LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544/2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
- Componența Consiliului Local al Comunei Oșorhei (nominală, numerică și apartenența politică)
- Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Oșorhei
- Lista atestatelor de producător
- Lista dosarelor de revendicare conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- Lista privind suprafața constituită sau reconstituită întocmită în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991
- Ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local al Comunei Oșorhei
- Rapoarte anuale conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională
- Rapoartele anuale de activitate ale viceprimarilor, consilierilor locali și ale comisiilor de
specialitate a Consiliului Local al Comunei Oșorhei
- Registrul Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Oșorhei
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Oșorhei
- Statutul Comunei Oșorhei
- Anunț colectiv de publicare a somațiilor și titlurilor executorii (anual)
- Balanța și bilanțul contabil al Primăriei Comunei Oșorhei
- Bugetul local de venituri și cheltuieli
- Contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilitate publică și a actelor adiționale aferente
acestora
- Datoria publică
- Informări ale primarului privind starea economică și socială a comunei
- Lista de investiții
- Lista monumentelor istorice din Comuna Oșorhei
- Caietele de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice
- Contracte de achiziții publice
- Lista autorizațiilor de transport valabile
- Lista autorizațiilor taxi pentru persoane valabile
- Lista autorizațiilor taxi pentru transport mărfuri sau bunuri valabile
- Lista copiilor conforme ale autorizațiilor de transport valabile
- Lista obiectivelor de investiții
- Programul achizițiilor publice pe anul în curs
- Rapoartele lunare privind cantitatea de deșeuri
- Regulamentul de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor pe rețelele tehnicoedilitare
- Avize urbanism / consultative / de oportunitate
- Lista autorizațiilor de construire/desființare ( construcții, rețele, publicitate)
- Lista certificatelor de urbanism (construcții, rețele, publicitate)
- Nomenclatorul stradal
- Planul urbanistic general al Comunei Oșorhei
- Planuri urbanistice de detaliu
- Planuri urbanistice zonale
- Planuri de dezvoltare locală
- Anunțuri privind exproprierea unor bunuri / terenuri și/sau construcții pentru realizarea unor
lucrări de interes public local
- Anunțuri, caiete de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor
publice pentru terenurile administrate
- Caiete de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice
- Lista obiectivelor de investiții - unități de învățământ și imobile aflate în administrare
- Lista obiectivelor supuse reparațiilor capitale și curente - unități de învățământ și imobile aflate în
administrare

- Lista unităților de învățământ aflate în administrare
- Programul de achiziții publice pentru anul în curs - pentru unitățile de învățământ și imobilele
aflate în administrare
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice
- Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante
- Declarații de avere și de interese
- Organigrama
- Regulamentul de organizare și funcționare
- Transparența salariala
- Normele metodologice specifice activității de audit public intern la nivelul unității
administrativ teritoriale Oșorhei
- Raportul anual privind activitatea de audit public intern
- Dosarul achizițiilor publice (ulterior finalizării procedurii de atribuire)
- Lista informațiilor de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public
- Lista documentelor produse și/sau gestionate conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public
- Rapoarte anuale conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- Rapoarte anuale conform O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor

