
LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
 

-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice. 
-Structura organizatorică. 
-Atribuţiile departamentelor. 
-Programul de funcţionare. 
-Programul de audienţe. 
-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarilor 

responsabili cu difuzarea informaţiilor publice. 
-Coordonatele de contact ale instituţiei publice. 
-Sursele financiare. 
-Bugetul. 
-Bilanţul contabil. 
-Programele şi strategiile proprii. 
-Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. 
-Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public. 
-Documente care conţin date statistice la nivelul municipiului. 
-Documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice (studii de oportunitate, caiet de 

sarcini). 
-Contracte concesionare servicii publice. 
-Detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare. 
-Informări periodice execuţie venituri. 
-Rapoarte execuţie venituri. 
-Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii. 
-Evidenţa asociaţiilor de proprietari din municipiu. 
-Procese verbale de recepţie finală. 
-Procese verbale de recepţie calitativă. 
-Procese verbale de constatare avarii la reţele edilitare. 
-Procese verbale de verificare a serviciilor publice. 
-Note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de 

învăţământ. 
-Borderou centralizator pentru subvenţionare agent termic. 
-Evidenţa creditelor bugetare. 
-Hotărâri ale Consiliului Local cu caracter normativ. 
-Dispoziţii ale Primarului cu caracter normativ. 
-Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
-Regulamentul de ordine interioară. 
-Publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită. 
-Declaraţiile de căsătorie. 
-Certificatele de urbanism. 
-Planurile urbanistice (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) 
-Lista cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise. 
-Documentaţii privind schimburi de terenuri. 
-Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică. 
-Arondarea străzilor din municipiu, pe secţii de votare. 
-Nomenclatorul stradal al municipiului. 
-Datele statistice la nivelul municipiului. 



-Anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare. 
-Anunţurile pentru licitaţii, concesionări, închirieri, achiziţii publice. 
-Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare. 
-Rapoartele şi referatele care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter 

normativ. 
-Note de constatare privind respectarea programului de investiţii. 
-Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali. 
-Rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

 

 


