
Lista  cuprinzand categoriile de documente produse si/ sau gestionate conform legii 

 

1.Hotă râri ale Consiliului Local Tatarusi ş i procesele verbale ale acestora; 

2.Dispoziţiile emise de Primarul comunei Tatarusi; 

3.Componenţa nominală  a Consiliului local Tatarusi , inclusiv  apartenenţa politică , 

comisiile de specialitate, regulamentul de organizare ş i funcţionare al consiliului local; 

4.Rapoartele  întocmite de Primarul comunei Tatarusi privind starea economico-

socială  a comunei  Tatarusi , rapoartele anuale de activitate economico-socială , 

precum ş i informă ri asupra modului de aducere la îndeplinire a hotă rârilor consiliului 

local; 

5.Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni ş i 

domeniile de activitate; 

6.Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; 

7.Lista beneficiarilor de prestatii sociale. 

8.Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a 

beneficiarilor de indemnizatie lunara. 

9.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, 

planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal 

ş i construcţii provizorii; 

10.Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism ş i amenajarea 

teritoriului, precum ş i celelate reglementă ri urbanistice care au stat la 

baza  autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se pot consulta exclusiv la sediul 

Primă riei  numai de cei care pot face dovada că  sunt direcţi interesaţi sau potenţial 

afectaţi de prevederile acestora); 

11.Lista certificatelor de urbanism ş i a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate; 

12.Situaţia statistică  privind activitatea de stare civilă : numă rul naş terilor, căsă toriilor, 

deceselor ş i alte asemenea; 

13.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile ş i locurile în care se 

prestează  munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară  la muncă  a beneficiarilor 

ajutorului social.  

14.Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, 

deceselor, divorturilor pe cale administrativa; 

15.Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri ş i servicii, 

exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de 



proprietate intelectuala, potrivit legii; 

16.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

17. Nivelul impozitelor ş i taxelor locale stabilite conform hotă rârilor consiliului local, 

modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază  anumite categorii de 

cetă ţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003, modificată  ş i completată , 

privind Codul Fiscal; 

18. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară  ş i din 

stră ină tate; înfrăţirea cu alte comunită ţi din stră ină tate; programe ale unor vizite 

bilaterale; 

19.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se 

presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor de 

ajutor social; 

20.Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere a familiei; 

21.Lista atestatelor de producă tor eliberate; 

22.Rapoarte privind contractele de achizitii publice atribuite 

23.Registrele agricole; 

24.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate. 


