
Către Direcția de Asistență Socială   

      

Solicitare informații de interes public 

 

Subsemnatul, Liță Alexandru, identificat cu C.I. seria DD nr.927660, CNP 1930708410074 solicit, în baza 

Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, următoarele date: 

1. La nivelul localității dvs. sunt acordate anumite beneficii sociale sub condiția lipsei sau achitării 

datoriilor la bugetul local?  

2. Care sunt beneficiile sociale condiționate astfel? 

3. Vă rugăm să ne indicați și să ne atașați hotărârea/hotărârile de consiliu local prin care este 

stabilită această condiționare. 

4. În cazul în care în localitatea dvs. anumite beneficii sociale sunt condiționate de lipsa/achitarea 

datoriilor la bugetul local, vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații: 

- Câte dosare au fost respinse din cauza faptului că solicitantul sau un membru al familiei 

figura cu datorii la bugetul local, din 2011 până în 2021? Vă rugăm să ne transmiteți datele 

defalcate pe tip de beneficiu social și pe ani. 

- În câte dosare au fost sistate beneficiile sociale din cauza acumulării de datorii la bugetul 

local, ulterior acordării ajutorului, din 2011 până în 2021? Vă rugăm să ne transmiteți datele 

defalcate pe tip de beneficiu social și pe ani. 

- În cazul acelor beneficii sociale condiționate de lipsa sau achitarea datoriilor la bugetul local, 

care este numărul dosarelor aprobate în perioada 2011-2021? Vă rugăm să ne transmiteți 

datele defalcate pe tip de beneficiu social și pe ani. 

5. La nivelul localității dvs. sunt acordate anumite servicii sociale sub condiția lipsei datoriilor la 

bugetul local?  

6. Care sunt serviciile sociale condiționate astfel? 

7. Vă rugăm să ne specificați dacă această condiționare se aplică în cazul accesului la locuință 

socială. 

8. Vă rugăm să ne indicați și să ne atașați hotărârea/hotărârile de consiliu local prin care este 

stabilită condiția lipsei datoriilor la bugetul local pentru accesul la respectivele servicii sociale. 



9. În cazul în care în localitatea dvs. anumite servicii sociale sunt condiționate de lipsa/achitarea 

datoriilor la bugetul local, vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații: 

- Câte dosare au fost considerate neeligibile din cauza faptului că solicitantul sau un membru 

al familiei figura cu datorii la bugetul local, din 2011 până în 2021? Vă rugăm să ne 

transmiteți datele defalcate pe tip de serviciu social și pe ani. 

 

Cu stimă,        Data: 

Alexandru Liță        21.12.2021 

Drd. Universitatea Babeș-Bolyai        

Asociația Quantic 

Telefon: 0731173179 

Email: lita.alex@ymail.com 

 


