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LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC GESTIONATE DE
AQUAVAS SA CONFORM LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL
ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea AQUAVAS SA ;
2. Actele normative care reglementează activitatea în domeniul serviciului public
furnizat;
3. Structura organizatorică, atribuţiile birourilor, serviciilor şi compartimentelor;
4. Programul de funcţionare şi programul de audienţe;
5. Coordonatele de contact ale societăţii: denumire, adresă, numere de telefon şi fax,
adresă de e-mail, adresă web;
6. Bilanţul contabil;
7. Bugetul de venituri şi cheltuieli;
8. Sursele financiare;
9. Numele persoanelor din conducerea societăţii;
10. Date statistice, documentaţii referitoare la starea şi evoluţia calităţii serviciului public
furnizat, precum şi tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului
(indicatori);
11. Informaţii privind tarifele pentru serviciile prestate;
12. Materiale informative (ghiduri, pliante, broşuri etc);

13. Programe, politici de investiţii şi strategii;
14. Indicatori de performanţă;
15. Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi sau instituţii publice;
16. Raportul anual de activitate al administratorilor;
17. Programul anual de revizii şi reparaţii;
18. Buletine de analiză / rapoarte de încercări privind calitatea apei potabile furnizate în
aria de operare licenţiată;
19. Date despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
20. Orice entitate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la
dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7,
contractele de achiziţii publice (Legea nr. 544/2001, art. 11.1).Accesul persoanelor la
dosarul achizitiei sectoriale nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste
informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala.
21. Programul anual de achiziţii;
22. Declaraţiile de avere ale conducerii societăţii;
23. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes
public;
24. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr.
544/2001 întocmit de persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public;
25. Materiale de promovare a imaginii societăţii;
26. Comunicate de presă;
27. Evidenţa numerică a reclamaţiilor şi sesizărilor adresate AQUAVAS SA
28. Informatii privind mediu conf.HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia
privind mediu
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