Anexa 2 la HCL nr.66 /2019
LISTA
cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu
și vor apărea pe pagina de internet a comunei Ciumani
la eticheta ”MONITORUL OFICIAL LOCAL”
1) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei
Ciumani şi Consiliului Local al comunei Ciumani;
2) Hotărârile Consiliului Local al comunei Ciumani;
3) Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri;
4) Registrul pentru evidența hotărârilor;
5) Dispozițiile Primarului Comunei Ciumani cu caracter normativ;
6) Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului;
7) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele
administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, effectuate în scris;
8) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor, sau opiniilor cu privire la
proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Ciumani și dispozițiilor Primarului comunei
Ciumani;
9) Informări în prealabil despre problemele de interes public care urmează a fi
dezbătute de autoritățile administrației publice locale;
10) Minutele ședințelor publice;
11) Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Ciumani;
12) Publicațiile declarațiilor de căsătorie;
13) Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor , programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii publice locale;
14) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice
şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
15) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
16) Documente , informații financiare:sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
17) Programele şi strategiile proprii;
18) Lista cuprinzând documentele de interes public;
19) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
20) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate.
21) Proiectele de hotărâri.
Ciumani,la 23 septembrie 2019.
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