comunadormarunt.ro/link-uri-catre-documente/rof-aparat-de-specialitate-al-primaruluicomunei-dor-marunt.pdf
•
•

Organigrama și statul de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei dor Mărunt, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt nr. 71/13.11.2020 https://comunadormarunt.ro/despre-noi/organizare
Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Dor Mărunt nr.939/18.10.2017:

https://comunadormarunt.ro/despre-noi/organizare, https://drive.google.com/file/d/1YCGPunKwPfGDxqnAJf8F6EVTKle5mrR/view
c) numele și prenumele persoanelor din
conducerea Primăriei comunei Dor Mărunt și ale
funcționarului responsabil cu difuzarea
informațiilor publice

d) coordonatele de contact ale
Primăriei/Consiliului local al comunei Dor
Mărunt

e) audiențe

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
g) programele și strategiile proprii

•
•

https://comunadormarunt.ro/contact
Primarul Comunei Dor Mărunt, Ion IACOMI, telefon fix 0242.644.111/220, fax 0242.644.111/220, e-mail
primaria.dormarunt@yahoo.com
• Viceprimarul Comunei Dor Mărunt, Ioan TUDOR, telefon fix 0242.644.111/220, fax 0242.644.111/220, e-mail
primaria.dormarunt@yahoo.com
• Secretarul general al Comunei Dor Mărunt Constantin Alecsandru VĂTAFU, telefon fix telefon fix 0242.644.111/220, fax
0242.644.111/220, e-mail primaria.dormarunt@yahoo.com
• Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: consilier, Cerasela Mihaela BÂRSAN, telefon fix 0242.644.111/220, fax
0242.644.111/220, e-mail primaria.dormarunt@yahoo.com
• https://comunadormarunt.ro/contact
• Datele de contact ale Primăriei/Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt: Șos. București-Constanța, nr.229, Satul Dor Mărunt,
Comuna Dor Mărunt, Județul Călărași, cod poștal 917.055, telefon fix 0242.644.111/220, fax 0242.644.111/220, e-mail
primaria.dormarunt@yahoo.com, dormarunt@cl.e-adm.ro
Programul de funcționare al instituției:
Luni – Joi: 08:16:30,
Vineri: 08:14:00.
• https://comunadormarunt.ro/contact
• Primarul Comunei Dor Mărunt, Ion IACOMI – Luni 08:30-14:30
• Viceprimarul Comunei Dor Mărunt, Ioan TUDOR – Marti 08:30-14:30
• Secretarul general al Comunei Dor Mărunt, Constantin Alecsandru VĂTAFU – Miercuri 08:30-14:30
Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 8.00 – 16.00., astfel:
- telefonic, la nr. 0242.644.111/220;
- personal, prin cerere scrisă, depusă la registratura primăriei.
-e-mail primaria.dormarunt@yahoo.com, dormarunt@cl.e-adm.ro
Bugetul aprobat https://comunadormarunt.ro/link-uri-catre-documente/buget-centralizat.pdf
Bilanțul contabil https://comunadormarunt.ro/informatii-de-interes-public/bilanturi
Programele si strategiile Comunei Dor Mărunt pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Dor Mărunt sau la:
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https://comunadormarunt.ro/despre-noi/programe-si-strategii
h) lista cuprinzând documentele de interes public
i) lista cuprinzând categoriile de documente
produse și/sau gestionate, potrivit legii
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității
sau a institutiei publice în situația în care
persoana se consideră vătămată în privința
dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate

Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public: https://comunadormarunt.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii
Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public: https://comunadormarunt.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001 şi ale art. 35 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002, persoana care se
consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului
prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001: https://comunadormarunt.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii

Întocmit,
Consilier Informații Publice:
Cerasela Mihaela Bârsan
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