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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acreditare al reprezentanților mass-media pe lângă 
autoritățile administrației publice locale și Primăria comunei Domnești, județul Ilfov 

 
Consiliul Local al comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie publică, Arhivă; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 
 

În conformitate cu: 
• Prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 30 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice; 
• Prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acreditare al reprezentanților mass-media pe lângă 
autoritățile administrației publice locale și Primăria comunei Domnești județul Ilfov, conform 
Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul comunei Domnești prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija 
secretarului. 

 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boșcu Ninel Constantin 
 
 
 

                                                                                                             Vizat de legalitate, 
                                                                                                              /Secretar 

                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare al  

reprezentanților mass-media pe lângă autoritățile administrației publice locale și  
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov 

 
 
 

 Administrația publică locală a comunei Domnești înregistrează la acest moment, o nevoie 
în continuă creștere de comunicare cu cetățenii. Această comunicare se referă în principal la 
următoarele aspecte: 

- informarea cetățenilor asupra investițiilor aflate în derulare, asupra proiectelor în 
perspectivă, asupra unor evenimente punctuale festive (manifestări publice), sărbători locale sau 
naționale cu impact local, etc.) sau tehnice (restricționări de trafic auto ca urmare a unor lucrări 
pe domeniul public, întreruperi ale furnizării unor utilități – energie electrică, gaze, etc., 
modificări în serviciul public de călători); 

- anunțarea cetățenilor în vederea participării la dezbaterile publice premergătoare luării 
unor decizii importante pentru comunitate, astfel încât aceste decizii să capete legitimitatea 
necesară în conformitate cu Legea nr. 52/2003. 

Ca urmare a necesității unei cât mai eficiente, prompte, cu impact și imparțiale 
comunicări a administrației locale a comunei Domnești cu cetățenii, prin intermediul mass-
media, considerăm că este necesară instituirea sistemului acreditărilor de presă. Beneficiile 
estimate ale unui astfel de sistem sunt următoarele: 

- o relație de colaborare mai eficientă între administrația locală și mass-media prin 
desemnarea, de către mijloacele de informare în masă, a unor persoane distincte, specializate în 
media  care să țină legătura cu autoritățile administrației publice locale și cu Primăria comunei 
Domnești; 

- responsabilizarea  jurnaliștilor acreditați la Primăria comunei Domnești, cu efect 
benefic în înțelegerea cadrului legislativ specific administrației locale și aplicabilității acestuia,  
în vederea informării corecte a opiniei publice, cu respectarea valorilor morale și a drepturilor 
cetățenești; 

- o imagine corectă a Primăriei comunei Domnești în rândul consumatorilor de mass-
media. 

În consecință, propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de acreditare al reprezentanților mass-media pe lângă autoritățile administrației publice locale și 
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov. 

 
 
 

 
 PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare  

al reprezentanților mass-media pe lângă autoritățile administrației publice locale și  
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov 

 
 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare ”Autorit ăţile 
publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în masă”.  
 Raportat la acest text de lege și coroborat cu prevederile art. 29 lit. f) și art. 30 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile publice, republicată, este necesar a se adopta un regulament prin care să se 
creeze cadrul necesar bunei desfășurări a relațiilor autoritate publică – presă, astfel încât 
cetățenii să fie corect informați despre activitatea desfășurată la nivelul autorității locale. 

Prin prezentul regulament, se stabilesc și formularul de solicitare a acreditării 
precum și tipurile de legitimație de acreditare. 
 Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local Domnești 
aprobarea Regulamentului de acreditare al reprezentanților mass-media pe lângă 
autoritățile administrației publice locale și Primăria comunei Domnești județul Ilfov, 
conform Anexei. 
 
 
 

Compartiment Administra ție publică, Arhiv ă 
Ref. Sup. Scripa Doina Maria 

 
 
 


