ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA MAURENI
PRIMAR
D I S P O Z I ł I A Nr. 42
din 19.01.2009
privind clasificarea documentelor emise sau gestionate de Primaria comunei
Maureni si serviciile din subordinea Consiliului Local al comunei Maureni
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei Maureni,
- prevederile Legii 677/2002 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile ulterioare;
- prevederile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitãtii de solutionare a petitiilor,
aprobata si modificata prin Legea nr. 233/2002,
- prevederile OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinŃelor de
către autorităŃile publice centrale şi locale, aprobata si modificata prin Legea nr. 223/2002,
- prevederile HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naŃionale de protecŃie a informaŃiilor
clasificate în România,
- prevederile Legii nr. 16/1996 legea arhivelor naŃionale, cu modificarile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu
modificarile ulterioare,
- prevederile Legii 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate, cu modificarile
ulterioare;
- prevederile HG 781/2002 privind protecŃia informaŃiilor secrete de serviciu cu modificarile
ulterioare;
În temeiul art. 63, art. 68 si art. 115 lit b) din Legea nr. 215 / 2001 republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare privind administraŃia publică locală ,
PRIMARUL COMUNEI MĂURENI
DISPUN E:
Art.1. Primaria comunei Maureni si serviciile subordonate Consiliului Local Maureni produc si
gestioneaza urmatoarele categorii de documente :
a. documente care conŃin informaŃii de interes public ;
b. documente la care accesul este limitat de prevederi legale speciale ;
c. documente secrete de serviciu ;
d. documente secrete de stat .
Art.2. Se stabileste lista cuprinzând documentele de interes public produse si gestionate de către
Primărie şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al comunei Măureni, conform Anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta dispoziŃie.
Art.3. Se stabileste lista cuprinzând documentele de interes public produse si gestionate de către
Primărie şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al comunei Măureni, care se aduc la
cunostinta publica din oficiu, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta dispoziŃie şi
care ste extrasa din Anexa nr. 1.
Art.4. Se stabileste lista cuprinzând documentele de interes public produse si gestionate de către
Primărie şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al comunei Măureni, care pot fi puse la

dispoziŃie la cererea oricărei persoane, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta
dispoziŃie şi care ste extrasa din Anexa nr. 1.
Art.5.(1) Se stabileste lista cuprinzând documentele de interes public produse si gestionate de
către Primărie şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al comunei Măureni, la care accesul
este limitat de prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal, a căror divulgare pune în
pericol relaŃiile sociale între persoane sau grupuri de persoane sau care aduce atingere bunei
funcŃionalităŃi a instituŃiei şi a relaŃiilor acesteia cu serviciile publice descentralizate sau alte persoane
fizice sau juridice cu care colaborează, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta
dispoziŃie.
(2) Accesul la documentele menŃionate în Anexa nr. 4 se poate face numai la cererea scrisă a
persoanelor care justifică un interes şi numai cu aprobarea primarului sau a persoanei împuternicite în
acest sens.
(3) În cazul în care accesul la documentele prevăzute la alinneatul (1) necesită realizarea de
copii xerox, solicitantul va suporta costurile serviciilor de copiere prin achitarea unei taxe al cărei
cuantum este stabilit prin hotărâre a consiliului local.
Art.6. Se stabileste lista cuprinzând documentele secrete de serviciu produse si gestionate de către
Primărie şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al comunei Măureni, conform Anexei nr. 5
care face parte integranta din prezenta dispoziŃie .
Art.7. Documentele secrete de stat gestionate de către Primărie şi serviciile publice subordonate
Consiliului Local al comunei Măureni, sunt clasificate ca atare prin reglementări legale specifice şi
poartă regimul stabilit prin acestea.
Art.8. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 pot fi completate numai prin dispoziŃie a primarului şi cu alte
documente produse sau gestionate de primarie sau de serviciile publice subordonate.
Art.9. Prezenta dispoziŃie va fi adusa la cunoştinŃă publică prin afişare în locuiri vizibile, va fi
publicată pe pagina de internet, intră în vigoare si se comunică conform art. 68 alin (2) şi art. 117 din
Legea nr. 215/2001 la :
a. InstituŃia Prefectului Jud. Caraş-Severin
b. Compartimentelor funcŃionale ale primăriei;
c. Serviciilor din subordinea consiliului local;
d. contabilitate din aparatul de specialitate al primarului.

PRIMAR ,
Traian Puşcaş
AVIZAT
Secretar ,
Ilie Gheorghe

Anexa nr. 1
la DispoziŃia Primarului nr. __42_ din 19.01.2009

CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
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Hotărâri ale Consiliului Local Măureni cu caracter normativ;
DispoziŃii ale Primarului Comunei Maureni cu caracter normativ ;
Organigrama aparatului de specialitate al primarului ;
Regulamente de organizare şi funcŃionare ;
Regulemente de ordine interioară ;
Programul de audienta al primarului, viceprimarului si secretarului ;
Numele şi prenumele conducătorilor şi ale funcŃionarului responsabil cu difuzarea informaŃiilor
publice
Coordonatele de contact ale instituŃiilor ;
Sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil ;
Programele şi strategiile proprii ;
ModalităŃile de contestare a actelor emise / adoptate de primar / consiliul local ;
PublicaŃiile de vânzare privind procedura executării silite ;
DeclaraŃii de căsătorie ;
Certificatele de urbanism ;
Planurile urbanistice ;
Lista cuprinzând categoriile de documente produse / gestionate ;
Arondarea localităŃiilor pe secŃii de votare ;
AnunŃurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajări ;
AnunŃurile pentru licitaŃii, concesionări, închirieri, achiziŃii publice, etc. ;
CitaŃii trimise spre afişare ;
Rapoartele, referatele şi avizele care stau la baza emiterii / adoptarii actelor normative ;
Documentele care conŃin date statistice despre comuna ;
DocumentaŃia care stă la baza organizării licitaŃiilor publice;
Conturile de execuŃie bugetară ;
BalanŃa de verificare lunară ,
EvidenŃa creditelor bugetare ;
Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare ;
Referate privind proiectele bugetare si rectificările bugetare ;
Rapoarte de certificare a bilnaŃurilor contabile şi a conturilor de execuŃie bugetara ;
SituaŃii privind stadiul lucrărilor de investiŃii ;
Procese verbale de recepŃie calitativă ;
Procese verbale de recepŃie finală ;
SituaŃii de lucrari, dispoziŃii de şantier şi alte aspecte specifice urmăririi executării lucrărilor de
investiŃii ;
Liste de cantităŃi pentru lucrarile executate la unităŃile de învăŃământ ,
DocumentaŃii privind schimburi de terenuri ;
Studii de bonitate cu elemente de pedologie ;
Contracte concesiuni servicii publice ;
Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit;
Pontaje cu orele de munca efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001;
Beneficiarii de ajutor social care trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii ;
Situatia retetelor eliberate in vederea distribuirii laptelui praf conform Legii 321- 2001;

42. Actele financiar – contabile cuprinzând veniturile şi cheltuielile derulate prin şi pentru bugetul
local, extrabuget şi prin fondurile speciale ;
43. Contracte de închiriere , concesionare, vânzare , licitaŃii etc ;
44. Inventarele cuprinzând bunurile din domeniul public şi privat al comunei ;
45. Contractările de împrumuturi ;
46. Actele privind angajarea, transferarea , sancŃionarea şi concedierea angajaŃilor ;
47. Registrele agricole ;
48. Lucrările comisiei locale de fond funciar ;
49. Lucrările de cadastru şi amenajarea teritoriului ;
50. DocumentaŃia privind autorizaŃiile de construire / desfiinŃare ;
51. Lucrări privind Planul Urbanistic General ;
52. Programele privind dezvoltarea economico-socială a comunei ;
53. Acte privind autoritatea tutelară, protecŃie socială, etc .
54. Registre de evidenŃă ;
55. Acte referitoare la alegerile locale, parlamentare şi prezidenŃiale ;
56. Acte referitoare la organizarea activităŃilor de apărare şi de protecŃie civilă;
57. Planuri de pază;
58. Planuri şi măsuri de apărare psi ;
59. Acte notariale ;
60. CorespondenŃă cu organele administraŃiei publice centrale şi judeŃene ;
61. CorespondenŃă organisme descentralizate ale statului ;
62. Lucrări, acte, documente referitoare la recensământul populaŃiei , locuinŃelor şi agricol ;
63. Lucrări referitoare la sigilii, ştampile ;
64. Contracte vânzare-cumpărare ;
65. Acte privind angajarea, transferarea, detaşarea, sancŃionarea şi desfacerea contractelor de muncă
ale angajaŃilor proprii ;
66. Acte privind dosarele de personal pentru angajaŃii proprii ;
67. Lucrări privind completarea registrului agricol ;
68. Lucrări privind aplicarea legilor proprietăŃii ;
69. Acte privind cadastrul imobiliar ;
70. Cereri, adeverinŃe, certificate privind datele din registrele agricole ;
71. CirculaŃia juridică a terenurilor ;
72. Contracte de arendă ;
73. Registrul actelor de proprietate ;
74. AutorizaŃii de construire / desfiinŃare , certificate de urbanism ;
75. Documente privind închirierile, concesionările, vânzările, licitaŃiile de bunuri din domeniul
public sau privat la comunei ;
76. Lucrări protecŃia mediului ;
77. Lucrări dezvoltare economico-socială ;
78. Lucrări privind evidenŃa bunurilor din domeniul public sau privat ;
79. Lucrări privind statele de funcŃiuni ;
80. Lucrări privind eliberarea de autorizaŃii , avize, etc. ;
81. Lucrări de stare civilă cu tot ceea ce este cuprins în sfera de acŃiune reglementată de lege ;
82. Alte lucrări , dosare, acte care intră în sfera de activitate a autorităŃii administraŃiei publice
locale din România conform legilor în vigoare ;
83. Acte din cele produse sau gestionare de primărie şi care nu fac parte din categoria actelor
exceptate de la accesul liber al cetăŃenilor prevăzute la art. 12 din HG 123/ 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la
informaŃiile de interes public;

Anexa nr. 2
la DispoziŃia Primarului nr. __42_ din 19.01.2009

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
CARE SE DAU PUBLICITĂłII DIN OFICIU

DispoziŃii ale Primarului Comunei Maureni cu caracter normativ ;
Hotărâri ale Consiliului Local Măureni cu caracter normativ;
Organigrama aparatului de specialitate al primarului ;
Regulamente de organizare şi funcŃionare ;
Regulamente de ordine interioară ;
Programul de audienta al primarului, viceprimarului si secretarului ;
Numele şi prenumele conducătorilor şi ale funcŃionarului responsabil cu difuzarea
informaŃiilor publice
8. Coordonatele de contact ale instituŃiilor ;
9. Sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil ;
10. Programele şi strategiile proprii ;
11. ModalităŃile de contestare a actelor emise / adoptate de primar / consiliul local ;
12. PublicaŃiile de vânzare privind procedura executării silite ;
13. DeclaraŃii de căsătorie ;
14. Certificatele de urbanism ;
15. Planurile urbanistice ;
16. Lista cuprinzând categoriile de documente produse / gestionate ;
17. AnunŃurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajări ;
18. AnunŃurile pentru licitaŃii, concesionări, închirieri, achiziŃii publice, etc. ;
19. CitaŃii trimise spre afişare ;
20. Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit;
21. Anunturi privind închirierile, concesionările, vânzările, licitaŃiile de bunuri din domeniul
public sau privat la comunei ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anexa nr. 3
la DispoziŃia Primarului nr. _42_ din 19.01.2009

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
AL CĂROR ACCES ESTE NEÂNGRĂDIT
ŞI CARE SE POT OFERI LA CERERE ORICĂREI PERSOANE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Documentele care conŃin date statistice despre comuna; .
Rapoartele, referatele şi avizele care stau la baza emiterii / adoptarii actelor normative;
DocumentaŃia care stă la baza organizării licitaŃiilor publice;
Conturile de execuŃie bugetară ;
BalanŃa de verificare lunară ,
EvidenŃa creditelor bugetare ;
Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare ;
Referate privind proiectele bugetare si rectificările bugetare ;
Rapoarte de certificare a bilanŃurilor contabile şi a conturilor de execuŃie bugetara ;
SituaŃii privind stadiul lucrărilor de investiŃii ;
Procese verbale de recepŃie calitativă ;
Procese verbale de recepŃie finală ;
SituaŃii de lucrari, dispoziŃii de şantier şi alte aspecte specifice urmăririi executării lucrărilor
de investiŃii ;
Liste de cantităŃi pentru lucrarile executate la unităŃile de învăŃământ ,
DocumentaŃii privind schimburi de terenuri ;
Studii de bonitate cu elemente de pedologie ;
Contracte concesiuni servicii publice ;
Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silita;
Pontaje cu orele de munca efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001;
Beneficiarii de ajutor social care trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii ;
Situatia retetelor eliberate in vederea distribuirii laptelui praf conform Legii 321- 2001;
Actele financiar – contabile cuprinzând veniturile şi cheltuielile derulate prin şi pentru bugetul
local, extrabuget şi prin fondurile speciale ;
Inventarele cuprinzând bunurile din domeniul public şi privat al comunei ;
Contractările de împrumuturi ;
Lucrări privind Planul Urbanistic General ;
Programele privind dezvoltarea economico-socială a comunei ;
AutorizaŃii de construire / desfiinŃare , certificate de urbanism ;
Documente privind închirierile, concesionările, vânzările, licitaŃiile de bunuri din domeniul
public sau privat la comunei( dupa deschiderea ofertelor) ;
Lucrări protecŃia mediului ;
Lucrări dezvoltare economico-socială ;
Lucrări privind evidenŃa bunurilor din domeniul public sau privat ;
Lucrări privind organigrama ;
Lucrări privind eliberarea de autorizaŃii , avize, etc. ;

Anexa nr. 4
la DispoziŃia Primarului nr. _42_ din 19.01.2009

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE LA CARE ACCESUL ESTE LIMITAT
DE PREVEDERILE LEGALE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, A CĂROR DIVULGARE PUNE ÎN PERICOL RELAłIILE SOCIALE
ÎNTRE PERSOANE SAU GRUPURI DE PERSOANE SAU POATE ADUCE
ATINGERE BUNEI FUNCłIONALITĂłI A INSTITUłIEI ŞI A RELAłIILOR
ACESTEIA CU SERVICIILE PUBLICE DESCENTRALIZATE SAU CU
ALTE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CU CARE COLABOREAZĂ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Dosarele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti şi a documentelor care le compun in care
consiliul local sau unul din serviciile subordonate este parte ;
SituaŃiile cu privire la litigiile aflate pe rolul instanŃelor de judecată din diferite faze procesuale ;
Actele administrative cu caracter individual ;
Răspunsuri la corespondenŃa primită de la persoanele fizice sau juridice, precum şi de la alte
instituŃii publice centrale sau locale ;
Solicitări şi răspunsurile la acestea ce au ca obiect drepturi cu caracter personal ;
AdeverinŃele, certificatele şi extrasele eliberate din arhivă ;
Dosarele de executare silită şi actele care le compun ;
Adrese catre poliŃie, camera de comert, registrul comertului, etc. pentru identificarea domiciliilor
persoanelor fizice sau sediile persoanelor juridice, subiecŃi ai unor probleme juridice ;
Procese verbale de negociere directă ;
Contracte de vânzare cumpărare, de concesiune, de închiriere sau de comodat, alte tipuri de
contracte in care comuna este parte, precum şi actele adiŃionale la acestea ;
Anchetele sociale( toată categoria de anchete sociale ) ;
Dosarele de ajutor social împreună cu actele ce-l compun ;
AdeverinŃele eliberate ( toate adeverinŃele ) ;
Dări de seama prezentate de tutori ;
Dosare fiscale ;
Facturi fiscale ;
Fişe personale ;
Fişele de evaluare a performanŃelor profesionale ;
Dosarele de personal ,
Carnetele de muncă ;
Anchetele administrative ;
DispoziŃii interne ;
Statele de funcŃii ;
Statele de plata ;
Pontajele ;
Documentele primare care stau la baza operaŃiilor patrimoniale ;
Documentele contabile de gestiune ;
ChitanŃele regim special ;
ExecuŃii de conturi pe venituri ;
ExecuŃia casa venituri ;
Rapoarte execuŃie bugetară venituri ;
Documentele justificative ale operaŃiunilor de încasări şi plăŃi prin bancă şi casă ;
Foi de vărsământ ;
Carnete de CEC ;
Rapoarte de audit ;

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Documentele depuse de ofertanŃi în cadrul procedurilor de licitaŃie până la deschiderea ofertelor ;
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuŃie pentru lucrările de investiŃii ;
CărŃile tehnice ale construcŃiilor ;
Protocoale încheiate între comună şi persoane fizice sau juridice ;
Planuri topografice si baza de date ale acestora ;
AdeverinŃele de rol, certificate fiscale, bilete de proprietate, certificate de producător ;
Procese verbale de punere în posesie ;
DocumentaŃia care a stat la baza autorizaŃiilor de construire, desfiintare ;
Procesele verbale de constatare a contravenŃiilor ;
Note de constatare sau de control efectuate de persoane cu atribuŃii de control ;
Toate categoriile de acte de stare civilă ;
Anexa 1 pentru deschiderea succesiunilor ;
Documentele de pregătire a protecŃiei civile ;
Documentele de organizare a protecŃiei civile ;
Planuri de apărate pe tipuri de dezastre ;
Propuneri pentru bugetul protecŃiei civile şi pentru dezastre ;
Planul activităŃilor de protecŃie civilă
Planul PAAR ;
Documentele întocmite la exerciŃiile de protecŃie civilă ;
Documentele întocmite la exerciŃiile pentru şi cu ocazia situaŃiilor de urgenŃă ;
Documentele de conducere ale CLSU, şi CPC ;
Documente referitoare la spaŃiile de adăpostire şi transmisiuni ;

Anexa nr. 5
la DispoziŃia Primarului nr. _42_ din 19.01.2009

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE CLASIFICATE
CA AVĂND CARACTER DE SECRET DE SERVICIU

1

2
3
4
5
6

Parolele de acces în reŃeaua informatică a Primăriei comunei Măureni şi serviciile subordonate
consiliului local şi pentru softurile utilizate în activitatea curentă ( impozite şi taxe, registru
agricol, contabilitate, asistenŃă socială, evidenŃa persoanelor, etc. ) ;
Planul de alarmare a persoanelor de conducere din structura de protecŃie civilă sau din cea a
situaŃiilor de urgenŃă ;
Planul de evacuare al comunei ;
Planul de mobilizare în caz de război ;
Planul de mobilizare la locul de muncă ;
Carnetul de mobilizare ;

