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LISTA  DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC DIN CADRUL 

PRIMĂRIEI ORAŞULUI ZLATNA 

 
                                                                                                                APROBAT  

                                                                                                                  PRIMAR,  

Ing.Ponoran Silviu 

 

 

 

1.SECRETAR ŞI CONSILIUL LOCAL 

 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului 

Zlatna 

- Hotărârile Consiliului Local al oraşului Zlatna 

- Componenţa Consiliului Local al oraşului Zlatna 

- Declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali 

- Rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa 
 

 

2.SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

- Lista certificatelor de urbanism 

- Lista autorizaţiilor de construire/demolare 

- Planul urbanistic general al oraşului Zlatna 

- Planuri urbanistice zonale 

- Nomenclatorul stradal 

- Lista certificatelor de urbanism pentru utilităţi ( reţele apă-canal, 

electrice,gaz, telefonie ) 

- Lista autorizaţii de construire pentru utilităţi ( reţele apă-canal, electrice, 

gaz, telefonie ) 
 

 

3.COMPARTIMENTUL AGRICOL 

 

- Oferte de vânzare terenuri agricole 

 

4. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

 

- Bugetul local de venituri şi cheltuieli 

- Balanţa şi bilanţul contabil al Primăriei oraşului Zlatna 
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- Lista de investiţii  

- Anunţ colectiv de publicare a somaţiilor şi titlurilor executorii  

- Informări ale primarului privind starea economică şi socială a oraşului 

- Zonarea teritorială a oraşului Zlatna pentru plata impozitelor şi taxelor 

locale 
 

 

5. BIROUL DEZVOLTARE, INVESTIŢII, UNITATE IMPLEMENTARE 

PROIECTE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

-  Lista obiectivelor de investiţii pentru Primăria oraşului Zlatna 

- Programe anuale ale lucrărilor de drumuri şi poduri, salubritate, spaţii verzi 

- Procese verbale de constatare a stadiului fizic al lucrărilor 

-Caietele de  sarcini şi documentaţii ce stau la baza organizării şi desfăşurării 

licitaţiilor publice 

- Contracte de achiziţii publice 

- Proces verbal deschidere oferte 

- Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice 

- Raportul privind achiziţiile publice 

- Programul achiziţiilor publice pe anul în curs 

- Strategii locale 

- Planuri de dezvoltare locală 

- Cereri de finanţare pentru diferite programe care gestionează fondurile 

structurale pentru oraş în domeniile de activitate care pot fi finanţate prin 

fonduri structurale sunt : mediul înconjurător, infrastructuri, turism, 

învăţământ, sănătate, resurse umane şi alte categorii de activităţi ce intră în 

priorităţile oraşului 
 

6. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

- Lista informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001 

- Rapoarte anuale conform Legii 544/2001 
 

7.  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

-  Organigrama 

- Statul de funcţii 

- Regulamentul de ordine interioară 

- Regulamcntul de organizare şi funcţionare 

- Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici 

- Anunţuri în vederea ocupării funcţiilor publice vacante 
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- Anunţuri în vederea ocupării funcţiilor contractuale  
 

8. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

 

- Rapoarte lunare privind cantitatea de deşeuri 

- Inventarul bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Zlatna 
 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Ing.Zavragiu Adina Monica 

 

 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

p.arh şef Plăviţu Ion 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL, 

inspector Vasile Mihaela Ileana 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, 

şef Serviciu Ţibea Eugenia 

 

 

BIROUL DEZVOLTARE, INVESTIŢII, UNITATE IMPLEMENTARE 

PROIECTE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE,  

şef Serviciu Hepcal Adrian 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

referent Jorj Claudia Maria 

 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 

Consilier Sătmărean Ileana Marcela 

 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, 

şef Serviciu Cîmpean Vasile 

 

 

 


