
 
         ANEXA NR.1 la H.C.L 

 
 
 

Lista cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate, 
altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu 

 
 

 -Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara; 
 -Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului 
Timişoara; 
 -Componenţa nominală a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,  
inclusiv apartenenţa politică a acestora; 
 -Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 
consiliului local; 
 -Raportul Primarului Municipiului Timişoara cu privire la activitatea 
din primărie şi ale serviciilor publice subordonate; 
 -Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali şi de viceprimari; 
 -Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata 
contravenţii şi aplica sancţiuni; 
 -Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi 
aplica sancţiuni şi domeniile de activitate; 
 -Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; 
 -Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile 
urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale; 
 -Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire 
eliberate, autorizaţiilor de funcţionare, autorizaţiilor de nefuncţionare, 
adeverinţe de număr poştal şi de denumiri stradale, acord de funcţionare 
comerţ ambulant, acorduri promoţionale, autorizaţii persoane fizice şi 
asociaţii familiale Acorduri de funcţionare; 
 -Listele cu nomenclatoarele stradale; 
 -Date statistice referitoare la autorizaţiile de construire; 
-Extrase din planurile de situaţie scările: 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000 ; 
 -Planurile de situaţie şi amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii 
provizorii; 
-Lista asociaţiilor de proprietari/locatari; 
 -Informaţii privind lucrările tehnico-edilitare executate pe teritoriul 
minicipiului Timişoara; 
 -Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, 
servicii şi lucrări, în conformitate cu Legea nr.212/2002, O.G. nr.60/2001 
privind achiziţiile publice; 
 -Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări; 



 -Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, 
precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă; 
 -Lista cuprinzând patrimoniul Primăriei Timişoara; 
 -Lista cuprinzând vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă; 
 -Liste de priorităţi la locuinţe; 
 -Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite 
conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, 
contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care 
privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii  din Codul Fiscal privind impozitele 
şi taxele locale; 
 -Informaţii despre programele cu finanţare externă; 
 -Informaţii generale pentru cetăţeni străini; 
 -Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din tară şi 
străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor 
vizite bilaterale; 
 -Informări întocmite de Primarul Municipiului Timişoara privind 
starea economică şi socială a municipiului; 
 -Informări privind acţiuni şi programe de promovare a municipiului 
Timişoara 
 -Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe 
teritoriul municipiului Timişoara; 
 -Relaţii cu ONG-uri, programe ale acestora şi colaborări; 
 -Liste cu producătorii agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc 
acordat de stat în baza O.U.G. nr.72/2003; 
 -Lista certificatelor de producător agricol eliberate; 
 -Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul 
Municipiului Timişoara , precum şi a terenurilor cu destinaţie forestieră 
aflate pe raza municipiului Timişoara; 
 -Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs; 
 -Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici 
periculoşi, asistenţa socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui 
act juridic de înstrăinare, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale; 
 -Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul 
naşterilor, căsătoriilor , deceselor şi alte asemenea; 
 -Propuneri de la cetăţeni; 
 SERVICII  PUBLICE: 
 -Informaţii privind activitatea Serviciilor Publice subordonate 
Primăriei: Centrul Comunitar de Asistenţă Socială, Serviciul Public de 
Asistenţă Specială, Centrul de Tranzit pentru minori, Cantina de Ajutor 
Social, Serviciul Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Casa de Cultură, şi 
anume: structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor. 
 -Situaţia statistică privind activitatea Serviciilor Publice din subordinea 
Primăriei Timişoara, şi anume: 



  -numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor 
social acordat conf.Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 
  -numărul cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiilor 
pentru copiii nou-născuţi conf.Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 
  -numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de susţinere 
pentru familiile monoparentale conf.OUG 105/2003; 
  -numărul beneficiariilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor 
conf. OUG 81/2003 
 -Situaţia statistică privind activitatea Serviciului pentru Protecţie 
Socială Comunitară referitoare la asistenţa persoanelor vârstnice; 
 -Situaţia statistică a persoanelor care au situaţii economico-sociale 
deosebite şi care beneficiază de servicii sociale  gratuite sau contra cost , care 
constau în distribuirea de hrană  . 
 -Situaţii statistice referitoare la numărul persoanelor cu handicap şi a 
asistenţilor personali beneficiare de transport urban şi necesarul de fonduri 
băneşti solicitat în cadrul lunii şi suma plătită pentru decontarea 
transportului urban; 
  -numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, 
fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor; 
  -numărul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi 
fondurile lunare achitate.  
 -Situaţii statistice privind resocializarea şi reintegrarea socială a 
copiilor străzii, a copiilor cerşetori din Timişoara; 
 -Agenda  anuală a manifestărilor culturale 
 -situaţii statistice privind manifestărilor şi numărul participanţilor la 
manifestări 
 - Numărul de angajaţi sancţionaţi pentru neîndeplinirea sarcinilor de 
serviciu 
 - Numărul de cereri care nu au fost rezolvate în termenul legal 

- Lista cu felul în care consilierii au votat o anumită hotărâre, cu 
excepţia celor cu caracter secret 


