LISTA
Documentelor emise și gestionate prin aparatul de specialitate al
primarului, care se exceptează de la liberul acces la informație
Nr.crt.
Document
1
Documente, conținând date cu caracter personal, care însoțesc hotărârile
consiliului local si dispozițiile primarului.
2
Deliberari ale consiliului local,in cazurile in care,potrivit legii,s-a aprobat ca
acestea sa nu fie publice,precum si deliberari ale autoritatii executive,inclusiv
documentele intocmite in aceste situatii.
3
Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei,cum ar fi acte si
certificate de nastere,casatorie,deces,precum si copii ale acestora,dosare de
casatorie,mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte
asemenea,cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare
civila inregistrate la nivelul orasului.
4
Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventilor.
5
Certificate de urbanism,impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru
eliberarea acestora,precum si cererile prin care au fost solicitate,cu exceptia
planurilor de situatie.
6
Autorizatii de construire/desfiintare,impreuna cu documentatia anexa prevazuta
de lege pentru eliberare,inchidere si regularizare,precum si cererile prin care au
fost solicitate,cu exceptia planurilor de situatie.
7
Reclamatii si sesizari adresate consiliului local,primarului si Primariei orasului
Costesti de catre persoanele fizice si juridice,fara acordul semnatarilor.
8
Informatii cu caracter fiscal referitoare la impozite,taxe,contributii si alte sume
datorate bugetului local,potrivit Codului de procedura fiscala.In categoria
informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare
la identitatea contribuabililor,natura si cuantumul obligatiilor fiscale,natura,sursa
si suma veniturilor debitorului,plati,transferuri de
numerar,solduri,incasari,deduceri,credite,datorii,valoarea patrimoniului net sau
orice fel de informatii obtinute din declaratii ori documente prezentate de catre
contribuabili sau orice alte informatii cunoscute de organul fiscal ca urmare a
exercitarii atributiilor de serviciu,potrivit prevederilor Codului de procedura
fiscala.
9
Informatii primite de la banci,organe de politie,institutii care gestioneaza registre
publice sau alte asemenea,care au caracter confidential.
10
Documente rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de
disciplina,cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare,in situatia in
care sedintele comisiei de disciplina nu au avut caracter public.
11
Documente care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile
nr.481/2004,republicata,inclusiv documentele Comitetului local pentru situatii
de urgenta si Planul de protectie civila al orasului Costesti.
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Documente cu caracter militar,care se intocmesc in baza HG
nr.1204/2007,privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de
asediu,la mobilizare si pe timpul starii de razboi.
Documente care se intocmesc potrivit Leg.477/2003,privind pregatirea
economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,inclusiv documentele
comisiei pentru probleme de aparare.
Documente care se intocmesc potrivit Legii nr.132/1997,privind rechizitiile de
bunuri si servicii de interes public.
Informatii cuprinse in dosarul de achizitie publica,privind atribuirea contractelor
de achizitie publica,contractelor de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii,in masura in care acestea sunt clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuala ori industriala,ori aduc atingere principiului
concurentei loiale,potrivit legii.
Contracte civile si contracte administrative,daca acestea contin clauze de
confidentialitate.
Rapoarte de audit intern si procese financiare de control financiar.
Documente care privesc persoane fizice,aflate in dosarele Biroului juridic,care
fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut
obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea.
Documente care privesc persoanele fizice si juridice,aflate in arhiva proprie,care
contin datele cu caracter personal,precum si cele care privesc activitatile
comerciale sau financiare,daca publicitatea acestora,aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuala sau industriala,precum si principiul concurentei loiale.
Date cu caracter personal si profesional ale salariatilor,precum si ale candidatilor
la concursurile organizate in cadrul primariei orasului Costesti.
Note interne si de serviciu cu caracter personal,precum si statele de salarii.
Registre generale de corespondenta,rezultate din inregistrarile sistemului
electronic al primariei,care contin date cu caracter personal.
Autorizatii pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica,eliberate in baza
prevederilor Legii privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile
ulterioare,precum si documentele in baza carora au fost eliberate.
Avize privind orarul de functionare al unitatilor de recreere si divertisment,al
unitatilor care comercializeaza bauturi alcoolice si functioneaza in locatii din
cladiri colective.
Acorduri privind utilizarea temporara a locurilor publice,in scopul desfasurarii
de activitati comerciale,precum si documentele in baza carora au fost eliberate.
Alte documente cu caracter personal,care cad sub incidenta Leg.677/2001,pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a datelor,cu modificarile si completarile ulterioare.

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

