Anexa nr. 2

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI
JUDEŢEAN ARGEŞ

-

-

-

-

Documentaţiile de amenajarea teritoriului sau urbanism aprobate de Consiliul judeţean
Argeş;
Documentaţiile de amenajarea teritoriului sau urbanism aprobate de Consiliul Judeţean
Argeş;
Listele cu Certificatele de Urbanism şi Autorizaţii de construire eliberate sau prelungite
de Consiliul Judeţean Argeş şi documentaţiile tehnice ce au stat la baza emiterii acestora,
în condiţiile legii;
Listele cu avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi avizele de
oportunitate pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului; documentaţiile
avizate, în condiţiile legii;
Planul de menţinere a calităţii Aerului în Judeţul Argeş;
Situaţia privind stadiul elaborării şi/sau actualizării PUG ale UAT din judeţul Argeş, în
vederea includerii în „Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism” derulat la
nivelul MDRAP;
Rapoartele Consiliilor de Administraţie ale intreprinderilor publice;
Contractele de mandat ale membrilor Consiliilor de Administraţie; Proceduri specifice
(Scrisoarea de aşteptări, profilul candidatului, anunţul de selcţie);
Rapoartele de evaluare ale activităţii Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor
publice;
Lista cuprinzând obiectivele de investiţii aparţinând judeţului Argeş, finanţate în cadrul
Programului naţional de dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013;
Lista cuprinzând obiectivele de investiţii ale judeţului Argeş ce se finaţează din bugetul
local.
Situaţii cu lucrările de investiţii (indiferent de sursa de finanţare) din cadrul serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
Situaţii cu indicatori de performanţă şi cost pentru activităţi din cadrul serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
Situaţii cu sistemele de iluminat public în localităţile urbane în cadrul programului POR –
Axa prioritară 3;

-

Situaţii cu localităţile rurale cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare;
Rapoarte privind evidenţa şi administrarea patrimoniului, inaintate spre aprobare plenului
Consiliului Judeţean Argeş;
Referate privind intrările/ieşirile în evidenţele contabile ale patrimoniului;
Registru de intrare – ieşire a petiţiilor;
Caiet de sarcini pentru documentaţii de atribuire a imobilelor terenuri şi clădiri, aflate în
proprietatea judeţului Argeş;
Contracte de administrare, închiriere, concesiune şi folosinţă gratuită pentru imobilele
terenuri şi clădiri, aflate în propritatea Judeţului Argeş;
Informări, note interne, referate, rapoarte – documente create pentru uz intern;
Strategia anuală şi Anexa Programul anual al achiziţiilor publice;
Dosarul achiziţiilor publice;
Bugetul de venituri şi cheltuieli – local;
Bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii;
Situaţii financiare centralizate ale Judeţului Argeş, trimestriale şi anuale;
Situaţii lunare privind execuţia bugetului local: venituri şi cheltuieli;
Raportul privind execuţia bugetului local şi al bugetului de venituri şi subvenţii,
trimestrial şi anual;
Situaţia privind datoria publică;
Studii oportunitate;
Strategii implementare sistem informatic integrat;
Documente implementare strategii/programe naţioanle, aderare portaluri guvernamentale;
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliul Judeţean Argeş şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
Organigrama;
Statul de funcţii;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Argeş;
Regulamntul de Ordine Interioară al Consiliului Judeţean Argeş;
Declaraţii de avere;
Declaraţii de interese;
Anunţuri în vederea ocupării functiilor publice şi contractuale vacante;
Situaţia drepturilor salariale (pe funcţii) stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi
prevazute de acte normative;
Planul de ocupare a funcţiilor publice;
Note de fundamentare;
Referate de aprobare;
Procese verbale;
Materiale de specialitate;

-

-

-

Rapoarte, informări;
Dispoziţii;
Regulamente;
Hotărâri;
Documentaţii adoptate în şedinţele Comisiei de monitorizare control intern managerial;
Strategia de Sănatate a Judeţului Argeş 2013 – 2018;
Lista privind unităţile sanitare din administrarea Consiliului Judeţean Argeş;
Lista privind unităţile de asistenţă medico-socială din administrarea Consiliului Judeţean
Argeş;
Documente informative privind activitatea Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar;
Convenţii de parteneriat privind furnizarea de servicii sociale de către furnizori privaţi din
judeţul Argeş;
Documente privind implementarea Strategiei Naţionale anticorupţie 2016 – 2020 la
nivelul Consiliului Judeţean Argeş;
Procedura privind selecţia O.N.G-urilor care furnizează servicii sociale în vederea
încheierii convenţiilor de parteneriat;
Lista privind Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, judeţul Argeş;
Planul anual de acţiune privind serviciile soaciale elaborat de serviciul public specializat
de asistenţă socială de la nivelul judeţului Argeş (DGASPC), în colaborare cu Consiliul
Judeţean;
Contracte neutralizate deşeuri de origine animală;
Procesele verbale ale şedinţelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean Argeş;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş;
Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor judeţeni;
Rapoartele anuale de monitorizare privind transparenţa decizională întocmite potrivit
Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni;
Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor;
Monitorul Oficial al Judeţului Argeş.
Hotărâri judecătoreşti, pentru dosarele finalizate în fond şi căile extraordinare de atac,
rămase definitive şi irevocabile sau irevocabile, după caz, la cererea părţilor din dosarul
cauzei;
Note de fundamentare/Rapoarte privind redactarea proiectelor de acte normative iniţiate
de Consiliul Judeţean Argeş;
Informări privind actele publicate în Monitorul Oficial al României;
Documente rezultate din modificările şi/sau completările survenite în domeniul
public/privat al Judeţului Argeş, precum şi al UAT-urile de pe raza judeţului Argeş;

-

-

Documente în vederea promovării Hotărârilor de Guvern pentru: completarea şi
modificarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor judeţului Argeş; transmiterea unor drumuri forestiere şi terenul
aferent din domeniul public al Statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor
în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor
locale; înfiinţarea sau desfiinţarea unor unităţi sanitare; alocarea unor sume din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale
produse în judeţ; completarea Anexei la Hotărârea de Guvern nr. 540/2000, privind
drumurile judeţene şi comunale;
Ghidul finanţărilor nerambursabile conform Legii nr. 350/2005;
Anunţul de participare privind concursul de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
Anunţul de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă;
Regulamentul de acordare a burselor sociale;
Lista cu beneficiarii burselor sociale;
Calendarul evenimentelor culturale;
Informări privind cooperarea internaţională – parteneriate;
Anunţ concurs de management pentru instituţiile de cultură subordonate CJ Argeş +
caietul de obiective al instituţiei;
Parteneriatele încheiate între CJ Argeş şi alte instituţii/organizaţii;
Informare privind stadiul derularii proiectelor de investitii cu finantare internationala.
Documente privind programele de finanţare internaţională;
Portofoliu de proiecte al Consiliului Judeţean pentru a căror finanţare se întocmesc cereri
specifice programelor internaţionale;
Fişe cadru de prezentare a proiectelor cu finanţare internaţională, aflate în diverse etape
(accesare/contractare/implementare);
Strategii, planuri de acţiuni;
Fişele de prezentare ale localităţilor.

