
Stimate domnide Cristi Florea,

Referitor la sesizarea dumneavoastra, inregistrata la Biroul Teritorial Braov al

institu{iei Avocatul Poporului sub nr. 986 din 6 octombrie 2021. analizata in contextul

prevederilor art. 31 din Constitu^ia Romaniei, privind dreptul la informatie, va aducem la

cunotinta urmatoarele:

in vederea solu^ionarii acestei sesizari, au fost intreprinse demersuri la Primaria

Municipiului Braov, iar ca urmare a problemelor identificate, in temeiul dispozi^iilor art. 59

din Constitujia Romaniei i ale art. 15 alin. (1) lit. f), art. 24 i art. 26 din Legea nr. 35/1997

privind organizarea i func^ionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, a fost emisa

Recomandarea nr. 162 din 9 noiembrie 2021, prin care Avocatul Poporului a dispus:

- diseminarea la nivelul conducerii autoritatii publice locale, precum i la nivelul

membrilor Consiliului Local Braov a informatiilor privind dispozitiile legale confonn carora

autorita^ile i institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare

in masa la ac^iunile publice organizate de acestea, in scopul prevenirii unor limitari ce pot aduce

atingere caracterului public al edin{elor consiliului local.

De asemenea, s-a solicitat domnului primar s^ procedeze la informarea Avocatului

Poporului cu privire la masurile dispuse, in termen de 30 de zile de la comunicarea

recomandSrii.

Prin adresa inregistrata cu nr. 1272 din 13 decembrie 2021, Primaria Municipiului

Bra^ov ne comunica urmatoarele:

- ca urmare a Recomandarii nr. 162/2021, in ?edinta consiliului director, din data de

09.12.2021, directorii dincadrul primariei, directorii serviciilor publice subordonate Consiliului

BIROUL TERITORIAL BRA$OVE-mail: transilvania365gvahoo.com

AVOCATUL POPORULUI
Domnului Cristi Florea

Biroul Teritorial Brasov^.-.,^,.

B-dul Mihail Kogainiceanu, nr.23, bloc C7, camera 402, munic. Braov

www.avp.ro

Tel./fax: 0268/471.100  E-mail: avpbrasov@avp.ro

Nr. 1015/2021

<JD
ROMANIA



Pentru institupa Avocotul Poporului este faarte importantd protecpa datelor cu caracter personal p garantdm cd le folosim
100% In slguranfd, conform Regulamentului privind protecpa persaanelor fizice in ceea ce pr!ve^te prelucrarea datelor cu
caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate de cdtre persoanele fizice Institupei Avocatul Poparului sunt informapi
inregistrate p sunt destinate utilizarii lor in realizarea scopului prevdzut, cu respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentul
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecpa persoanelorfizice in ceea ce privepe prelucrarea datelor cu caracter personal p privind
libera circulape a acestor date.

Braov, 13 decembrie 2021

Local i ai societatilor i regiilor cu actionar/asociat Municipiul Braov, au fost informa^ cu

privire la obligativitatea asigurarii accesului reprezentantilor mijloacelor de informare in masa

la ac^iunile publice organizate de municipalitate.

Totodata, Secretarul General al Municipiului Bra?ov va informa consilierii locali, in

urmatoarea sedin^a a Consiliului Local, cu privire la respectarea acestor prevederi.

Intrucat peti^ia dumneavoastra a fost solu^^onata in limitele de competen^ ale institu^iei

Avocatul Poporului, in temeiul art. 26 alin. (5) din Regulamentul din 2019 de organizare i

ftinc^ionare a institu^iei Avocatul Poporului, apreciem ca, pentru moment, o alta interve^e la

Primaria Municipiului Braov nu se mai justifica.

Cu stima,

Adjunporului,


