Guvernul României

Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri
pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
În vigoare de la 02 noiembrie 2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 02 noiembrie 2004. Formă aplicabilă la 11
octombrie 2019.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă Programul de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu
publicul, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Program.
Art. 2. - (1) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale au obligația
aplicării Programului în domeniile proprii de responsabilitate.
(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice
prevăzute la alin. (1) vor elabora planuri de acțiune proprii pentru realizarea măsurilor stabilite în
cadrul Programului. Planurile proprii se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice.
(3) Măsurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de
maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Măsurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie
2005.
(5) Măsurile pe termen lung, prevăzute la cap. A pct. III din Program, se realizează eșalonat, până la
data de 1 iunie 2006.
Art. 3. - (1) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale vor informa lunar
Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program.
(2) Prefecturile coordonează acțiunile inițiate de către autoritățile administrației publice locale în
aplicarea prezentei hotărâri, precum și de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul
realizării măsurilor din cadrul Programului și informează lunar Guvernul cu privire la concluziile
rezultate.
Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage răspunderea disciplinară sau
contravențională, după caz, a celor vinovați, conform legii.
(2) Constituie contravenții și se sancționează, după cum urmează, următoarele fapte:
a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, nerespectarea de către autoritățile
administrației publice, centrale sau locale, a măsurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program;

b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea de către autoritățile
administrației publice, centrale sau locale, a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) și e)-h) și în
cap. A pct. II lit. a)-e) din Program;
c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea de către personalul destinat să
asigure relația cu publicul a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) și în cap. B din Program.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul de control anume
împuternicit din ministere și alte instituții publice centrale, precum și de către prefect și persoanele
împuternicite de acesta, pentru autoritățile administrației publice locale.
(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 5. - În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activități
de interes public desfășurate în anul încheiat, precum și obiectivele și sarcinile pentru anul în curs,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2005, anexa nr. 1 "Programul de măsuri
pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul" la Hotărârea Guvernului nr.
1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de
relații cu publicul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004,
litera a) se modifică.

ANEXA Nr. 2

Scrisoarea anuală a primarului
(ghid de elaborare)
ROMÂNIA
Stema localității
Primăria orașului ...................
Cabinetul primarului

Stimată doamnă/Stimate domnule,
- Formulă de felicitare cu ocazia noului an
- Formulă de mulțumire pentru sprijinul acordat autorității administrației publice locale în anul
precedent
- Enumerarea principalelor acțiuni de interes public realizate în anul precedent
- Prezentarea obiectivelor prioritare ale administrației publice locale pentru anul în curs
- Solicitarea susținerii proiectelor ce urmează a fi realizate
- Formula de încheiere.

NOTĂ:
Scrisorii i se anexează "Înștiințarea de plată" referitoare la obligațiile fiscale pentru anul în curs,
precum și precizări privind facilitățile la achitarea acestora și modalitățile de plată.

