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ANUNł
În temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de
interes public, precum şi al prevederilor H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaŃiile de interes public, aducem la cunoştinŃă publică:

Lista cuprinzând principalele categorii de documente produse şi / sau gestionate
de Primăria comunei Dochia şi Consiliul Local al comunei Dochia, care constituie
informaŃii de interes public, altele decât cele puse la dispoziŃie din oficiu potrivit
Legii nr. 544/2001
1. Proiecte ale actelor administrative;
2. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Dochia;
3. DispoziŃiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Dochia;
4. Procesele verbale ale şedinŃelor Consiliului Local al comunei Dochia;
5. ComponenŃa Consiliului Local al comunei Dochia - nominală, numerică şi apartenenŃa politică;
6. Informări întocmite de Primarul comunei privind starea economică şi socială a localităŃii, în
concordanŃă cu atribuŃiile ce revin autorităŃilor administraŃiei publice locale, precum şi
informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
7. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali şi de către viceprimar;
8. InstrucŃiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele
centrale ale administraŃiei publice;
9. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaŃiilor publice pentru închirierea,
concesionarea sau vânzarea bunurilor aparŃinând domeniului public şi/sau privat al comunei:
caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi
desfăşurarea licitaŃiei, planuri de amplasare;
10. Documente privind repartizarea spaŃiilor cu destinaŃie de locuinŃă, precum şi cu privire la
închirierea, concesionarea sau darea în folosinŃă gratuită a spaŃiilor cu altă destinaŃie decât
cea de locuinŃă;
11. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu,
planurile urbanistice zonale, planurile de situaŃie şi amplasament cu mobilier stradal,
construcŃii provizorii;
12. Lista certificatelor de urbanism, autorizaŃiilor de construire, certificatelor de
nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinaŃie;
13. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, situaŃia statistică privind
numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor;
14. EvidenŃa dosarelor şi actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenŃă
socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul
întreŃinerii şi îngrijirii sale, asistenŃa bolnavilor psihici periculoşi;
15. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanŃarea şi executarea obiectivelor
de investiŃii de interes local;

16. Orice informaŃii privind situaŃia unui obiectiv de pe raza comunei Dochia;
17. ActivităŃile şi locurile în care se poate presta munca în folos obştesc precum şi prezenŃa
lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social, situaŃia lunară a beneficiarilor de ajutor
social;
18. Liste certificatelor de producător eliberate;
19. DocumentaŃiile tehnice de execuŃie pentru lucrările de investiŃii de interes public;
20. Materiale de promovare turistică a comunei şi alte materiale informative pentru cetăŃeni;
21. Raportul anual privind accesul la informaŃiile de interes public, conform Legii nr. 544/
2001;
22. DeclaraŃiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcŃionarilor publici încadraŃi în aparatul de
specialitate al primarului comunei Dochia;
23. Minutele şedinŃelor publice organizate în condiŃiile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa
decizională în administraŃia publică;
24. Raportul anual privind transparenŃa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003;
25. Planul Local de AcŃiune pentru Mediu;
26. Anunturi privind solicitări de obŃinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte,
planuri, programe, autorizaŃii de mediu pentru activităŃi;
27. InformaŃii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, modul de calcul al acestora,
contribuabilii care beneficiază de facilităŃi fiscale;
28. InformaŃii privind activitatea cultural – sportivă desfăşurată pe raza administrativteritorială a comunei Dochia;
29. InformaŃii despre programele cu finanŃare externă;
30. Dosarele achiziŃiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări efectuate în temeiul OUG nr.
34/2006, cu excepŃia informaŃiilor care sunt clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală, potrivit legii;
31. Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenŃii şi aplica
sancŃiuni, lista împuterniciŃilor primarului care pot constata contravenŃii şi aplica sancŃiuni,
lista proceselor-verbale de constatare a contravenŃiilor;
32. Documente privind relaŃiile de colaborare sau parteneriat cu autorităŃi publice din Ńară
sau din străinătate, cu ONG-urile şi cu IMM-urile;
33. Documente de interes public privind aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
34. Propuneri, sesizări, observaŃii şi reclamaŃii primite din partea cetăŃenilor;
35. InformaŃii privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
MenŃionăm că enumerarea principalelor categorii de documente produse şi / sau gestionate
de Primăria comunei Dochia şi Consiliul Local al comunei Dochia, care constituie informaŃii de
interes public, altele decât cele puse la dispoziŃie din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001, nu
este limitativă, exhaustivă, ci doar enunŃiativă, exemplificativă.

Primar,
Ciubotaru Iulian/Gheorghe

Secretar,
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