
Lista informaţiilor de interes public 

Lista documentelor de interes public comunicate de Consiliul Judeţean Dolj din oficiu, conform 
art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Dolj, 

precum şi activitatea acestuia. 

- Ordinul Prefectului nr. 587/2020, privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a 
Consiliului Judeţean Dolj 

- Hotărîrea civilă a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7291/63/2020, privind validarea mandatului de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj 

- Hotărîrea civilă a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7292/63/2020, privind validarea mandatelor 
pentru funcţia de Consilier Judeţean 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

- Structura organizatorică şi atribuţiile departamentelor 

- Programul de funcţionare al instituţiei: Luni-Vineri 8.00 -16.00 

- Programul de audienţe al conducerii instituţiei 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

- Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj : Cosmin Dorin Vasile 

- Vicepreşedinte Consiliului Judeţean Dolj: Neaţu Breciugă Mihail Adrian 

- Vicepreşedinte Consiliului Judeţean Dolj: Antonie Solomon 

- Secretarul Judeţului Dolj: Șovăilă Cristian Marian 

- Administratorul Public al Judeţului Dolj: Cosmin Dumitru Durle 



- Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor publice: Mădălina Teodoru, Marius Toma, 
Alexandra Cristina Voicescu -Biroul Relaţii cu Publicul-ATOP , precum şi Neagoe Loredana -Serviciul 

Programe Locale, Relaţii cu Presa, Imagine şi ONG-uri. 

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

- Consiliul Judeţean Dolj 

- Calea Unirii nr. 19, municipiul Craiova, judeţul Dolj 

- Telefon centrală: +40-0251/408200 

- Fax: +40-0241/408241 

- E-mail: office.cjdol@gmail.com, relpub@cidolj.ro, contact@cjdolj.ro 

- Web: www.cjdolj.ro 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot consulta pe pagina web a Consiliului 

Judeţean Dolj la adresa www.cjdolj.ro 

f) Strategiile şi programele proprii 

- Strategia de dezvoltare economico - socială a Judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020, se poate 

consulta pe pagina web a instituţiei. 

- Lista proiectelor/ programelor derulate de Consiliul Judeţean Dolj, pot fi consultate pe pagina web a 

instituţiei. 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public 

- Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public: 

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Dolj - Structura 
organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al 
Consiliului Judeţean Dolj 
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- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean Dolj, şi ale funcţionarilor 
responsabili cu difuzarea informaţiilor publice 
- Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Dolj respectiv: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet 
- Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil 
- Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul CJ Dolj 
- Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii 
- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situatia în care persoana se 
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

- dispoziţii ale preşedintelui 
- proiecte de acte normative 
- note de prezentare 
- referate de aprobare 
- protocoale 
- rapoarte 
- studii 
- analize 
- prognoze 
- proiecte de politici publice 
- proiecte de strategii 
- fişe de proiect, termeni de referinţă, specificaţii tehnice 
- dosare de licitaţie 
- procese-verbale 
- adrese 
- avize 
- acte procedurale. 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate sunt prevăzute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, şi anume: 

- reclamaţia care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice 



- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază 

sau în a cărei rază teritorială se afla sediul autorităţii ori al institutiei publice, în condiţiile Legii 

numărul 554/ 2004 a contenciosului administrativ. 


