
INVENTARUL INFORMA IILOR GESTIONATE 

Nr. 

crt. 
Tipul de informatie 

Documente din 
care rezultă 
informa ia 

Sursa Destinatarii Frecventa 

1. 1Informaţii privind 
deliberările autorităţilor 
administraţiei publice locale 
din acte administrative  
 

Hotarâri prin care se 
stabilesc masuri in 
domeniile de 
competenţă 

Consiliile locale 
municipale, 
oraşeneşti, 
comunale şi 
consiliul judeţean 

Prefectul  zilnic 

2. 2Informaţii privind masurile 
stabilite de primari prin 
acte administrative 

Dispoziţiile emise in 
domeniile de 
competenţă 

Primarii unităţilor 
administrativ 
teritoriale 

Prefectul  zilnic 

3. 3
.
Informaţii privind 
activitatea primarilor, 
consiliilor locale şi 
secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale 

Note de constatare Controale efectuate 
la sediile 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale 

Prefectul 
Primăriile 

lunar 

4.  Informaţii privind  
legalitatea actelor 
administrative 

Referate de analiza 
legalităţii 

Serviciul verificarea 
legalităţii 

Prefectul  
Autorităţile 
administraţiei publice 
locale 

zilnic 

5. 4
.
Informaţii privind aplicarea 
legilor fondului funciar   

Propuneri de 
validare anexe 

Comisiile locale de 
fond funciar 

Comisia judeţeana de 
fond funciar 

lunar 

6. 5Analizele Colectivului tehnic 
de lucru al Comisiei 
judeţene de fond funciar 

Referate cu analiza 
propunerilor 
comisiilor locale de 
fond funciar 

Colectivul tehnic de 
lucru al comisiei 
judeţene de fond 
funciar 

Comisia judeţeana de 
fond funciar 

lunar 

7. 6Actele deliberative  ale 
comisiei judeţene de fond 
funciar 

Hotarârile de 
validare anexe, 
rectificari , corectari, 
modificari anexe 

Comisia judeţeana 
de fond funciar 

Comisiile locale de 
fond funciar 

lunar 

8. 7Informaţii privind 
restituirea, atribuirea in 
proprietate terenuri în baza 
Legii fondului funciar 

Ordine de prefect 
privind restituirea 
sau atribuirea unor 
terenuri 

Prefect  Primăriile şi 
persoanele 
îndreptaţite 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

9. 8Situaţii statistice privind 
aplicarea legilor fondului 
funciar 

Machete, 
tabele,rapoarte de 
analiză 

Comisiile locale de 
fond funciar 

Comisia judeţeană de 
fond funciar, 
Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea 
Proprietăţilor, 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

10. 9Informaţii privind 
legalitatea unor acte 
administrative emise în 
aplicarea Legii nr.10/2001 

Referate cu avize de 
legalitate 

Serviciul verificarea 
legalităţii 

Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea 
Proprietăţilor 

Trimestrial 
 

11.  Informaţii privind predarea 
dosarelor cu propuneri de 
despăgubiri 

Procese verbale de 
predare primire 

Serviciul verificarea 
legalităţii 

Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea 
Proprietăţilor 
 

Trimestrial 
 

12.  Informaţii privind aplicarea 
Legii nr.290/2003 

Adrese, decizii Comisia centrală 
pentru stabilirea 
despăgubirilor 
 

Comisia judeţeană 
pentru aplicarea Legii 
nr.290/2003 

Ori de câte 
ori este 
cazul 



Nr. 

crt. 
Tipul de informatie 

Documente din 
care rezultă 
informa ia 

Sursa Destinatarii Frecventa 

13.  Informaţii privind  procesul 
decizional în aplicarea Legii 
nr.290/2003 

Registru de evidenţă 
a cererilor, Registrul 
de evidenţă hotărâri, 
dosare de şedinţe 
ale Comisiei 
judeţene de aplicare 
a Legii nr.290/2003 

Comisia judeţeană 
pentru aplicarea 
Legii nr.290/2003 

Comisia judeţeană 
pentru aplicarea Legii 
nr.290/2003, 
Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea 
Proprietăţilor 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

14.  Informaţii privind  
respectarea procedurii 
 legale de primire,  
analiză a documentelor 
 depuse de consiliile  
locale sau  
consiliul judeţean în 
 vederea obţinerii  
avizului pentru  

atribuire de denumiri 
 sau schimbare de  
denumiri, respectarea procedur
lucru a  
comisiei judeţene. 
 

Avizul favorabil sau 
nefavorabil 

Comisia judeţeană 
pentru atribuire de 
denumiri 

Consiliile locale şi 
consiliul judeţean 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

15.  Informaţii privind  
preavizele pentru proiectele 
de steme ale unităţilor 
administrativ teritoriale 
 

Preaviz asupra 
documentaţiei cu 
proiectul de stemă 

Comisia judeţeană 
de heraldică 

Consiliile locale Ori de câte 
ori este 
cazul 

16.  Informaţii privind actele 
emise de prefect 

Ordinele emise în 
baza atribuţiilor 
prevăzute de lege 
Registrul de evidenţă 

Prefect  Consiliile locale, 
primarii, serviciile 
publice 
deconcentrate, 
persoane fizice si 
juridice. 
Instituţia Prefectului 
 

Permanent 
 

17.  Informaţii privind 
procedura de soluţionare a 
petiţiilor 

Petiţiile, răspunsurile 
la petiţii, registrul de 
evidenţă a petiţiilor 
şi audienţelor, 
rapoartele 
semestriale şi anuale 
 

Instituţia 
prefectului 

Petenţii 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

Permanent 
 

18.  Informaţii privind 
apostilarea actelor 

Aplicarea stampilei 
apostila 

Cererile de 
apostilare si actele 
depuse la 
Compartimentul 
Relatii cu Publicul 

Persoanele solicitante zilnic 

19.  Informatii rezultate din 
documente aflate în arhiva 
instituţiei 

Cererile privind 
eliberarea unor copii 
de pe documentele 
din arhiva 
 

Arhiva instituţiei Persoanele solicitante Ori de câte 
ori este 
cazul 



Nr. 

crt. 
Tipul de informatie 

Documente din 
care rezultă 
informa ia 

Sursa Destinatarii Frecventa 

20.  Informatii privind procesele 
electorale 

Ordine de prefect 
privind masurile 
organizatorice 
pentru procesele 
electorale, circulare, 
adrese 

Prefect , 
Autoritatea 
Electorală 
Permanenta, 
Ministerul 
Afacerilor Interne 

Primarii,  
Birourile electorale, 
Alegatorii 

Ori de câte 
ori se 
organizează 
procese 
electorale 

21.  Informaţii privind  structura 
organizatorica a instituţiei 

Organigrama si 
statul de functii 

Instituţia 
Prefectului 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Aparatul de 
specialitate , orice 
persoana fizica sau 
juridică 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

22.  Informaţii privind datele 
personale ale personalului 
instituţiei 

Declaraţii de avere, 
declaraţii de interese 

Instituţia 
Prefectului 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Personalul din 
aparatul de 
specialitate, Prefectul, 
orice persoana fizica 
sau juridica interesată 

Permanent 
 

23.  Informaţii privind datele 
personale ale personalului 
instituţiei 

Dosare profesionale  Instituţia 
Prefectului 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Personalul din 
aparatul de 
specialitate, Prefectul 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

24.  Informaţii privind atribuţiile 
personalului din aparatul 
de specialitate 

Fisele posturilor Instituţia 
Prefectului 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Personalul din 
aparatul de 
specialitate, Prefectul 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

25.  Informaţii privind litigiile 
instituţiei la instanţe 

Citaţii, dosarele de 
instanţă, registrul de 
cauze 

Serviciul verificarea 
legalităţii 

Prefectul, 
Juriştii, consiliile 
locale,primarii, 
comisiile locale de 
fond funciar 

Permanent 

26.  Informaţii in domeniul 
situaţiilor de urgenţă 

Rapoarte operative, 
note de control, 
informări, dosarele 
de şedinţă ale 
Comitetului judeţean 
pentru situaţii de 
urgenţă 

Compartimentul 
pentru situaţii de 
urgenţă 

Primarii, consiliile 
locale, Inspectoratul 
pentru situaţii de 
urgenţă, Consiliul 
judeţean,persoane 
fizice interesate 

Permanent 

27.  Informaţii privind 
activitatea serviciilor 
publice deconcentrate 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministerele de resort 

Permanent 

28.  Informaţii privind 
activitatea Colegiului 
prefectural 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii 

lunar 

29.  Informaţii privind 
activitatea comisiei de 
dialog social 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice, 
consultări, 
parteneriate 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii, 
sindicate 
 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

30.  Informaţii privind 
activitatea comitetului 
consultativ de dialog civic 
pe problemele persoanelor 
vârstnice 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii, 
organizaţii judeţene 
ale pensionarilor 
 

lunar 



Nr. 

crt. 
Tipul de informatie 

Documente din 
care rezultă 
informa ia 

Sursa Destinatarii Frecventa 

31.  Informaţii rezultate din ac-
tivitatea comisiei judeţene 
privind egalitatea de şanse 
dintre femei si bărbaţi 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile deconcen-
trate, ministere, pri-
marii, organizaţii jude-
ţene ale pensionarilor 

lunar 

32.  Informaţii privind 
activitatea Consiliului 
Consultativ pentru protectia 
consumatorilor 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice, 
planuri de masuri 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii, 

trimestrial 

33.  Informaţii privind 
activitatea Comisiei 
judeţene de incluziune 
sociala 

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice, 
planuri de măsuri 

Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii, 

trimestrial 

34.  Informaţii privind 
activitatea Comisiei 
judeţeane de acţiune 
împotriva violenţei în 
sport  

Rapoarte, informări, 
situaţii statistice, 
planuri de măsuri 

Serviciul 
deconcentrate 

Direcţia judeţeană 
pentru tineret şi sport 

trimestrial 

35.  Informaţii privind 
eliberarea paşapoartelor 
simple 

Documentele depuse 
de persoanele 
interesate pentru 
eliberarea 
paşapoartelor 

Serviciul public 
comunitar pentru  
eliberarea şi 
evidenţa 
paşapoartelor 
simple 

Persoanele solicitante zilnic 

36.  Informaţii privind 
eliberarea permisului de 
conducere şi inmatricularea 
vehiculelor 
Documente depuse pentru 
preschimbare permise, 
înmatriculare vehicule 

Ordinul privind 
organizarea 
examenului pentru 
permis de conducere 

Serviciul public 
comunitar Regim 
Permise de 
Conducere şi 
Înmatricularea 
Vehiculelor 

Persoanele solicitante zilnic 

37.  Informaţii despre bugetul 
instituţiei şi execuţia 
bugetară 

Fila de buget si 
situaţiile financiare 

Serviciul Financiar 
contabilitate 

Instituţia Prefectului 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

38.  Informaţii despre 
raporturile contractuale ale 
instituţiei 

Contracte  Serviciul Financiar 
contabilitate 

Instituţia Prefectului, 
partenerii contractuali 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

39.  Informaţii despre 
salarizarea personalului 
instituţiei 

State de funcţii Serviciul Financiar 
contabilitate 

Instituţia Prefectului 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

40.  Informaţii privind strategia 
de comunicare a instituţiei 

Comunicate de 
presă,dosare de 
presă, programul de 
audienţe 

Compartimentul 
Informare Relaţii 
cu Publicul. 
Purtătorul de 
cuvânt  

Instituţia Prefectului 
Ministerul Afacerilor 
Interne 
Mass-media, 
cetăţenii 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

41.  Informaţii privind starea 
economică si socială a 
judeţului 

Rapoarte anuale Serviciul 
deconcentrate 

Serviciile 
deconcentrate, 
ministere, primarii, 

Anual  

42.  Informaţii rezultate din 
notele de control ale 
Corpului de control al 
prefectului 

Note de constatare Corpul de control Serviciile 
deconcentrate, 
Instituţia Prefectului, 
primării 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

  


