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             Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, în 
conformitate cu prevederile art.5 alin (1), din Legea nr.544/2001, privind liberul 
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: 

 
      1. Lista actelor normative în baza cărora funcționează Primăria Comunei Filipeștii 
de Târg, în conformitate cu prevederile art.5 alin (1), lit. a din Legea nr.544/2001; 

 
       2. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Filipeștii de Târg; 
            3. Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei Comunei Filipeștii de 
Târg; 
            4. Regulamentul Intern al Primăriei Comunei Filipeștii de Târg; 
            5. Datele de contact ale conducerii instituției și ale persoanei responsabile cu 
implementarea prevederilor legii nr.544/2001; 
            6. Programul de funcționare; 
            7. Programul de relații cu publicul; 
            8. Program audiențe; 
            9. Bugetul instituției; 
           10.Bilanțul contabil; 

                 11. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Filipeștii de 
Târg; 

           12. Contractele de achiziții publice; 
                 13. Anunțuri-Invitații de participare în conformitate cu ”Norma Internă privind 
procedura simplificată proprie”, pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, Anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică; 
                 14. Codul de etică al angajaților instituței; 
                 15. Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice 
de Detaliu; 

           16. Buletine informative 
           17. Situația veniturilor salariale;  
           18. Declarațiile de avere și interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor 
publici; 
           19. Anunțurile de concurs privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante; 
           20. Raportul annual privind accesul la informațiile de interes public; 
           21. Buletinul informativ cu informațiile de interes public care se comunică din oficiu, 
conform art.5 din legea nr.544/2001; 
              
           18. Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în 
care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 
public solicitate.   
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