
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE  
PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI 

 
-Dispoziţii ale Primarului. 
-Hotărâri ale Consiliulul Local. 
-Componenţa Consiliului Local. 
-Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local. 
-Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
-Proiecte de acte normative. 
-Registrul intrare – ieşire. 
-Instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare. 
-Referate de aprobare. 
-Note de prezentare. 
-Protocoale. 
-Rapoarte. 
-Studii. 
-Analize. 
-Prognoze. 
-Avize. 
-Bugetul local de venituri şi cheltuieli. 
-Decont privind taxa pe valoare adăugată. 
-Declaraţii impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport 
pentru persoane fizice şi juridice. 
-Cereri de finanţare pentru diferite programe care gestionează fondurile structurale pentru 
municipalitate. 
-Planuri de dezvoltare locală. 
-Somaţii. 
-Anchete sociale. 
-Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă (numărul naşterilor, căsătoriilor şi 
deceselor). 
-Certificate de urbanism. 
-Autorizaţii de construire/desfiinţare. 
-Autorizaţii de funcţionare. 
-Contracte de vânzare-cumpărare, de concesiune, de închiriere. 
-Proiecte de strategii. 
-Scrisori sau adrese. 
-Pontaje. 
-Statul de personal şi statul de funcţii. 
-Adeverinţe. 
-Registrul agricol. 
-Certificate de atestare fiscală. 
-Materiale de specialitate. 
-Dosare de licitaţie. 
-Dosare de achiziţie publică. 
-Caiete de sarcini. 
-Procese-verbale. 
-Acte procedurale. 
-Rapoarte anuale. 



-Buletin informativ. 
-Rapoarte de audit public intern. 
-Raport periodic de activitate. 
-Lista apartamentelor proprietate privată a municipiului Petroşani. 
-Lista cererilor de locuinţe. 
-Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor. 
-Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor. 
-Cuantumul chiriilor pentru locuinţele închiriate şi modul de calcul al acestora. 
-Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de taxi şi maxi-taxi. 
-Lista autovehiculelor de taxi autorizate. 
-Date şi documente privind delegarea gestiunii serviciului regulat de transport public local de 

călători. 
-Activitatea şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii. 
-Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social. 
-Lista societăţilor comerciale autorizate de Primărie. 
-Date şi documente privind iluminatul public în municipiul Petroşani. 
-Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului. 
-Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali. 
 

 


