Lista documentelor de interes public la nivelul
Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
1.
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor prefectului;
2.
Organigrama instituţiei;
3.
Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din instituţia prefectului;
4.
Programul de funcţionare şi cel de audienţe al instituţiei;
5.
Regulamentul de organizare şi funcţionare;
6.
Regulamentul de ordine interioară;
7.
Statul de funcţii aprobate;
8.
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi al funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
9.
Coordonatele de contact ale instituţiei ( denumirea, sediul, numere de telefon, fax,
adresa de e-mail şi a paginii de internet);
10. Bugetul anual al instituţiei;
11. Bilanţul anual al instituţiei;
12. Lista obiectivelor de investiţii;
13. Programul anual al achiziţiilor publice;
14. Centralizatorul achiziţiilor;
15. Veniturile salariale ( pe categorii de personal );
16. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
17. Anunţurile de intenţie, anunţurile de atribuire;
18. Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a Judeţului Caraş-Severin.
Planul de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Caraş-Severin a obiectivelor cuprinse în
programul de guvernare, informări trimestriale şi raportul anual privind starea economico socială a Judeţului Caraş-Severin;
19. Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului judeţul Caraş-Severin 2015-2020;
20. Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor perioada
2014-2020;
21. Lista cuprinzând documentele de interes public;
22. Lista cuprinzând categoriile de documente produse/gestionate, potrivit legii;
23. Model de cerere de solicitare de informaţii publice;
24. Model de reclamaţie administrativă utilizată în cazul în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
25. Ghidul Investitorului pentru judeţul Caraş-Severin;
26. Ghidul înfrăţirilor pentru judeţul Caraş-Severin;
27. Ordine ale prefectului cu caracter normativ;
28. Situaţii statistice privind notificările referitoare la actele administrative (hotărâri ale
consiliilor locale şi a consiliului judeţean, dispoziţii ale primăriilor şi preşedintelui consiliului
judeţean ) adoptate cu încălcarea legii
29. Situaţii statistice transmise trimestrial, semestrial şi anual cu privire la controlul legalităţii
actelor
30. Date statistice privind dosarele constituite în baza Legii nr.9/1998 şi Legii nr. 290/2003 ;
31. Date statistice privind aplicarea Legii nr.10/2001;
32. Avizele şi rapoartele anuale ale comisiei de atribuire de denumiri judeţene, constituită în
baza O.G. nr. 3/2002
33. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate, conform
art.12 alin 4 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

34. Documentele Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin: ordinul prefectului,
regulamentul de organizare şi funcţionare, programul şi tematica şedinţelor pentru anul în curs;
35. Documentele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele Persoanelor
Vârstnice din Judeţul Caraş-Severin: ordinul prefectului, programul şi tematica şedinţelor
pentru anul în curs, raport anual privind activitatea comisiei;
36. Documentele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Caraş-Severin: ordinul
prefectului privind organizarea, regulamentul de organizare şi funcţionare;
37. Monitorizarea derulării Programului ,,Lapte-corn’’;
38. Informări întocmite în baza comunicărilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,
asupra stărilor potenţiale generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa producerii acestora;
39. Ordinul prefectului privind reorganizarea Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru
Situaţii de Urgenţă;
40. Ordinul prefectului privind organizarea Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei
în Sport Caraş-Severin;
41. Ordinul prefectului privind organizarea Comisiei Judeţene în Domeniul Egalităţii de
Şanse între Femei şi Bărbaţi;
42. Documentele Colegiului Prefectural: ordinul prefectului, programul, tematica şedinţelor
pentru anul în curs, hotărâri adoptate.
43. Rapoarte statistice lunare, semestriale şi anuale privind situaţia petiţiilor înregistrate şi
rezolvate, precum şi primirea cetăţenilor în audienţă la Instituţia Prefectului – Judeţul CaraşSeverin;
44. Informaţii privind fondurile structurale şi programele operaţionale;
45. Planul de măsuri privind afacerile europene;
46. Programul de funcţionare al serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor ;
47. Programul de relaţii cu publicul;
48. Datele de contact ale serviciului;
49. Lista documentelor necesare pentru:
Ø
Autorizarea provizorie în circulaţie a vehiculelor;
Ø
Înmatricularea vehiculelor;
Ø
Radierea din circulaţie a vehiculelor;
Ø
Examinarea candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;
Ø
Preschimbarea permiselor de conducere româneşti şi străine.
50. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin;
51. Programul de funcţionare;
52. Programul de audienţe;
53. Datele de identificare ale conducătorului instituţiei şi coordonatele de contact ale
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple CaraşSeverin;
54. Lista actelor normative în baza cărora funcţionează Serviciul Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin:
55. Lista actelor normative în baza cărora se soluţionează cererile pentru eliberarea
paşapoartelor simple temporare şi a paşapoartelor simple electronice;
56. Informaţii privind documentele necesare depunerii cererilor pentru eliberarea
paşapoartelor simple temporare şi a paşapoartelor simple electronice, precum şi cererilor
pentru eliberarea unor adeverinţe date în competenţa serviciului;
57. Pliante cu informatii europene.

