
 

 

 

 

 

 
Lista documentelor de interes public 

 

 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice 

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet 

Structura organizatorică 
Atribuţiile compartimentelor  
Programul de funcţionare al instituției  

Programul de audienţe al instituţiei publice 
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice  

Numele și prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 
Formularele de solicitare în baza legii 544/2001 
Formularele tip utilizate la nivelul instituției 

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 
Situația drepturilor salariale 

Programul anual al achizițiilor publice 
Centralizatorul achizițiilor publice  
Declarații de avere și interese 

Carieră (anunțurile posturilor scoase la concurs) 
Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate 
Regulament intern 

Regulament de Organizare și Funcționare 
Acord colectiv de muncă  

Act administrativ de numire a comisiei paritare 
Hotărâri ale Consiliului Local 

Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică   

Campanii de lucru 

Comunicate de presă 

Revista presei 

Legislație specifică 

Monitoarele oficiale 

Anunțuri colective 

Anunțuri individuale 

Publicație de vânzare 

Anunț privind vânzarea de bunuri mobile 

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile 

Lista conturilor IBAN 

Materiale informative (broșuri, flyere, afișe)  

 

 

 



 

 

 

 

 

Indicatori privind activitatea desfășurată de către instituție, precum: 

-  total încasări lunare/trimestriale/anuale  

-  număr debitori  

-  număr adrese de ridicare a popririi 
- număr dosare întocmite de transformare a proceselor verbale de constatare a 

contravențiilor în muncă în folosul comunității 

-  număr certificate de stare materială catre BEJ, administratori judiciari, lichidatori 

-  număr înscrieri la masa credală conform Legii nr. 85/2014 

-  număr cereri de majorare/diminuare a creanței conform Legii nr. 85/2014 

-  număr cereri restituire/decizii de compensare  
-  număr popriri/sechestre asupra bunurilor mobile/imobile  

-  număr persoane deținătoare de bunuri mobile și/sau imobile (fizice/juridice) 

- număr inspecții fiscale derulate, aflate în derulare, finalizate precum și debitele 

suplimentare stabilite în urma inspecțiilor fiscale 

-  număr sesizări, cereri și contestații înregistrate,  

-  număr sancțiuni aplicate, în condițiile legii 

-  număr documente înregistrate în instituție, pe tipuri de documente 

-  număr achiziții încheiate 

-  număr somații emise/expediate/comunicate  

-  număr înștiințări de plată emise/expediate 

-  număr decizii de impunere emise/expediate 

-  situații privind modalitățile de plată 

-  situații comparative încasări impozite/taxe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


