
ROMÂNIA
JUDEȚUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în 
temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, 
având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 13141/23.06.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
-Raportul de specialitate nr. 13142/23.06.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului

Alexandria;
-Prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes

public, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 129, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;

In temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 – Se aprobă costul de 1,5 lei/pagină pentru serviciul de copiere și/sau scanare a 
documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 
public.

Art. 2 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisa Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, direcțiilor de 
specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria și Primarului municipiului Alexandria pentru 
cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,                                         
CONSILIER,                                                    SECRETAR GENERAL,

Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 179 din 29 iunie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 13141 din 23.06.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere 
și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informațiile de interes public

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare se impune adoptarea unei hotarari privind aprobarea 
costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul 
Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea unui proiect 
de hotărâre cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a 
documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informațiile de interes public, de către Biroul Cancelarie Sisteme de Management, 
care va întocmi și raportul de specialitate.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentaîie va fi supus spre 
dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR

VICTOR DRĂGUȘIN



PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 13142 din 23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau 
scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul 

acces la informațiile de interes public.

Necesitatea și oportunitatea proiectului.
Prin referatul de aprobare nr. 13141 din 23.06.2020, Primarul municipiului 

Alexandria – dl. Victor Drăgușin propune , în conformitate cu prevederile art.123, 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României, elaborarea de către Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, a unui 
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau 
scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informațiile de interes public.

Datorită volumului mare de documente care a fost si poate fi solicitat în 
temeiul Legii nr. 544/2001 este necesar si oportun aprobarea costului serviciilor de 
copiere și/sau scanare pentru eliberarea acestora.

Legalitatea proiectului.
La art. 9, alin. (1) se precizează: “În cazul în care solicitarea de informaţii 

implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia 
publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.”

Față de cele mai sus prezentate se impune aprobarea costului serviciilor de 
copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informațiile de interes public.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi supus spre 
dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristian


