
  

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

 
Lista cuprinzând documentele de interes public  

• Hotărâri adoptate de către Consiliul Județean Hunedoara; 

• Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara; 

• Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Hunedoara, 
programul de audiențe, coordonate de contact; 

• Coordonatele de contact ale Consiliului Județean Hunedoara, respectiv : adresa, 
numere de telefon, numere de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet; 

• Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de relații cu publicul; 

• Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Hunedoara; 

• Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; 

• Programele și strategiile adoptate de Consiliul Județean Hunedoara; 

• Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, ale 
vicepreședinților privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 
consiliului județean ; 

• Rapoartele anuale  de activitate ale  consilierilor județeni; 

• Rapoartele anuale de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara ; 

• Rapoartele anuale de activitate ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Județean Hunedoara ; 

• Rapoarte anuale privind accesul la informațiile de interes public întocmite conform 
Legii nr. 544/2001 ; 

• Rapoarte anuale privind transparența decizională în administrația publică la nivelul 
Consiliului Județean Hunedoara întocmit conform Legii nr. 52/2003 ; 

• Rapoartele anuale privind modul de soluționare a petițiilor ; 

• Declarațiile de avere și de interese ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, 
ale vicepreședinților, ale consilierilor județeni și ale funcționarilor publici ; 
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• Lista documentelor produse și/sau gestionate de Consiliul Județean Hunedoara ;  

• Evidența eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire ; 

• Lista investițiilor la nivelul Consiliului Județean Hunedoara ; 

• Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean Hunedoara ; 

• Programul anual al achizițiilor publice ; 

• Lista proiectelor cu finanțare internă sau externă ; 

• Calendarul anual al piețelor și târgurilor din județul Hunedoara ; 

• Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate ; 

• Anunțuri privind concursurile  organizate de Consiliul Județean Hunedoara ; 

• Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale Consiliului Județean 
Hunedoara; 

• Componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică – ATOP; 

• Monitorul Oficial al Județului Hunedoara ; 

• Orice alte documente în afara celor exceptate de la accesul liber al cetățenilor, 
conform lege; 
Documente exceptate de la accesul liber al cetățenilor: 

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac 
parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii; 

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc 
interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria 
informațiilor clasificate, potrivit legii; 

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea 
acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, 
precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii; 

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă 

se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în 
pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei 
efectuate sau în curs de desfășurare; 
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f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere asigurării unui proces achitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre 
părțile implicate în proces; 

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. 
Alte documentele de interes public exceptate de la liberul acces, prevăzute în acte 
normative speciale. 
 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU 
GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA  

 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Consiliul 

Județean Hunedoara care constituie informații de interes public 

• Hotărâri adoptate de către Consiliul Județean Hunedoara; 

• Procese-verbale și minute ale ședințelor Consiliului Județean Hunedoara ; 

• Procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara; 

• Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara; 

• Registrul de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Hunedoara; 

• Registrul de evidență a dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Hunedoara; 

• Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

• Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Hunedoara, 
coordonatele de contact ale instituției, respectiv : denumirea, adresa, numere de 
telefon, numere de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet; 

• Programul de audiențe al președintelui, vicepreședinților Consiliului Județean 
Hunedoara și  a secretarul județului ; 

• Corespondență diversă; 

• Componența nominală a Consiliului Județean Hunedoara;  

• Baza de date a consilierilor județeni; 
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• Structura organizatorică a Consiliului Județean Hunedoara; 

• Instituțiile subordonate Consiliului Județean Hunedoara date de contact, bugete etc; 

• Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara și componența acestora; 

• Planul anual de formare profesională; 

• Dosarul profesional al funcționarilor publici și dosarul personal al salariaților Consiliului 
Județean Hunedoara; 

• Documente privind concursuri pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, 
recrutarea, promovarea și cariera funcționarilor publici; 

• Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara; 

• Rapoarte anuale de evaluare a performanțelor profesionale individuale și stabilirea 
calificativelor anuale pentru funcționarii publici; 

• Rapoarte de audit; 

• Rapoarte anuale ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul 
de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean; 

• Rapoarte anuale privind activitatea autorității publice județene; 

• Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor județeni; 

• Rapoarte anuale de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara; 

• Rapoarte anuale privind accesul la informațiile de interes public întocmite conform 
Legii nr. 544/2001; 

• Rapoarte anuale transparența decizională în administrația publică la nivelul Consiliului 
Județean Hunedoara întocmit conform Legii nr. 52/2003; 

• Rapoarte anuale privind modul de soluționare a petițiilor; 

• Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor  privind accesul la informațiile 
de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes 
public; 

• Registrul pentru reclamații administrative și plângeri în instanță conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
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• Registrul pentru evidența petițiilor ; 

• Registrul pentru evidența audiențelor; 

• Declarații de avere și de interese ale consilierilor județeni, ale președintelui și 
vicepreședinților Consiliului Județean Hunedoara; 

• Registrul declarațiilor de avere al consilierilor județeni; 

• Registrul declarațiilor de interese al consilierilor județeni; 

• Registrul declarațiilor de avere al funcționarilor publici; 

• Registrul declarațiilor de interese al funcționarilor publici; 

• Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici; 

• Declarații de apartenență politică a consilierilor județeni; 

• Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Hunedoara ; 

• Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara; 

• Bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar ; 

• Planurile urbanistice de detaliu (PUD), Planurile urbanistice zonale (PUZ), Planurile 
urbanistice generale (PUG), Planul de  amenajare a teritoriului județean (PATJ) ; 

• Certificatele de urbanism cu documentația aferentă ; 

• Autorizații de construire/desființare cu documentațiile aferente; 

• Lista investiţiilor la nivelul Județului Hunedoara; 

• Programul anual al achizițiilor publice; 

• Lista achizițiilor publice ; 

• Dosare de achiziții publice; 

• Ofertele împreună cu documentația aferentă; 

• Contractele încheiate în urma unor achiziții publice, directe de produse servicii sau 
lucrări; 

• Acorduri de asociere/parteneriat; 

• Lista proiectelor cu finanțare internă sau externă; 

• Lista Programelor și strategiilor proprii ale CJH; 

• Programul de transport public județean; 
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• Documente privind corespondența primită, creată sau expediată prin Registratura 
generală a Consiliului Județean Hunedoara; 

• Rapoarte anuale de activitate ATOP; 

• Pocesele verbale ale ședintelor ATOP; 

• Prezența pentru ședințele în plen și pe comisii ale membrilor ATOP; 

• Registrul de corespodentă al ATOP; 

• Corespondența ATOP; 

• Monitorul Oficial al Județului Hunedoara; 

• Proceduri operaționale elaborate în cadrul în cadrul sistemului de control 
intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Hunedoara; 

• Proceduri de management al riscurilor și documentele aferente; 

• Registrul riscurilor; 

• Calendarul anual al piețelor și târgurilor ce se desfășoară în județul Hunedoara; 

• Fișe de instruire SSM și PSI ale angajaților Consiliului Județean Hunedoara. 
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