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Lista cuprinzând documentele de interes public stabilite la nivelul 

Instituţiei Prefectului  judeţului Galaţi  
(Anexa  la Ordinul Prefectului nr.207/10.12.2015) 

 
În temeiul prevederilor art. 5 alin.1 lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi a H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001, se încadrează în categoria informaţiilor de interes public comunicate la 
cerere, următoarele: 
 

1. Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia; 
2. Informaţii cu privire la structura organizatorică şi atribuţiile aparatului propriu al Prefectului; 
3. Programul de funcţionare; 
4. Programul de audienţe; 
5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu 

asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 
6. Coordonatele de contact ale instituţiei:  denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-

mail şi adresa paginii de internet; 
7. Informaţii privind sursele financiare şi bilanţul contabil al Instituţiei Prefectului; 
8. Programul anual de achiziţii publice; 
9. Informaţii privind contractele de achiziţii publice încheiate; 
10. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale salariaţilor; 
11. Informaţii necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
12. Informaţii cu privire la Raportul anual al prefectului judeţului Galaţi asupra stării generale 

economice, sociale, culturale şi administrative a judeţului; 
13. Informaţii cu privire la realizarea la nivelul judeţului Galaţi a sarcinilor ce revin din Programul de 

guvernare; 
14. Informaţii cu privire la Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţul Galaţi a 

obiectivelor prevazute în Programul de Guvernare; 
15. Informaţii cu privire la activitatea Colegiului Prefectural; 
16. Informaţii privind activitatea de afaceri europene şi relatii internationale; 
17. Informaţii privind activitatea expertului pentru romi; 
18. Informaţii privind activitatea comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru organizate prin ordin al 

prefectului, cu excepţia celor prevazute la art.12 din Legea nr.544/2001:  
18.1.  Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 

Terenurilor; 
18.2. Comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate, acordarea despăgubirilor 

şi compensaţiilor cetăţenilor români beneficiari ai prevederilor  Legii nr. 9/1998 şi Legii 
nr.290/2003; 

18.3. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
18.4. Comisia de Dialog Social; 
18.5. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 
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18.6. Grup de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a 
persoanelor şi serviciilor; 
18.7. Grupul de lucru mixt pentru romi; 
18.8. Comisia Judeţeană de atribuire de denumiri; 

19. Informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, 
    europarlamentare şi prezidenţiale; 
20. Informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumurilor; 
21. Informaţii privind activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative; 
22. Situaţii statistice semestriale şi anuale cu privire la activitatea de verificare a legalităţii actelor; 
23. Informaţii privind stadiul de soluţionare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare în 

judecată, formulate de prefectul judeţului împotriva actelor administrative conform prevederilor 
art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale art.3 din 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ; 

24. Informaţii privind proiectele de guvern iniţiate de prefect la solicitarea autorităţilor locale, 
instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu; 

25. Acorduri emise de prefect pentru înscrierea firmelor la registrul comerţului; 
26. Ordine ale prefectului, cu excepţia celor ce conţin date de identificare ale persoanelor; 
27. Informaţii privind documentele înaintate la Autoritatea Naţională  pentru Restituirea 

Proprietăţilor cărora li se acordă despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001; 
28. Raport anual privind activitatea de audit public intern; 
29. Raport anual de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberal acces la 
   Informaţiile de interes public, la nivelul instituţiei şi la nivel de judet; 
30. Situaţii statistice semestriale şi anuale cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de 

primire a cetăţenilor în audienţă; 
31. Lista serviciilor publice deconcentrate şi a altor servicii publice ale ministerelor şi celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Galaţi (date de contact); 
32. Lista primăriilor localităţilor din judeţ (date de contact); 
33. Lista principalelor categorii de acte administrative supuse procedurii de aplicare a apostilei în 

cadrul instituţiei prefectului; 
34. Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga; 
35. Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu care România a încheiat convenţii, tratate 

sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă.  
 
 

P R E F E C T , 
Dorin Otrocol 
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