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Buletin informativ
privind liberul acces la informațiile de interes public

Nr. crt

1.

2.

Descriere

Actele normative care
reglementează organizarea şi
funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice

Structura organizatorică,
atribuţiile departamentelor
autorităţii sau instituţiei publice

Afișarea pe site-ul instituției

Legea 353/ 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole
sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, ce poate fi accesată la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatii-publice/actenormative-care-reglementeaza-organizarea-sifunctionarea-institutiei-publice ;
Ordonanța 21/ 2007 privind instituțiile și companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității
de impresariat artistic, ce poate fi accesată la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatii-publice/actenormative-care-reglementeaza-organizarea-sifunctionarea-institutiei-publice.
Regulamentul de organizare şi funcţionare, ce poate fi
accesat la: http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatiipublice/regulamentul-de-organizare-si-functionare-alorchestrei-rapsozii-botosanilor .
Regulamentul intern de organizare, ce poate fi accesat la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatiipublice/regulament-intern.
Organigrama aprobată conform legii, ce poate fi accesată
la: http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatiipublice/organigrama-si-stat-de-functii.

3.

Numele şi prenumele
persoanelor din conducerea
instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu
difuzarea informaţiilor publice

Conducerea instituției publice este asigurată de:
Manager – Dan Doboși
Contabil șef – Mirela Anisie
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatiipublice/declaratii-de-avere

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:
Irimia Diana Mădălina – referent de specialitate.

Coordonatele de contact ale
autorităţii sau instituţiei publice
4.

1. Date de contact ale autorității:
Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”
Str. Unirii, nr. 10, tel. 0231/511002, fax
0372/002866.
E-mail: rapsoziibotosanilor@yahoo.com;
2. Programul de funcționare al instituției: 800-1600.

5.

6.

Sursele financiare, bugetul şi
bilanţul contabil

Modalităţile de contestare a
deciziei autorităţii sau a
instituţiei publice în situaţia în
care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes
public solicitate

Aceste informații pot fi accesate la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/contact .
Bugetul instituției poate fi accesat la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatii-publice/buget
Bilanţul contabil poate fi accesat la:
https://www.rapsoziibotosanilor.ro/category/bilant-contabil
Modele de formulare pentru reclamația administrativă,
ce pot fi accesate la:
http://www.rapsoziibotosanilor.ro/informatiipublice/solicitare-informatii-legislatie/modalitatea-decontestare-a-deciziei-si-formularele-aferente-pentrureclamatie-administrativa.

Manager,
Dan Doboși

