Lista documentelor de interes public
emise de Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi

1.Rapoarte anuale privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, postate pe site
2.Rapoarte anuale privind aplicarea Legii nr.544/2001, postate pe site
3.Buletinul informativ cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art.5
din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, postat pe site
4.Ordinele prefectului cu caracter normativ
5.Ordinele Prefectului privind restituirea proprietăților
6.Hotărâri ale Comisiei județene de fond funciar
7.Ordinele prefectului privind constituirea și componența comisiilor/comitetelor gestionate (Colegiul
Prefectural, Comisia de Dialog Social, Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice etc)
8.Ordinele prefectului de modificare/completare a membrilor comisiilor/comitetelor gestionate
9.Ordinele prefectului pentru aprobarea Regulamentelor de organizare şi functionare pentru
comisiile/comitetele gestionate
10.Regulamentele de organizare şi functionare pentru comisiile/ comitetele gestionate
11.Convocator comisii
12.Invitații comisii
13.Ordine de zi comisii
14.Materiale prezentate în ședințe
15.Procese verbale, minute sedinte, rapoarte
16.Strategii, planuri, proiecte, studii, cercetări, analize
17.Monitorizări şi execuţii bugetare
18.Note informative financiar-contabile
19.Registre de casă
20.Declaraţii fiscale
21.Fişe activităţi zilnice mijloace de transport
22.Declaraţiile de avere şi interese
23.Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
24.Codul de etică a funcţionarilor publici şi a personalului contractual
25.Programul anual al achiziţiilor publice
26.Contactele de achiziţii publice atribuite, cu excepţia celor clasificate
27.Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul M.A.I., conform
legislaţiei în vigoare, cu excepţia celor referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit
legii
28.Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune
şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate
29. Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
30. Hotărâri ale Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor
31.Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare,
rapoartele periodice privind stadiul implementării măsurilor şi acţiunilor cuprinse în plan
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32.Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului
33.Plan judeţean de acţiuni şi măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor
externe/rapoartele periodice privind stadiul implementării măsurilor şi acţiunilor cuprinse în plan
34.Acorduri/convenţii/protocoale de colaborare, parteneriat, asociere, înfrăţire / evidenţa acestora
35.Planul de relaţii internaţionale
36.Rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea relaţiilor internaţionale, note de fundamentare
primiri delegaţii străine/deplasări în străinătate
37.Evidenţa proiectelor cu finanţare guvernamentală şi locală la nivelul autorităţilor publice locale şi
serviciilor publice deconcentrate
38.Evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Iaşi
39.Raportările periodice privind barierele în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor,
capitalurilor, serviciilor
40.Referate pentru motivarea elaborării şi promovării proiectelor de hotărâri de Guvern
41.Rapoarte anuale ale Corpului de Control al Prefectului
42.Ordinele Prefectului privind înfiinţarea Biroului Judeţean pentru Romi si Grup de Lucru Mixt
43.Planul de Măsuri Judeţean, conform H.G. nr.1221 din 2011
44.Rapoarte de progres semestriale si anuale ale Biroului Judeţean pentru Romi si Grup de Lucru
Mixt
45.Minute ale şedinţelor publice
46.Comunicate ale Cancelariei Prefectului
47.Invitaţii
48.Rapoarte de activitate periodice, bilanţuri cuprinzând date statistice privind emiterea
paşapoartelor, în condiţiile legii
49.Raport privind rezultatul verificărilor efectuate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Iaşi cu privire la modul
de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu
prevederilor Legii nr. 677/2001 şi a I.M.A.I. nr.27/2010, în condiţiile legii
50.Informaţii privind documente necesare înmatriculării, radierii şi eliberării autorizaţiei de
circulaţie provizorie pentru probe a vehiculului – formulare (modele tip), tarife pentru plăci cu
numere de înmatriculare, tarife chitanţe reprezentând contravaloare certificat de înmatriculare, taxe
autorizare provizorie
51.Informaţii privind documentele necesare preschimbării permisului de conducere românesc;
duplicat la permisul de conducere; preschimbării permisului de conducere străin cu document similar
românesc – formulare (model tip), tarife chitanţe reprezentând contravaloare permis de conducere
52.Informaţii privind programarea candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere,
examinarea la proba teoretică şi proba de traseu, tarife chitanţe reprezentând contravaloare taxe
examinare
53. Plan audit public intern anual
54. Sinteză raport de activitate Compartiment Audit Public Intern
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