LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI /
SAU GESTIONATE, CARE CONSTITUIE INFORMAŢII DE INTERES
PUBLIC, POTRIVIT LEGII:

1. Procese – verbale ale şedinţelor Consiliului local al comunei Chichiş ;
2. Hotărâri ale Consiliului local al comunei Chichiş;
3. Dispoziţii ale primarului comunei Chichiş;
4. Evidenţa componentei Consiliului local – nominală, numerică şi în funcţie de
partidul politic;
5. Informări şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului local;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei
Chichiş;
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Chichiş;
8. Instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv
primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
9. Studii şi propuneri privind organizarea administrativ – teritorială, analize,
strategii, programe de dezvoltare economico – socială a comunei Chichiş;
10.Programe şi strategii promovate în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi
înfrăţirilor cu organe ale autorităţii publice locale / regionale din diverse ţări,
organizaţii şi organism internaţionale;
11.Date statistice privind corespondenţa la registratura generală;
12.Propuneri, sesizări, reclamaţii ale cetăţenilor împreuna cu întreaga
documentaţie;

13.Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Chichiş şi ale instituţiilor aflate în subordinea Consiliului local al comunei
Chichiş;
14.Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
15.Contul anual de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli;
16.Dări de seama contabile;
17.Documentaţii de urbanism, Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal,
Planul Urbanistic de Detaliu şi studii aferente aprobate de către Consiliul local;
18.Evidenţa eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire /
desfiinţare;
19.Rapoarte, informări, sinteze referitoare la activitatea de urbanism;
20.Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea
obiectivelor de investiţii de interes local; lista de investiţii;
21.Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chichiş;
22.Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Chichiş;
23.Evidenţa nomenclatoarelor istorice şi lucrărilor referitoare la protejarea şi
conservarea acestora;
24.Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în care este parte comuna
Chichiş şi orice alte acte procedurale;
25.Documente transmise în cursul procedurilor de achizitie publică;

