
INSTITU IA PREFECTULUI VÂLCEA 

                                                     

L I S T A   D O C U M E N T E L O R 

CE CON IN INFORMA II DE INTERES PUBLIC 

1.Lista actelor normative în baza cărora func ionează institu ia. 

2.Organigrama Institu iei Prefectului Vâlcea. 

3.Regulamentul de organizare şi func ionare. 

4.Regulamentul de ordine internă. 

5.Datele de identificare a conducătorilor institu iei , programul de lucru şi programul de 
audien e. 

6.Bugetul institu iei. 

7.Bilan ul contabil. 

8.Sursele financiare. 

9.Declara iile de avere şi declara iile de interese ale personalului. 

10.Lista posturilor vacante scoase la concurs. 

11.Registrul de eviden ă a actelor administrative emise sau adoptate de către autorită ile 
administra iei publice locale. 

12.Referatele privind verificarea legalită ii actelor administrative. 

13.Procedurile prealabile. 

14.Situa ii statistice  privind incompatibilită ile aleşilor locali. 

15.Situa ii statistice privind acordarea de drepturi veteranilor de război. 

16.Informări, rapoarte şi situa ii statistice privind aplicarea legilor funciare şi legilor 
reparatorii. 

17.Situa ii statistice privind controlul de legalitate exercitat de prefect. 

18.Referatele Colectivului tehnic de lucru al Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate. 



19.Hotărârile adoptate de către Comisia jude eană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate. 

20.Ordinele cu caracter normativ emise de prefect. 

21.Rapoarte de activitate ale institu iei prefectului şi ale structurilor de specialitate. 

22.Strategii elaborate de institu ia prefectului. 

23.Rapoarte, informări şi situatii statistice privind activitatea de apostilă. 

24.Rapoarte, informări şi situa ii statistice privind organizarea şi desfăşurarea audien elor. 

25.Avizele Comisiei jude ene pentru atribuirea de denumiri. 

26.Rapoarte statistice ale comisiei de disciplină pentru analiza abaterilor disciplinare ale 
secretarilor unită ilor administrativ teritoriale. 

27.Ordinea de zi a şedin elor Comisiei jude ene de heraldică. 

28.Comunicatele Comisiei jude ene de heraldică. 

29.Procesele verbale ale şedin elor Comisiei jude ene de heraldică. 

30.Planul anual de ac iuni pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare şi stadiul realizării acestora. 

31.Planul cu privire la priorită ile de dezvoltare a jude ului. 

32.Raportul anual privind starea socio-economică a jude ului. 

33.Rapoarte periodice privind activitatea serviciilor deconcentrate. 

34.Materialele prezentate şi procesele verbale ale şedin elor Colegiului prefectural. 

35.Materiale prezentate şi minutele încheiate în cadrul şedin elor Comisiei de dialog social. 

36. Materiale prezentate şi minutele încheiate în cadrul şedin elor Comisiei de Dialog Civic 
pentru problemele persoanelor vârstnice. 

37.Materiale prezentate şi procesele verbale încheiate în cadrul Comitetului Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen ă. 

38.Situa ii privind stadiul proiectelor finan ate din fonduri europene de la nivelul 
autorită ilor publice locale din jude . 

39.Adrese, circulare menite să conducă la cunoaşterea de către autorită ile administra iei 
publice locale şi cetă eni a programelor de finan are externă. 



40.Situa ii privind stadiul de implementare a strategiei de dezvoltare a serviciilor 
comunitare de utilită i publice. 

41.Situa ii privind stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetă enilor români apar inând minorită ii romilor. 

42.Rapoartele  Comisiei de protec ie a mediului şi ecologie. 

43.Avizele prefectului emise pentru proiectele de buget/situa iile financiare privind 
execu iile bugetare ale serviciilor publice deconcentrate. 

44.Ini iative legislative înaintate ministerelor în vederea solu ionării unor probleme cu 

caracter general sau local. 

45.Informări privind ac iunile comune desfăşurate pentru prevenirea situa iilor de urgen ă 
cu scopul de a opera ionaliza comitetele locale şi serviciile voluntare pentru situa ii de 
urgen ă. 

46.Documentel cu privire la propunerile pentru acordarea unor ajutoare umanitare în 
scopul protec iei popula iei afectate de calamită i naturale, epidemii, epizotii, incendii sau 
alte fenomene periculoase. 

47.Documente cu privire la necesarul de materiale de constrc ii, alimente, îmbrăcăminte şi 
proiectele de hotărâri de Guvern ini iate pentru acordarea de ajutoare în acest sens. 

48.Lista actelor necesare pentru ob inerea adeverin elor de liberă călătorie în străinătate 
şi/sau paşapoarte anterioare. 

49.Programele de lucru ale serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi permise. 

50.Lista actelor necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar 
persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. 

51.Lista actelor necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar 
minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani. 

52. Lista actelor necesare pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar 
minorilor care  au împlinit vârsta de 14 ani. 

53.Cererile formulate de persoanele îndreptă ite pentru exercitarea drepturilor prevăzute de 
Legea nr.677/2001(cererea pentru exercitarea dreptului de acces, cererea pentru 

exercitarea dreptului de interven ie, cererea pentru exercitarea dreptului de opozi ie). 

54.Lista actelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere auto. 



55.Documentele necesare la constituirea dosarului de examinare pentru ob inerea 
permisului auto de conducere. 

56.Lista documentelor necesare la înmatricularea unui vehicul. 

57.Lista documentele necesare la radierea unui vehicul. 

58.Lista taxelor şi tarifelor pentru permise de conducere şi examinări, pentru înmatricularea 

autovehiculelor şi remorcilor, autorizarea provizorie a circula iei autovehiculelor şi 
remorcilor neînmatriculate, autorizarea pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor, 
contravaloarea plăcilor de numere de înmatriculare. 

59.ordinul prefectului privind organizarea examenului pentru ob inerea permisului de 
conducere. 

60.Comunicatele şi informările de presă. 

61.Lista actelor oficiale pentru care se aplică apostila. 

62.Informa ii privind organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale. 

63.Raport anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informa iile de interes public, la nivelul institu iei prefectului şi la nivel de jude . 

64.Lista primăriilor din jude -date de contact. 


