Către: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor
Bvd. Libertății nr. 12, Sector 5 București
Data: 08.02.2016

DOAMNĂ MINISTRU,

Subscrisa Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi
Fundaţiilor sub nr. 1030/A/2008, cu sediul în str. Vişana nr. 3, bl. 44, sc. A, et. 6, ap. 32, sector 4,
Bucuresti şi sediul ales pentru comunicarea corespondenţei şi actelor de procedură în str. Carol
Davila nr. 91, parter, ap. 1, Bucureşti, sector 5, telefon: 021.313.69.59, 0732.290.539, e-mail:
contact@salvatibucurestiul.ro, Certificat de înregistrare în Registrul Special al Asociaţiilor şi
Fundaţiilor nr. 8/21.02.2008, CIF 23598540, reprezentată de Nicuşor Dan, preşedinte,
În temeiul art. 6 coroborat cu art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public formulăm prezenta:
CERERE DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Prin care vă solicităm să:
Ne comunicați conținutul întregii documentații ce a stat la baza elaborării Proiectului de Hotărâre
privind aprobarea cheltuielilor de investiții pentru proiectul „IMPLEMENTARE SERVICII
PUBLICE ELECTRONICE PENTRU EFICIENTIZAREA INTERACTIUNII CU PUBLICUL AL
ANPM”, precum referatele de aprobare, studiile de fezabilitate, raportul tehnic și de asemenea
completarea în instrumentul de prezentare și motivare a Secțiunii a 8-a Măsuri de implementare cu
datele specificate în anexa H.G. nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și
motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului:
Secţiunea a 8-a "Măsuri de implementare" va cuprinde:
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente:
a) instituţii ce urmează a fi înfiinţate, reorganizate sau desfiinţate;
b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind instituţiile existente (dacă acest lucru nu
este posibil, se vor specifică motivele);
c) sursa de finanţare a instituţiilor ce urmează a fi înfiinţate, precum şi dacă acestea pot fi
finanţate pe baza unor servicii cu taxă;
d) funcţii ale instituţiilor existente ce vor fi modificate sau extinse;
e) funcţii ale autorităţilor administraţiei publice locale ce vor fi modificate sau extinse;

f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi modificate sau extinse urmează a fi îndeplinite de
către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale ori de către structuri ale
acestora;
g) precizarea dacă punerea în aplicare a proiectului de act normativ poate avea loc după
adoptare sau dacă mai este nevoie de o perioadă suplimentară şi de o perioadă de tranziţie
pentru punerea în aplicare
2. Alte informaţii.
Menționăm că, pentru a putea dezbate fundamentarea cheltuielilor de investiții prevăzute în Anexa
Proiectului de Hotărâre, este necesară publicarea studiului de fezabilitate cu defalcarea cheltuielilor,
conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
Art. 29 alin. (2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe
părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz.

Cu consideraţie,
Asociaţia Salvaţi Bucureştiul
prin Nicuşor-Daniel Dan, președinte.

Materialul este realizat în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în
București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru participare
publică și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui material
nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra conținutului
revine Asociației Salvați Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. Pentru informații
oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre Fondul ONG
accesați www.fondong.fdsc.ro.

