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Pentru a solicita Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor informaţii de interes public, conform 
prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi persoanei desemnate: 
 
Inspector Gabriela Sarca 
Telefon: 0259-414140,  Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.11, Oradea 
Mobil: 0749.027.635 
email: djstbihorsecretariat@yahoo.com 
 
Program cu publicul: 
Luni – Joi  09-16 
Vineri  09-14 
 
Model de cerere se găsește la anexa 4.  
Modalităţi de contestare a deciziei: 
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a 
fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată 
prin HG 478/2016. 
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 6 şi 7 ale Normelor metodologice. 
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, 
poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede 
art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele 
metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 
478/2016. 
Cererile și reclamațiile vor fi  însoțite de consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 Aprilie 2016 
  
  

 
 

 


