
 

 

 

Lista cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau 

gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu 
 

 

 

□ Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local al orașului Costești; 

□ Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul orașului Costești; 

□ Componența nominală a Consiliului Local al orasului Costești, inclusiv 

apartenența politică; 

□ Strategii de dezvoltare pe diverse domenii de activitate; 

□ Informări întocmite de primarul orașului Costești privind starea economică și 

socială a orașului, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local; 

□ Rapoarte anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali,precum si de 

catre viceprimar; 

□ Ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilanul orasului 

Costesti,precum si a terenurilor cu destinatie forestiera aflate pe raza orasului 

Costesti; 

□ Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si 

aplica sanctiuni; 

□ Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni 

si domeniile de activitate; 

□ Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor; 

□ Lista autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica,eliberate 

in baza prevederilor Legii 227/2015,privind Codul fiscal,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

□ Lista avizelor privind orarul de functionare al unitatilor de recreeere si 

divertisment,al unitatilor care comercializeaza bauturi alcoolice si functioneaza in 

locatii din cladiri colective; 

□ Lista Acordurilor privind utilizarea temporara a locurilor publice in scopul 

desfasurarii de activitati comerciale,eliberate in baza unei dispozitii a Primarului 

orasului Costesti; 

□ Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta,precum si cu 

privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de 

locuinta; 

□ Propuneri de la cetateni; 

□ Planurile urbanistice generale,regulamentul de urbanism,planurile urbanistice de 

detaliu,planurile urbanistice zonale,planurile de situatie si amplasamente cu 

mobilier stradal si constructii provizorii; 

□ Lista certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate; 

□ Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii,servicii,produse si 

lucrari,privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de 



concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari publice si 

a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare; 

□ Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folosul comunitatii,precum 

si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social; 

□ Lista de achizitii publice,servicii si lucrari; 

□ Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

□ Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform 

hotararii consiliului local,modul de calcul al acestora,contribuabilii care 

beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea 

oricaror altor prevederi privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

□ Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile din tara si strainatate,infratirea 

cu alte comunitati din strainatate,programe ale unor vizite bilaterale; 

□ Lista asociatilor de proprietari/locatari; 

□ Lista atestatelor de producatori eliberate; 

□ Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului 

Costesti; 

□ Relatii cu ONG-uri,programe ale acestora si colaborari; 

□ Informatii despre programele cu finantare externa. 

 

 

NOTĂ: Modificarea și completarea listei se face periodic, de către Primarul orașului 

Costești. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


