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Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile 
de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate 
al Primarului Comunei Aluniş, altele decât cele puse la dispoziție din 

oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr.544/2001 
 

1. Hotărârile Consiliului local al Comunei Aluniş; 
2. Dispozițiile emise de către Primarul Comunei Aluniş cu caracter normativ 
(care reglementează o anumită activitate); 
3. Componența nominală a Consiliului local al Comunei Aluniş, inclusiv 
apartenența politică, comisiile de specialitate, regulamentul de funcționare al 
Consiliului local ; 
4. Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali și de către 
viceprimar; 
5. Declarațiile de avere ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici; 
6. Declarațiile de interese ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici; 
7. Rapoartele anuale conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică; 
8. Informări întocmite de către primarul Comunei Aluniş privind starea 
economică, socială și de mediu a Comunei Aluniş precum și informări asupra 
modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local; 
9. Propuneri de la cetățeni; 
10. Publicațiile de vânzare pentru bunuri mobile și imobile; 
11. Bugetul local; 
12. Bilanțul contabil; 
13. Contul de execuție al veniturilor bugetare; 
14. Contul de execuție al cheltuielilor bugetare; 
15. Lista împutemiciților primarului care pot constata contravenții, aplică 
sancțiuni pe domenii de activitate; 
16. Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, 
căsătoriilor, deceselor, etc; 
17. Programele și strategiile Comunei Aluniş; 
18. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice 
zonale, planurile urbanistice de detaliu aprobate; 



19. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare 
eliberate; 
20. Nomenclatorul stradal; 
21. Lista de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări; 
22. Caietele de sarcini ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor 
publice; 
23. Rapoarte lunare conform H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la 
informația de mediu; 
24. Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate în Comuna Aluniş; 
25. Informații privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform 
hotărârilor Consiliului local, contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale 
precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții din Codul fiscal 
privind impozitele și taxele locale; 
26. Informații despre programele cu finanțare externă; 
27. Relații cu ONG-uri, programe ale acestora și colaborări; 
28. Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs; 
29. Lista certificatelor de producător eliberate; 
30. Relațiile de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară și 
străinătate, înfrățirea cu alte comunități din străinătate; programe ale unor vizite 
bilaterale; 
31. Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul 
Comunei Aluniş. 
 


