
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Consiliul Local al 

comunei Preutești și de Primăria comunei Preutești, care constituie informații de interes 

public 

1. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al comunei Preutești 

2. Statutul unității administrativ-teritoriale 

3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Preutești 

4. Componența nominală a Consiliului Local al comunei Preutești, inclusiv apartenența 

polică, comisiile de specialitate 

5. Procesele-verbale și minutele ședințelor Consilului Local 

6. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali 

7. Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Preutești 

8. Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Preutești 

9. Raportul anual al Primarului comunei Preutești privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei 

10. Informări asupra modului de aducere la îndeplinre a hotărârilor consiliului local, informări 

privind stadiul investițiilor proprii 

11. Contul de execuție bugetară 

12. Documente referitoare la organizarea și desfășurarea licitațiilor și rezultatele acestora 

13. Planul urbanistic general 

14. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate 

15. Lista investițiilor proprii 

16. Lista de achiziții publice de bunuri, servicii, lucrări 

17. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform Hotărârilor Consiliului Local, 

facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc 

aplicarea Codului Fiscal 

18. Informații financiare privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice raportate 

anual la data de 31.03 și 30.09 

19. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitățile și locurile în care se prestează 

munca în folosul comunității 

20. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

21. Oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei, a căror publicitate 

este prevăzută de Legea nr.17/2014 

22. Lista atestatelor de producător eliberate 

23. Publicații de căsătorie 

24. Declarații de averew/interese ale demnitarilor, consilierilor locali, funcționarilor publici și 

personalului contractual implicat în echipele de implementare a proiectelor finanțate din 

fonduri europene 

25. Raport anual privind accesul la nformații de interes public, comnform Legii nr.544/2001  

26. Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 

 


