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Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate, comunicate la cerere, potrivit Legii
nr. 544 / 2001, care constituie informaţii de interes public
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Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale
administraţiei publice;
Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea
sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte
cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
Hotărârile de repartizare a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă;
Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile
urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor
de schimbare de destinaţie;
Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor
eliberate în baza prevederilor Legii nr. 507/2002;
Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor,
deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
Actele necesare în vederea acor dar ii aj utorului social, aj utor de incalzire a locuintei , alocatie
p entru sustiner ea familiei, ind emnizatiei p entru p ersoana cu hand icap grav , asistenţă socială a
persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul intretinerii şi îngrijirii sale;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes
local;
Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei Frecatei;
Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii, fara a divulga informatiile cu privire la
proprietatea intelectuala a proiectantului;
Protocoale de înfrăţire ale comunei Frecatei, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.
Planul Local de Actiune pentru Mediu;
Prevederi legale pentru mediu;
Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri,
programe, autorizatii de mediu pentru activitati;
Informatii privitor la colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor.
Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului
Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si
informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale actelor normative incidente în materie.
Informatii privind activitatea cultural sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Frecatei
Informatii despre programele cu finantare externa.
Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu
Hotararea de Guvern nr. 34 / 2006.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Petre CALENIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Cătălin CHISLIŢCHI

