
Nr.consilieri:-in functie = 18
-prezenti =17

Voturi: pentru =13
impotriva = 2
abtineri = 2

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPTULUI OLTENTTA

HOTA RARE

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor
mass - media pentru Consiliullocal al municipiului Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi
27.08.2015, Avand in vedere :

- expunerea de motive nr. 18404/2015 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 18405/2015 al Directiei Juridice si Administratie Publica Locala -

Compartiment Relatii cu Publicul, Registratura, Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Oltenita;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. 18971, 18972, 18973, 18974/2015;

- prevederile art 18, alin (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.30 din Hotararii nr. 123/2002 a Guvemului Romaniei pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile publice;

-prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr.215 1 2001 privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 12001 privind adrninistratia publica locala ,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si cornpletarile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. Se aproba Regulamentul de acreditare a reprezentantilor mass - media pentru Consiliul
local al municipiului Oltenita conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor
interesati. -
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Contrasemneaza,



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

REGULAMENT

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1-(1).La activitatile Consiliului local al municipiului Oltenita pot fi acreditati
reprezentantii institutiilor de presa centrale si locale - denumiti in continuare ziaristi - cotidiane,
periodice, agentii de presa, posturi de radio si televiziune, rornanesti sau straine, precum si jurnalistii
liber-profesionisti care doresc sa reflecte lucrarile acestuia.

(2).Acreditarea se face pe baza aprobarii Consilului local, la cererea institutiei de presa al
carui angajat este ziaristul, sau a jurnalistilor liber-profesionisti in urma propunerii Directorului
Directiei Juridice si Administratie Publica locala, coordonator al activitatilor Compartimentului Relatii
publice,registratura,secretariat.

(3).Acordarea acreditarii nu atrage controlul Consiliului local al municipiului Oltenita
asupra materialelor ·publicate de ziaristul acreditat sau a stirilor difuzate de mijloacele de informare in
masa.

(4).Procedurile de refuz ale acordarii acreditarii sau de retragere a acreditarii unui ziarist
se pot declansa numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii consiliului local si
care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii. dupa
consultarea prealabila a conducerii institutiei de presa respective,sau a jurnalistului liber
profesionist,dupa caz.

(S).Consiliul local al municipiului Oltenita recomanda tuturor reprezentantilor mass-
media sa tina seama si sa aplice principiile deontologice cuprinse in rezolutiile nr.1003 (1993) si
nr.121S (1993) ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, avand in vedere responsabilitatea
sociala si legala ce le revine in evolutia societatii si dezvoltarea vietii democratice, pentru informarea

• corecta a opiniei publice si respectarea valorilor morale si a drepturilor cetatenesti.
Art.2- Jurnalistii acreditati au acces la activitatile si sedintele publice organizate de Consiliul

local al municipiului Oltenita.

CAPITOLUL II Acreditarea
Sectiunea 1- Acreditarea reprezentantilor mass media.
Art. 3- (1)Acreditarea la Consiliului local al municipiului Oltenita a reprezentantilor mass

media poate f permanents sau provizorie.
(2)Acreditarea permanenta se reactualizeaza la inceputul fiecarui an, pana in data de 31. .ianuane.
(3)Acreditarea provizorie se acorda in cazul unor evenimente speciale ce au loc la

Consiliului local al municipiului Oltenita, precum si ca etapa premergatoare pana la aprobarea acordarii
de ~atre consiliullocal a autorizatiei permanente

Sectiunea a 2-a Acreditari permanente
Art. 4 -(1) Pentru obtinerea unei acreditari permanente, institutia de presa solicitanta sau

ziaristii liber-profesionisti din Romania:



a)se vor adresa, in scris, Primarului municipiului Oltenita prin Directia Juridica SI

Administratie Publica locala - Compartimentul Relatii Publice, Registratura, Secretariat, care va
formula catre Consiliullocal al municipiului Oltenita, propunerea de aprobare/respingere a solicitarii.

b)in adresa de solicitare a acreditarii se vor preciza: numele,prenumele,calitatea
jurnalistului in cadrul redactiei (redactor, publicist - comentator, fotoreporter, operator etc.), si datele de
contact( e-mail, telefon)

c) solicitarea va fi datata,semnata si stampilata de directorul sau redactorul sef al
institutiei respective, dupa caz, si va avea anexat urmatoarele documente:

-curiculum vitae al jurnalistului/jurnalistilor propusi pentru a fi acreditati;
-copie a cartii de identitate;
-copie dupa legitimatia de serviciu, vizata la zi;

- doua fotografii recente(fie format tip legitimatie fie transmisa in format electronic la
email-ul:secretariat.primariaoltenita@gmail.com.
(2)Dosarele incomplete nu sunt acceptate.
(3) u se acorda acreditari permanente colaboratorilor institutiilor de presa ~1

redactorilor angajati ai editurilor.
(4)ln cazul in care inceteaza contractul de munca dintre ziaristul acreditat la Consiliul

local al municipiului Oltenita si institutia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligatia sa
anunte, in scris, Directia Juridica si Administratie publica locala- Compartimentul Relatii Publice,
Registratura, Secretariat ~i sa restituie legitimatia de acreditare in termen de 48 de ore de la data
incetarii raportului juridic mentionat.

Art. 5 - (l)Reprezentantului mass media acreditat i se elibereaza 0 legitimatie cart; ii
permite accesul in sediul Consiliului local al municipiului Oltenita atunci cand sunt activitati specifice
ale acestuia, pe durata unui an calandaristic.

(2)Legitimatia de acreditare nu este transmisibila, trebuie purtata la vedere pe tot timpul
prezentei in sediul consiliului local.

(3)Eliberarea acreditarilor provizorii se face in termen de doua zile inregistrarea cererii
iar acreditarea permanenta in term en de 24 de ore de la aprobarea solicitarii de catre consiliul local.

Art. 6 - Ziaristii straini, inclusiv comentatorii de radio ~i televiziune care i~i desfasoara
activitatea in Romania, pot fi acreditati la Consiliul local al municipiului Oltenita pe baza legitirnatiei
eliberate de Directia pentru relatiile cu mass-media a Ministerului Afacerilor Externe, insotita de 2
(doua) fotografii, tip legitimatie.

Sectiunea a 3-a Acreditari provizorii
Art. 7 - (1 )Pentru obtinerea unei acreditari provizorii, institutia de presa solicitanta se va

adresa, in scris, Primariei municipiului Oltenita prin Directia Juridica si Administratie Publica locala -
Compartimentul Relatii Publice, Registratura, Secretariat, cu 48 de ore inainte de evenimentul la care

( se doreste acreditarea, impreuna cu actul de identitate al acestuia si legitirnatia de serviciu vizata la zi
(2)Pentru obtinerea acreditarii provizorii, ziaristii straini trebuie sa prezinte si

legitimatia international a de ziarist.
(3)Pentru aprobarea solicitarii de acreditare provizorie la actiunile si activitatile

consiliului local se imputerniceste Primarul municipiului Oltenita
(4)Acreditarea provizorie este valabila numai pentru ziua sau perioada in care se

desfasoara actiunea ce se doreste a fi mediatizata.

CAPITOLUL III Drepturi si indatoriri ale reprezentantilor mass media acreditati

Art. 8 - Reprezentantii mass media acreditati au acces in sala de desfasurare a sedintelor
Consiliullocal al municipiului Oltenita.



Art. 9 - (1 )Reprezentantii mass media acreditati la Consiliul local al municipiului Oltenita
pot solicita organizarea unor intalniri, dezbateri ~i conferinte de presa cu consilierii locali, prin
intermediul Primariei municipiului Oltenitafrirectiei Juridice si Administratie Publica Locala,
Compartiment Relatii pub lice, Registratura, Secretariat.

(2)Acreditarea of era ziaristilor posibilitatea de a-i contacta personal pe membrii
Consiliului local al municipiului Oltenita, pentru eventuale interviuri sau discutii.

Art. 10 - Posturile de televiziune - publice si private - care doresc sa transmita In direct din
incinta Primariei Oltenita (sedinte in plen ale Consiliului Local, conferinte de presa, alte evenimente)
trebuie sa prezinte aceasta solicitare In scris, in ziua premergatoare inceperii activitatii respective.

ArLII - Jurnalistii, fotorepoterii si operatorii de televiziune acreditati au obligatia :
a) sa respecte demnitatea si intimitatea tuturor persoanelor aflate in c1adire;
b) sa-si exercite profesia numai in spatiile amenajate pentru presa si pentru instalarea camerelor de luat
vederi.
c)sa nu uti lizeze echi pamente de inregistrare audio si video disimulate
d)sa nu intervina, sub nici 0 forma, In desfasurarea lucrarilor consiliului local.
e) sa nu efectueze fotografii ale participantilor la sedintele consiliului local care nu doresc aceasta;
pentru cei care accepta fotografierea, aceasta se poate face numai in primele /0 minute de la
inceperea sedintei.
f)sa respecte intocmai Rezolutia nr.l003(1993) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei privind
etica jurnalimului.

Art. 12 - Retragerea acreditarii se decide de catre consiliul local, la propunerea unuia dintre
consilierii locali, numai In cazul In care se constata abateri repetate de la normele deontologiei
profesionale sau nu sunt respectate prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Art. 13 - Accesul jurnalistilor in sediul consiliului local se face pe baza acreditarilor ~l a
unui document de identitate.

Art.l4- Cere rea de acreditare si legitimatia de acreditare sunt stabilite prin anexele nr. 1 si 2
ce fac parte integranta din prezentul regulament

Art. 15 - Regulamentul va fi adus la cunostinta mijloacelor de informare in masa prin
afisarea la avizierul Primariei municipiului Oltenita si pe pagina de internet a acestuia.

PRESEDINTE DE SEDINT A,

Intocmit,
Director

Dragoman ic



Anexa nr. 1 la regulament

FORMULAR DE SOLICITARE A ACREDITARII PRESEI

NUME $1 PRENUME .
ADRESA .
SERlE $I NUMA.R CARTE DE IDE TITATE .
NUMA.RUL LEGITIMATIEI DE SERVICIU .
TARA ORA$UL · .
TEL FAX E-MAIL .
NUMELE COMPANIEI MASS-MEDIA .
ADRESA COMPANIEI .
TARA ORA$UL .
TEL FAX E-MAIL .

POZITIE (BIFATI)
• REDACTOR $EF
• REPORTER
• REDACTOR
• CAMERAMAN
• FOTOREPORTER

ALTE POZITII .

TIPUL DE MEDIA:
• PRESA SCRISA.
• TELEVIZIUNE
• RADIO
• AGENTIE DE PRESA.

( ALTELE .

• COTIDIAN
• SA.PTA.MANAL
• LUNAR

ALTELE '" TIRAJ .

PENTRU TV SI RADIO

SEMNA.TURA REDACT



Anexa nr. 2 la regulament

Specimen legitimatie de acreditare presa
pentru Consiliul Local al municipiului Oltenita

Consiliul Local al municipiului Oltenita

...,
PRESA

r .! .
umele si prenumele .

Institutia de presa .

D
Presedinte de sedinta,



RO M AN I A
CO SILIUL LOCAL AL MU ICIPIULUIOLTE ITA

Nr.consilieri:-in functie =18
-prezenti = 14

Voturi: pentru =13
impotriva = 0
abtineri = 1

.-'"

HOTARARE

privind revoearea dreptului de folosinta gratuita eonstituit in favoarea Agentiei Nationale pentru
Loeuinte pentru terenul in suprafata de 1600 mp si structura existenta,

situate in municipiul Oltenita, Bdul. Tineretului, nr. 57 - 67.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta extraordinara, astazi
10.09.2015,

Avand in vedere :
- adresa nr. 16201/2015 a Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- expunerea de motive nr. 20188/2015 a Primarului municipiului Oltenita;
- prevederile Hotararii nr. 131 12002 a Consiliului .local al municipiului Oltenita privind

stabilirea unor masuri pentru finalizarea constructiilor (blocurilor) incepute in municipiul Oltenita
inainte de 01.01. 1990 si neterminate pana la 01.07.2002;

- prevederile art.36 alin (2), lit "c"si alin (5.).din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul artA5 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007. ell modificarile si eompletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se revoca dreptul de folosinta gratuita constituit in favoarea Agentiei ationale
pentru Locuinte pentru terenul in suprafata de 1600 mp si structura existenta pe acesta (BI. Sahia
III, Sc. A, B, C), situate in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului, nr. 57 - 67.

Art.2. Hotararea nr.13112002 privind stabilirea unor masuri pentru finalizarea constructiilor
(blocurilor) incepute in municipiul Oltenita inainte de 01.01.1990 si neterminate pana la
01.07.2002, se modifica corespunzator.

Art.3. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA

}jJMJ1. /

l
Contrasemneaza

Secreta~!£~JJieipi~lui Oltenita.
~?~:;d;;,

Butoi Ion

r. 89
Adoptata la Oltenita
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