Anexa 3 la HCL nr.66/2019
LISTA
cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul
de specialitate al primarului, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care
se comunică în condiţiile art.7 din Legea nr.544/2001

1) Dispozițiile Primarului comunei Ciumani cu caracter individual.
2) Componenţa nominală a Consililui local al comunei Ciumani, inclusiv apartenenţa
politică, comisiile de specialitate, regulamentul de funcţionare al consiliului local.
3) Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali.
4) Informări întocmite de primarul comunei Ciumani privind starea economicosocială a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-sociale precum şi
informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consilului local.
5) Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplică sancţiuni pe
domenii de activitate.
6) Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
7) Documentele privind închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie
decât cea de locuinţă.
8) Documentele referitoare la propunerile cetăţenilor, activităţile Comitetului
Consultativ Cetăţenesci şi a Consilului pentru transparenţă locală.
9) Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale,
planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier
stradal şi al construcţiilor provizorii.
10) Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza
autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se consultă exclusiv la sediul Primăriei
comunei Ciumani, Compartimentul Urbanism, şi Achiziţii Publice numai de cei
care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de
prevederile acestora).
11) Certificatele de urbanism împreună cu documentaţia prevăzută de lege pentru
eliberarea acestora, precum şi cererile prin care au fost solicitate, cu excepţia
planurilor de situaţie.
12) Autorizaţiile de construire împreună cu documentaţia prevăzută de lege pentru
eliberarea acestora, precum şi cererile prin care au fost solicitate, cu excepţia
planurilor de situaţie.
13) Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor,
căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea.
14) Evidenţa dosarelor de tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor, asistenţa socială a
persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul
întreţinerii şi îngrijirii sale.

15) Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile şi locurile în care se
prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor
ajutorului social.
16) Domeniul public al comunei Ciumani.
17) Lista cu privire la bunurile vândute din domeniul privat al comunei Ciumani.
18) Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări.
19) Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri, servicii și
lucrări, precum procesele-verbale de recepție a lucrărilor și certificatul de
garanție a lucrărilor executate. (se consultă exclusiv la sediul Primăriei comunei
Ciumani, Compartimentul Achiziţii Publice numai de cei care pot face dovada că
sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora).
20) Informații privind folosirea fondurilor europene.
21) Informații privind infrastructura și lucrările tehnico-edilitare executate pe
teritoriul Comunei Ciumani.
22) Informații cu privire la serviciile publice locale din Comuna Ciumani.
23) Informații privind construcțiile existente în Comuna Ciumani.
24) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
25) Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local,
modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite
categorii de cetăţeni, regulamentul de eșalonare la plata obligațiilor restante.
26) Relaţiile de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din
străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite
bilaterale.
27) Lista certificatelor de producător agricol eliberate.
28) Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul comunei
Ciumani.
29) Relaţii cu O.N.G.-uri, programe şi colaborări.
30) Informaţii despre programele cu finanţare externă.
31) Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.
32) Alte documente stabilite de legi speciale ca fiind de interes public.
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