
REGISTRUL ANULUI 2016 

pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public conf. Legii 544/2001  
 

 

Nr. și data cererii 
Numele și prenumele 

solicitantului 
Informațiile solicitate Răspunsul*) Nr. și data răspunsului 

18/04.01.2016 
BĂDIȚĂ FLORIN 

ALEXANDRU 

 Numărul deplasărilor în străinătate, costul 

deplasărilor precum și totalitatea deplasărilor 

externe pt. perioada 2012-2015, care au fost 

efectuate de către primar, viceprimar sau consilieri 

locali. 

Da, acces liber 

 
18/06.01.2016 

397/15.01.2016 
BĂDIȚĂ FLORIN 

ALEXANDRU 

 Costul total pt. achiziția/închirierea instalațiilor 

luminoase utilizate pt. sărbătorile de iarnă, caietul de 

sarcini precum și numele firmei care se ocupă de 

contractul aferent acestor instalații luminoase.  

Da, acces liber 

 
397/18.01.2016 

1223/09.02.2016 
BĂDIȚĂ FLORIN 

ALEXANDRU 

Lista cu toate terenurile din domeniul privat sau 

public deținute/inventariate, lista cu toate imobilele 

din domeniul privat sau public deținute/inventariate 

Da, acces liber 

 
1223/09.02.2016 

1023/02.02.2016 NICOLAE GANEA 
 Transmitere informații cu privire la transportatorii 

autorizați în regim de taxi din orașul Slănic Moldova 

Da, acces liber 

 
1023/23.02.2016 

1714/22.02.2016 
S.C. EUROVACANȚA 

S.R.L. 

 Solicita transmitere fotocopie a H.C.L. cu nr. 

84/29.12.2014–reglementarea activității agenților 

economici precum și procedura de eliberare a aut. de 

funcționare și profil de activitate 

Da, acces liber 

 
1714/23.02.2016 

1715/22.02.2016 S.C. MUTENU S.R.L. 

 Solicita transmitere fotocopie a H.C.L. cu nr. 

84/29.12.2014 –reglementarea activității agenților 

economici precum și procedura de eliberare a aut. de 

funcționare și profil de activitate 

Da, acces liber 

 
1715/22.02.2016 

1773/24.02.2016 S.C. ASISOFT S.R.L. 

 Revenire solicitare transmitere info. cu privire la 

transportatori autorizați în regim de taxi, cu 

solicitarea de a se specifica datele de identificare a 

autoturismelor carea ctivează în regim de taxi (nr. de 

înmatriculare, seria de șasiu) 

Nu, informație exceptată 1773/24.02.2016 



1839/26.02.2016 S.C. ASISOFT S.R.L. 

 Revenire solicitare transmitere info. cu privire la 

transportatori autorizați în regim de taxi, cu 

solicitarea de a se specifica datele de identificare a 

autoturismelor carea ctivează în regim de taxi (nr. de 

înmatriculare) 

Da, acces liber 

 
1839/01.03.2016 

1840/26.02.2016 
IBC FOCUS – DIANA 

UȚU 

 Lista autorizațiilor de construire eliberate precum si 

lista certificatelor de urbanism eliberate pt. perioada 

01.03.2015-31.01.2016 

Da, acces liber 

 
1840/29.02.2016 

1996/01.03.2016 
INTERBIZ RESEARCH 

& CONSULTING S.R.L. 

Lista autorizațiilor de construire eliberate în anul 

2015, pe baza unor criterii 

Da, acces liber 

 
1996/03.03.2016 

2149/07.03.2016 SĂVESCU SORIN 

 Hotărâri ale C.L., anunțuri de participare la selecția 

de proiecte (finanțări nerambursabile), documentații 

cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile, 

contracte și rapoarte de finanțare nerambursabilă, 

bugetul instituției pt. perioada 2012-2015. 

Da, acces liber 

 
2149/14.03.2016 

3004/28.03.2016 
BĂDIȚĂ FLORIN 

ALEXANDRU 

 Denumirea programului de contabilitate, costul 

anual de mentenanță al contractului (denumirea 

firmei), precum și costul de achiziție al programului 

Da, acces liber 

 
3004/30.03.2016 

4191/25.04.2016 
BĂDIȚĂ FLORIN 

ALEXANDRU 

Informații cu privire la sponsorizările oferite de 

primărie pt. perioada 2012-2016, contul de execuție 

al donațiilor și sponsorizărilor primate și utilizate pt. 

perioada 2010-2015 

Da, acces liber 

 
4191/09.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

*) După caz: Da, acces liber; Termen de 30 de zile; Trimis la  (altă instituție); Nu, informație exceptată; Nu, informație inexistentă. 

 

 


