
Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public,
produse și/sau gestionate de Primăria Comunei Vladesti, altele decât cele
puse la dispoziție din oficiu

a) Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Vladesti
b) Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Vladesti
Componența nominală a Consiliului Local al Comunei Vladesti, inclusiv
apartenența politică a acestora;
c) Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului
local;
d) Rapoartele anuale cu privire la activitatea din primărie și serviciilor publice
subordonate;
e) Rapoartele trimestriale cu privire la activitatea din primărie și serviciilor
publice subordonate, conform prevederilor legale;
f) Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali și viceprimar;
g) Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenții
și aplica sancțiuni;
h) Lista împutemiciților primarului care pot constata contravenții și aplica
sancțiuni si domeniile de activitate;
i) Lista proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;
j) Planuri Urbanistice Generale, Regulamentul de Urbanism, Planuri
Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale;
k) Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire eliberate,
lista autorizațiilor de funcționare, adeverințe de număr poștal și de denumiri
stradale, acord de funcționare comerț ambulant, acorduri promoționale,
autorizații persoane fizice și asociații familiale, acorduri de funcționare;
l) Nomenclatoarele stradale;
m) Date statistice referitoare la autorizațiile de construire;
n) Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate pe teritoriul
Comunei Comunei Vladesti;
o) Listele cu ofertele declarate câștigătoare pentru achiziții publice, servicii și
lucrări, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice;
r) Lista de achiziții publice, servicii și lucrări;
s) Documente privind închirierea ori concesionarea spațiilor proprietatea
publică și privată a comunei;
ș) Domeniul public al Comunei Comunei Vladesti;
t) Lista cuprinzând vânzarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
ț) Informații privind nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite conform
hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care
beneficiază de facilități fiscale, precum și informațiile care privesc aplicarea
oricăror alte dispoziții din Codul Fiscal privind impozitele și taxele locale;
u) Informații despre programele cu finanțare externă;
v) Relații de colaborare sau parteneriat cu autorități publice din țară și
străinătate, înfrățirea cu alte comunități din străinătate, programe ale unor vizite
bilaterale;



x) Informări întocmite de Primarul Comunei Vladesti privind starea economică
si socială a comunei;
w) Informări privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul
Comunei Comunei Vladesti;
aa) Relații cu ONG-uri programe ale acestora și colaborări;
bb) Liste cu producători agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc acordat de
stat - în baza O.U.G.nr.72/2003;
cc) Lista atestatelor de producător agricol și a carnetelor de comercializare a
produselor agricole eliberate;
dd) Ofertele de vânzare a terenurilor agricole și forestiere de pe raza Comunei
Comunei Vladesti;
ee) Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
ff) Evidența dosarelor de tutelă, curatelă, asistența bolnavilor psihici periculoși,
asistența socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de
înstrăinare, în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
gg) Situația statistică privind activitatea de stare civilă : numărul nașterilor,
căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
hh) Propuneri ale cetățenilor;
ii) Informații privind structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor,
organizarea și desfășurarea concursurilor;-
jj) Situația statistică privind:

- numărul familiilor și al persoanelor singure beneficiare de ajutor social
acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

- numărul cererilor înregistrate pentru acordarea alocațiilor pentru copiii
nounăscuți conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

- numărul beneficiarilor de alocație complementară și de susținere pentru
familiile monoparentale conform O.U.G.nr. 105/2003;

- numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuințelor conform
O.U.G.nr.81/2003;

- numărul persoanelor angajate în funcția de asistent personal, fondurile de
natură salarială plătite beneficiarilor;

- numărul persoanelor beneficiare de indemnizație de însoțitor și fondurile
lunare achitate;
kk) agenda anuală a manifestărilor culturale;
11) alte documente stabilite de lege ca fiind de interes public.


