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Documentele gestionate și/sau produse în cadrul instituției,  

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit h din Legea nr. 544/2001 

 

 
➢ Regulamentul de organizare și funcționare; 

➢ Regulamentul de ordine interioară; 

➢ Organigrama instituției; 

➢ Anunțurile de concurs privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante; 

➢ Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică; 

➢ Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

➢ Raportul periodic de activitate (Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 prvind liberul acces la informațiile de interes public); 

➢ Buletinul informativ cu informațiile de interes public care se comunică din oficiu, 

conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ghidul solicitantului cu documentele privind modalitățile de accesare a 

fondurilor europene; 

➢ Bugetul; 

➢ Bilanțul contabil; 
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➢ Informațiile privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform 

Hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care 

beneficiază de facilități fiscale, precum și informațiile care privesc aplicarea altor 

dispoziții ale Codului fiscal, privind impozitele și taxele locale; 

➢ Contractele privind achizițiile publice; 

➢ Documentele care stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru 

închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public 

și/sau privat al orașului: caiete de sarcini, contracte cadru, planuri de amplasare, 

hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea și desfășurarea licitației; 

➢ Lista cu ofertele declarate câștigătoare pentru achiziții publice, servicii și lucrări; 

➢ Studiile de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanțarea și executarea 

obiectivelor de investiții de interes local; 

➢ Ștatul de funcții; 

➢ Situația veniturilor salariale nete achitate personalului Orașului Boldești-Scăeni; 

➢ Declarațiile de avere și de interese ale personalului Orașului Boldești-

Scăeni(funcționari publici, șefii de compartimente personal contractual) și ale 

aleșilor locali; 

➢ Hotărârile adoptate de Consiliului Local al Orașului Boldești-Scăeni; 

➢ Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Orașului Boldești-Scăeni; 

➢ Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local; 

➢ Componența nominală a Consiliului Local al Orașului Boldești-Scăeni, inclusiv 

apartenența politică, comisiile de specialitate; 

➢ Raportul anual de activitate al Primarului privind starea economică, socială și de 

mediu a Orașului Boldești-Scăeni, precum și informări asupra modului de ducere 

la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local; 

➢ Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali; 

➢ Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orașului Boldești-

Scăeni; 

➢ Lista cu producătorii care au obținut atestat de producător/carnet de 

comercializare; 

➢ Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenții și 

aplica sancțiuni; 
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➢ Lista împuterniciților primarului, care pot constata contravenții și aplica sancțiuni 

în domenii de activitate;   

➢ Lista cu repartizarea spațiilor cu destinația de locuințe; 

➢ Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de 

detaliu, planuri urbanistice zonale, planurile de situație și amplasamentele cu 

mobilier stradal și construcții provizorii; 

➢ Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire eliberate, 

adeverințe de nomenclatură stradală; 

➢ Anunțurile privind solicitări de obținere a acordurilor, avizelor de mediu pentru 

proiecte, planuri, programe, autorizații de mediu pentru activități; 

➢ Documentele privind inventarul imobilelor clădiri și terenuri aflate în 

proprietatea orașului Boldești-Scăeni; 

➢ Lista cu persoanele juridice care au obținut ,,Orarul de funcționare”;  

➢ Lista cu taximetriștii care au obținut autorizațiile specifice acestei activități; 

➢ Autorizațiile de acces în zone cu restricții de tonaj; 

➢ Autorizațiile de demolare; 

➢ Activitățile și locurile în care se poate presta munca în folosul comunității, 

precum și prezența lunară la muncă a beneficiarilor de venit minim garantat; 

➢ Relațiile de colaborare sau parteneriat cu autorități publice din țară; 

➢ Informațiile privind înfrățirea cu alte comunități din străinătate; 

➢ Lista cu contribuabilii care nu-și achită obligațiile fiscale față de bugetul local; 

➢ Materiale informative pentru cetățeni; 

➢ Informațiile privind activitatea cultural sportivă desfășurată pe teritoriul Orașului 

Boldești-Scăeni; 

➢ Finanțarea nerambursabilă în baza Ghidului privind procedura de acordare a 

sprijinului financiar nerambursabil; 

➢ Instrumentele de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de 

fundamentare, referate de aprobare; 

➢ Rapoarte, informări, note de constatare și evaluări în zona situațiilor de urgență; 

➢ Planurile de acțiune privind măsuri de prevenire a apariției a unor situații de 

urgență(caniculă, sezon de iarnă); 
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➢ Planurile de apărare împotriva producerii unei situații de urgență specifice 

provocate de cutremure și/sau alunecări de teren; 

➢ Fișa localității; 

➢ Planul de evacuare în situații de urgențe civile generate de dezastre; 

➢ Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice și poluării 

accidentale; 

➢ Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, poluării accidentale și 

accidentelor la construcții hidrotehnice; 

➢ Planul de înștiințare și alarmare a Orașului Boldești-Scăeni; 

➢ Planul de analiză și acoperire a riscurilor; 

➢ Publicațiile de căsătorie; 

➢ Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav; 

➢ Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; 

➢ Raportul privind stadiul completării registrului agricol; 

➢ Situaţia privind acordarea audienţelor de către primar; 

➢ Raportul privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală; 

➢ Înștiințări poprire, somații, titlu executoriu; 

➢ Procesul verbal de sechestru asupra bunurilor; 

➢ Procesul verbal de licitație de la Executor Judecătoresc; 

➢ Publicația de vânzare de la lichidator a societăților aflate în insolvență; 

➢ Registrul de interese personale aleși locali 

 

 


