Lista documentelor produse si/sau gestionate de
Primãria Oraşului Târgu Lăpuş si Consiliul Local al
Oraşului Târgu Lăpuş care constituie informatii de
interes public.
- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al
Oraşului Târgu Lăpuş;
- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul Oraşului
Târgu Lăpuş;
- Evidenţa componenţei Consiliului Local al Oraşului Târgu
Lăpuş – nominală, numerică şi apartenenţa politică; comisiile
de specialitate ale Consiliului Local orăşenesc;
- Informări întocmite de Primarul Oraşului Târgu Lăpuş privind
starea economică şi socială a oraşului, în concordanţă cu
atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, precum şi
informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local;
- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali
precum şi de viceprimar;
- Buletinul informativ anual;
- Actele normative care reglementează organizarea şi
funcţionarea instituţiei Primăriei Oraşului Târgu Lăpuş şi
Consiliului Local al Oraşului Târgu Lăpuş;
- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării
licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau
vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al
oraşului; caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale
Consiliului Local care aprobă organizarea si desfăşurarea
licitaţiei, planuri de amplasare;
- Contractele de achiziţii publice;
- Contractele de privatizare;
- Tabelele de repartizare a locuinţelor sociale şi a celor din
fondul locativ de stat, precum şi a celor construite prin ANL în
vederea închirierii;
- Listele de priorităţi pentru locuinţe sociale şi din fondul locativ
de stat, pentru locuinţe construite prin ANL în vederea
închirierii;
- Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism,
planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale,
planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal,

construcţii provizorii;
- Lista certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire
emise;
- Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului
local;
- Actele normative care reglementează activitatea de stare
civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de
funcţionare al Serviciului Stare Civila
- Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile
de interes public solicitate;
- Documentaţii tehnice de executie pentru lucrările de investiţii;
- Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea
informaţiilor de interes public şi date de contact ale acesteia;
- Structura organizatorică, statul de functii, atributiile birourilor,
serviciilor, direcţiilor, programul de funcţionare, programul de
audienţă, numerele de telefon, obiect de activitate;
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei
Oraşului Târgu Lăpuş şi datele de contact ale acestora;
- Strategii şi planuri de dezvoltarea ale oraşului;
- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din
ţară şi străinătate, înfrăţirea cu oraşe de peste hotare,
programele unor vizite bilaterale ;
- Informaţii despre agenda cultural-sportivă şi legate de
organizarea acestora în colaborare cu alte instituţii;
- Relaţii cu ONG-urile, programe ale acestora şi colaborare,
informaţii despre programele de finanţare externă;
- Declaraţiile de avere ale aleşilor locali, precum şi ale
funcţionarilor publici;
- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Oraşului
Târgu Lăpuş;
- Declaraţia privind politica de mediu;

