LISTA cuprinzând documentele de interes public

1.Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv:
denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail,
adresa paginii de internet;
2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei
Plătărești, program de audienţe;
3. Actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea
Primăriei și Consiliului local al comunei Plătărești;
4. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul
de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției
publice;
5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a
instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea
informațiilor publice;
6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet;
7. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului
local;
8. Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si
alte drepturi prevazute de acte normative;
9. Programul anual al achizitiilor publice, Centralizatorul
achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro,
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015);
10. Programele și strategiile proprii;
11. Lista cuprinzând documentele de interes public;
12. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau
gestionate, potrivit legii;
13. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a
instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată
în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate;
14. Buletinul informativ anual;
15. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public,
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conform Legii nr. 544/2001;
16. Raportul anual privind transparenţa decizională conform
prevederilor Legii nr.52/2003;
17. Proiecte ale actelor normative ( hotărâri ale Consiliului local,
dispoziţii ale Primarului);
18. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local al comunei
Plătărești;
19. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei
Plătărești;
20. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local al comunei
Plătărești;
21. Componenţa nominală, numerică şi apartenenţa politică a
Consiliului local al Comunei Plătărești;
22. Informări întocmite pe Primarul comunei Plătărești privind starea
economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce
revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări
asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului
Local;
23. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de către
viceprimar;
24. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;
25. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor
publici din cadrul Primăriei Comunei Plătărești.
Primar,
Florin DUMITRESCU
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