Lista cuprinzând documentele de interes public potrivit Legii nr.544/2001
Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
Minutele şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Slobozia
Dispoziţiile cu carater normativ emise de Primarul Municipiului Slobozia
Declaraţiile de avere şi interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor publici
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
Primăriei municipiului şi Consiliului local al Municipiului Slobozia cât şi
componenţa nominală a Consiliului Local Slobozia, inclusiv apartenenţa politică.
Informări întocmite de Primarul Municipiului Slobozia privind starea economică
şi socială a municipiului.
Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii municipali precum şi
de către viceprimari.
Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local.
Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi
aplica sancţiuni.
Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni
în domeniile de activitate.
Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, prcum şi cu
privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuit.
Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de
detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu
mobilier stradal şi construcţii provizorii.
Lista certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire eliberate.
Lista contractelor de concesiune a bunurilor aflate în proprietatea privată a
municipiului.
Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul obştesc, precum şi
prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social.
Organizarea concursurilor pentru locurile vacante.
Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform
hotărârilor Consiliului Local.
Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate,
înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale,
informaţii despre oportunităţi de finanţare, despre cum se obţine finanţare de le
Uniunea Europeană şi de la alţi finanţatori, proceduri specifice de angajare şi de
derulare a programelor de asistenţă pentru pre-aderare; informaţii referitoare la
Uniunea Europeană, despre impactul aderării pentru noile state membre ale
Uniunii Europene.
Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor.
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe
şi în repartizarea locuinţelor.
Informaţii publice privind concesionarea serviciilor publice.
Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de TAXI.
Lista operatorilor de transport taxi şi a taximetriştilor independenţi autorizaţi.

Lista autovehiculelor taxi autorizate.
Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul
municipiului.
Relaţii cu O.N.G.-urile.
Informaţii despre programele cu finanţare externă, relaţii cu IMM-urile.

