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DISPOZIŢIE 

privind aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 

 Primarul comunei Victoria, județul Iaşi; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 9 alin.(1) din  Legea  nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art. 18 alin. 2-5 din H.G. nr. 123/2002 modificată și completată de H.G nr. 

478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public;  

 În temeiul prevederilor art. 63 alin.(1), lit.e), art. 68 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin.(1), 

lit.a) și ale art. 117 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   

DISPUN: 

 

 Art.1 Se aprobă costul serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii  

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare, deținute de Primăria comunei Victoria, județul Iași, la valoarea de 0,5 lei/pagină alb-

negru pentru informații și imagini disponibile pe hârtie. 

Art.2 Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar la casieria instituției, prin 

mandat postal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare și prin intermediul 

altor sisteme de plată, potrivit prevederilor în vigoare în contul RO09TREZ24A510103200130X. 

Art.3 Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4 Începand cu data prezentei se revoca orice alta dispoziție contrară. 

 Art.5 Secretarul comunei Victoria va înainta copie după prezenta Compartimentului 

financiar-contabil și persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Victoria responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și Instituției Prefectului 

Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate. 
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Primar,                       Contrasemnează, 

Creţu Daniel      Secretarul comunei, 

Goanţă Petronel 

 


