INFORMATII UTILE PENTRU CETATENI
Pentru sistematizarea si standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la
informatii prin tehnologii informationale, pe de o parte, dar si o crestere a eficientei
operationale, prin reducerea cheltuielilor de natura birocratica, pe de alta parte, se
organizeaza si publica Monitoarele Oficiale Locale, in format electronic, conform Anexei
1 a O.U.G. Nr. 57/03.07.2019.
Pentru aceasta, se organizeaza si publica Monitorul Oficial Local al UAT Corabia,
care poate fi accesat de pe pagina principala a site-ului primariei,
http://www.primariacorabia.ro -- prin butonul “Monitorul Oficial Local” sau direct,
accesand link-ul https://corabia.regista.ro/monitorul-oficial-local.
In sectiunile de interes selectate, se pot consulta documentele de interes public,
precum datele si elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritoriala se
distinge in raport cu alte unitati similare, hotararile consiliului, dispozitiile primarului,
bugetele locale, etc.
De asemenea, pentru a veni in sprijinul cetateanului, Primaria organizeaza si publica
online, doua noi sectiuni: “Sesizari” si “Verificare solicitari”. Acestea, impreuna cu
Monitorul Oficial Local, formeaza Portalul public de e-Guvernare care este o extensie a
website-ului primăriei si care garanteaza o comunicare facila cu cetățenii.
Descrierea sectiunilor:

Sesizari
Cetateanul care doreste sa depuna o sesizare online, indiferent de natura ei, trebuie sa
acceseze butonul “Sesizari” din pagina principala a site-ului primariei,
http://primariacorabia.ro, sau accesand direct link-ul https://corabia.regista.ro/sesizari.
Se va deschide o fereastra care contine harta orasului si un formular ce trebuie completat.
Pasi necesari pentru depunerea online a unei sesizari:
1.se completeaza numele si prenumele (nu vor fi afisate public)
2.se introduce adresa de email (nu va fi afisata public)
3.din lista derulanta se alege tipul sesizarii
4.se face o descriere a sesizarii
5.optional, se incarca o poza reprezentativa pentru sesizare
6.se indica locul sesizarii pe harta, mutand steguletul la locatia descrisa
7.Se bifeaza “Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul comunicării
privind sesizarea făcută”
8.Se apasa butonul “Trimite sesizarea”
Indiferent de modul de rezolvare al sesizarii depuse (respinsa sau aprobata), cetateanul
va fi informat despre acest lucru pe email-ul introdus la pasul 2., dar poate urmari starea
sesizarii, impreuna cu motivul respingerii sau cu raspunsul favorabil si pe harta portalului
public, la locul marcajului (in fereastra in care a si introdus sesizarea).

Verificare solicitari
Cetateanul care a inregistrat la Primaria Corabia o solicitare, indiferent de natura ei,
poate verifica online in orice moment, in ce stare se afla aceasta (Rezolvata, sau In lucru,
impreuna cu timpul de raspuns). Pentru aceasta trebuie sa acceseze butonul “Verificare
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solicitari” din pagina principala a site-ului primariei, http://primariacorabia.ro, sau
accesand direct link-ul https://corabia.regista.ro/#verificare-cereri.
Se va deschide o fereastra care contine un formular ce trebuie completat.
Pasi necesari pentru verificarea starii unei solicitari:
1.se introduce numele si prenumele solicitantului
2.se introduce numarul cererii
3.se introduce anul cererii
Observatie: Datele de mai sus trebuie sa fie identice cu cele de pe solicitarea depusa fizic
la Registratura Primariei.
4.se apasa butonul “Verifica starea solicitarii”
In acest moment, pe ecran se vor afisa informatiile despre starea solicitarii.
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