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Accesul liber si neîngrădit al persoaneila orice informaţii de interes
public.constitue un principiu de baza a! relaţiilor dintre personae si autoritatile publice, 
protejat de Constituţia României si de documentele international ratificate de 
parlamentul României.

Reglementările de baza privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt 
cuprinse in legile naţionale care preiau documentele internaţionale. De exemplu, a ti. 19 
din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului prevede ca Orice persoana are dreptul la 
libertatea opiniei si a expresiei;acest drept include libertatea de a susţine opinii fara 
nicio interferenţa si de a cauta, a primi si a raspandi informaţii si idei prin orice mijloace, 
indifferent de frentier. Similar, art. 10 din convenţia Europeana pentru Drepturile Omului 
precum si a rt 31 din Constituţia României garanteaza ca dreptul persoanei de a a vea 
acces ia orice informative de interes public nu poate fi îngrădit.

Autoritatile publice, potrivit comoetentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure 
informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de 
personal.ln aplicarea acestor texte au fost adoptate Legea nr. 544 din 2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public si respective Hotararea nr. 123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informatiilede interes public.

Scop adoptării Legii nr. 544/2001 ii constitue asigurarea accesului liber si 
neîngrădit ai oricărei persoanei ia orice informaţii de interes pubiic. Conform prevederilor 
art. 6 alin, 1 din Legea 544/2004, orice persoana are dreptul sa solicite sis a obt.ina. de la 
autoriiatiie si insiitutiiie publice, in condiţiile legii, informaţii de interes pubiic.

In virtutea acestui drept, autoritatile si instituţiile publice sunt obligate sa asigure 
persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate in scris sau 
verbal.informaţiile de interes pubiic se refera la orice informative care priveşte



activitatiie sau rezuita din activitatile unei autoritati publice sau instituţii publice, 
indifferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

ia nivelul autoritatilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei Helegiu, 
judeţul Bacau in anul 2018 nu s-au înregistrat solicitări cu privire la informaţiile de 
interes public.
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a) mass-media:0
b) personae fizice: 0 
cjpersonae juridice:0
V. Recciamatii administrativei
VI. Numaru! de plângeri in instant: 0
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-  actualizare permanenta a site-ului cons. www. helegiu. ro privind informaţiile de interes 
public.
-imbunatatirea afisajelor interioare si exterioare ale instituţiei;
-utilizarea sistemului informaţional pentru gestionarea informaţiilor publice.
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