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 LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC  
 (conform art. 5 alin (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001) 

 
 
 
 
 
1.  Lista actelor normative în baza cărora funcţionează Instituţia Prefectului;  
2.  Informaţii cu privire la structura organizatoricăşi atribuţiile aparatului propriu al Prefectului;  
3.  Programul de funcţionare;  
4.  Programul de audienţe;  
5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil 

cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public;  
6.  Coordonatele de contact ale instituţiei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa 

de e-mail si adresa paginii de internet;  
7.  Informaţii privind sursele financiare şi bilanţul contabil al Instituţiei Prefectului;  
8.  Programul anual de achiziţii publice;  
9.  Informaţii privind contractele de achiziţii publice încheiate;  
10.  Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale salariaţilor;  
11.  Informaţii necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
12.  Raportul anual de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului - 

judeţul Neamţ  
13.  Informaţii cu privire la Raportul anual al prefectului judeţului asupra stării generale 

economice, sociale, culturale şi administrative a judeţului;  
14.  Informaţii cu privire la realizarea la nivelul judeţului a sarcinilor ce revin din Programul de 

guvernare;  
15.  Informaţii cu privire la Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţul Neamţ a 

obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare;  
16.  Informaţii cu privire la activitatea Colegiului Prefectural;  
17.  Informaţii privind activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale;  
18.  Informaţii privind activitatea consultantului pentru romi;  
19. Informaţii privind activitatea comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru organizate prin ordin al 

prefectului, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001:  
 

a. Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;  
b. Comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate, acordarea 
despagubirilor şi compensaţiilor cetăţenilor români beneficiari ai prevederilor Legii nr. 
9/1998 si Legii nr.290/2003;  
c. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;  
d. Comisia de Dialog Social;  
e. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.  

 
20.  Informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului, alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;  
21.  Informaţii privind activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative;  
22.  Informaţii privind stadiul de soluţionare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare 



în judecată, formulate de prefectul judeţului împotriva actelor administrative conform 
prevederilor art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;  
23.  Informaţii privind proiectele de guvern iniţiate de prefect la solicitarea autorităţilor locale, 
instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu;  
24.  Ordine ale prefectului, cu excepţia celor ce conţin date de identificare ale persoanelor;  
25.  Informaţii privind dosarele înaintate la ANRP, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.10/2001 și ale Legii 247/2005;  
26.  Situaţii statistice semestriale şi anuale cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi 
de primire a cetăţenilor în audienţă;  
27.  Lista principalelor categorii de acte administrative supuse procedurii de aplicarea apostilei 
în cadrul instituţiei prefectului.  
 
 
 
 
 
 
 

 LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI / SAU 
GESTIONATE, POTRIVIT LEGII  (conform art. 5 alin (1) lit h) din Legea 

 
 
1. Documente din activitatea de verificare a legalității actelor administrative: evidenţa actelor 
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise 
prefectului în vederea verificării legalităţii; evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti; propunerile pentru sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în 
vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu 
motivarea corespunzătoare; documentaţia și acţiunile pentru sesizarea instanţelor 
judecătoreşti; rapoarte şi informări cu privire la actele verificate; studii şi rapoarte cu privire 
la aplicarea actelor normative în vigoare şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de 
legalitate; documentaţia de reprezentare a prefectului şi instituţiei prefectului în faţa  
instanţelor judecătoreşti; 
 
2. Documentele necesare avizării ordinelor prefectului din punct de vedere al legalităţii, 
proiectele, ordinele emise de către prefect; 
 
3. Documentele din activitatea de iniţiere, prin Ministerul Afacerilor  Interne, a unor proiecte 
de acte normative; 
      
4. Documente din domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi 
prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local, ca urmare a îndeplinirii 
atribuţiilor ce revin prefectului, conform legii; 
 
5. Documente referitoare la verificările realizate şi documentaţia necesară cu privire la 
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor 
mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, 
respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean; 
 
6. Documente rezultate în urma participării, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate,  la acţiuni de verificare cu privire la modul de aplicare şi respectare a actelor 
normative, la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 
prefectului; 
 
7. Documente rezultate în urma verificărilor, cu privire la măsurile întreprinse de primar sau 
de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea 
administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale; 



propunerile, dacă este cazul, de sesizare a organelor competente; documentele rezultate din 
acţiunile de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi 
executate de către aceştia în numele statului; 
 
8. Documente din activitatea de monitorizare a stadiului de realizare a activităților pentru 
realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, la nivelul județului - documente primare, 
sinteze, analize; 
 
9. Documente din activitatea de monitorizare a activității serviciilor publice deconcentrate – 
documente primare, sinteze, analize; 
 
10. Documente din activitatea de implementare a proiectelor proprii, cu finanţare externă; 
 
11. Documente din activitatea de implementare a măsurilor de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă: documente referitoare la îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate 
de preşedinte al comitetului judeţean, pentru situaţii de urgenţă; propunerile privind modul 
de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; rapoarte şi 
informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, măsurile 
întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu; documente de 
informare cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase; documente 
cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse; propunerile pentru 
acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populației afectate de calamităţi 
naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; documente rezultate din 
verificarea  modului de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului; 
 
12. Documente din activitatea de monitorizare a acțiunilor de diseminare a informațiilor 
referitoare la programele cu finanţare externă; documente rezultate din activitatea de 
elaborare a Planului județean de măsuri pentru integrare europeană; evidența parteneriatelor 
cu organizații neguvernamentale; evidenţa centralizată şi monitorizarea activității de relaţii şi 
de colaborări internaţionale; 
     
13. Informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice,  sociale și 
culturale; 
 
14. Documente din activitatea de monitorizare a modului de aplicare în judeţ, a programelor 
şi strategiilor guvernamentale şi ministeriale; 
 
15. Documente rezultate din aplicarea, la nivelul instituţiei, a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie; 
  
16. Documente rezultate din activitatea pentru implementarea, la nivelul instituţiei, a 
Sistemului de Control Intern Managerial  
 
17. Documentele rezultate din activitatea de examinare a proiectele bugetelor, precum şi a 
situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate, 
în vederea emiterii avizului prefectului; 
        
18. Documentele rezultate din aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele 
pentru susţinerea reformei în administraţia reformei; 
    
19. Documentele rezultate din activitatea de secretariat a tuturor comisiilor;  
 



20. Documentele din activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor; 
documentele rezultate din activitatea de  primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi 
subprefect; 
 
21. Documentele din activitatea de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu; 
 
22. Documente din organizarea evenimentelor de natură să informeze opinia publică şi mass-
media cu privire la acţiunile prefectului; documente rezultate din întreținerea și actualizarea 
site-ului oficial al instituţiei prefectului; documente, informări rezultate din conferinţe de 
presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
 
23. Documente necesare elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul 
îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor. 
 
24. Documente din activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple: cereri 
pentru eliberarea paşapoartelor simple; registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor 
simple; 
 
25. Documente din activitatea de eliberare a permiselor de conducere, certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare: registrul judeţean de 
evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate; documentele aferente 
examinărilor pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor; cererile pentru 
eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere 
de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 
 
26. Documente din activitatea de aplicare/eliberare a apostilei; 
 
27. Documente din activitatea de management și gestiune a resurselor umane; 
 
28. Documente din activitatea financiar contabilă; 
 


