
                                               Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local   
al comunei Topraisar nr. 10/29.01.2021 

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei 
comunei Topraisar și Consiliului Local Topraisar;  

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare 
programul de audiente;  

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Topraisar şi  ale 
persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;  

4. Coordonatele de contact ale Primăriei și Consiliului Local Topraisar, respectiv: 
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
internet;  

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  
6. Programele si strategia comunei Topraisar;  
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;  
8. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii; 
9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii, în situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate;  

10. Raportul anual de activitate al autorităţii;  
11. Publicarea un raport periodic de activitate care sa cuprinda informatiile de interes 

public, cel puţin anual; 
12. -Contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a  Legii  nr. 544/2001, 

prin consultarea la sediul acestora cu exceptia celor care se excepteaza de la accesul la 
informatiile 

13. DeclaraţiIle de căsătorie în ziua primirii acestora. 
14. Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Topraisar 
15. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Topraisar 
16. Componența nominală a Consiliului local al comunei Topraisar, inclusiv apartenența 

politică, comisiile de specialitate, regulamentul de funcționare al Consiliului local.  
17. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali. 
18. Informări intocmite de primarul comunei Topraisar privind starea economico-socială a 

comunei Topraisar, rapoartele anuale de activitate economico-socială precum si 
informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotărârilor Consiliului local 

19. Planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie.  
20. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, 

modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiază anumite categorii de 
cetateni, informatii care privesc aplicarea Codului Fiscal 

21. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali și ale funcționarilor 
publici; 

22. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole;  
23. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desființare eliberate.  


