ANEXA
la Dispoziția nr. 13/15.01.2018

L I S T A*
cuprinzând documentele de interes public
Nr.
Crt.

1.

Documente de interes public
Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de
telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

2.

Structura

organizatorică,

atribuţiile

birourilor/compartimentelor,

programul

de

funcţionare, programul de audienţe;
3.

Numele şi prenumele persoanelor din conducere;

4.

Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;

5.

Proiecte de hotărâri cu caracter normativ;

6.

Hotărârile Consiliului local;

7.

Dispoziții ale primarului cu caracter normativ;

8.

Componenţa nominală a Consiliului local, numerică şi apartenenţa politică, comisiile
pe domenii de specialitate, atribuțiile Consiliului local;

9.

Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului local;

10.

Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor locali, rapoartele de activitate ale
Comisiilor pe domenii de specialitate și rapoartele viceprimarului comunei Crevedia;

11.

Rapoartele anuale ale primarului privind starea economică, socială și de mediu;

12.

Documente ce stau la baza licitațiilor publice și cele care stau la baza contractelor de
achiziții publice, prevăzute de lege;

13.

Contractele de achiziții publice, prevăzute de lege;

14.

Programul anual al achizițiilor publice;

15.

Documentațiile referitoare la lucrări, investiții, achiziții publice, inclusiv cu finanțare
externă;

16.

Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale,
planurile urbanistice de detaliu;

17.

Lista certificatelor de urbanism și lista autorizațiilor de construire emise potrivit Legii
nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

18.

Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, acte necesare,
publicații ale declarațiilor de căsătorie;

19.

Programul anual și lunar de acțiuni și lucrări publice pentru beneficiarii de ajutor
social;

20.

Strategii și programe de dezvoltare a localității;

21.

Raportul anual privind

numărul actelor administrative privitoare la transparenţa

decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003, minutele și procesele- verbale
ale ședințelor publice;
22.

Raportul anual privind

numărul petițiilor conform O.G. 27/2002 aprobată și

modificată de Legea nr. 233/2002;
23.

Raport anual privind numărul cererilor și contestațiilor în baza Legii nr. 544/2001 cu
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modificările și completările ulterioare;
24.

Hotărârile privind nivelurile taxelor și impozitelor locale;

25.

Documente referitoare la gospodărirea localității;

26.

Lista cu denumirea străzilor, nomenclatura stradală;

27.

Planul de colectare selectivă deșeuri, informații publice de mediu;

28.

Proiectul bugetului local, bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al
bugetului local și alte documente financiar-contabile ce sunt publice, potrivit legii;

29.

Programul anual al investițiilor publice;

30.

Registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale;

31.

Anexele

și

documentele

cuprinzând

reconstituirile/constituirile

dreptului

de

proprietate asupra terenurilor în baza Legilor fondului funciar, planurile parcelare,
situațiile referitoare la punerile în posesie;
32.

Declarațiile de avere și declarațiile de interese;

33.

Documentele prevăzute de Legea 145/2014 privind vânzarea terenurilor agricole
extravilane (oferte, cereri, liste preemtori)

34.

Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră

vătămată în

privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public, potrivit Legii nr. 544/2001
privind informațiile de interes public

și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Primar
Petre Florin

Secretar
jr. Ghiță Ion

* Ori de câte ori în cuprinsul documentelor de interes public există date cu caracter personal, definite
de Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, aceste date cu caracter personal se anonimizează.
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