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Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, 

potrivit legii, de Institutia Prefectului judetului Vaslui 

(Anexa 2 la Ordinul Prefectului nr. 223/2010) 

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

acces la informatiile de interes public si a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, categoriile de documente 
produse si/sau gestionate, sunt urmatoarele: 
 
1 Ordine ale Prefectului 
2 Hotarâri ale Comisiei judetene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenurilor 
3 Hotarâri ale Comisiei judetene Vaslui privind aplicarea Legii nr.9/1998 si Legii 
nr.290/2003 
4 Hotarâri, rapoarte si procese verbale ale Colegiului Prefectural 
5 Raportul anual al prefectului asupra starii generale economice, sociale, culturale 
si administrative a judetului 
6 Planul anual de actiuni pentru realizarea în judetul Vaslui a obiectivelor prevazute 
în Programul de Guvernare 
7 Raportul anual al prefectului judetului asupra stadiului realizarii sarcinilor ce 
revin potrivit Programului de guvernare 
8 Rapoarte si informari privind activitatea desfasurata de serviciile publice 
deconcentrate 
9 Rapoarte si informari privind activitatea Comisiei de Dialog Social 
10 Rapoarte si informari ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice 
11 Rapoarte trimestriale ale Grupului de lucru pentru identificarea obstacolelor în 
calea liberei circulatii a persoanelor si serviciilor 
12 Rapoarte anuale privind accesul la informatiile de interes public 
13 Rapoarte semestriale si anuale privind activiatea de aplicare a apostilei 
14 Sinteza anuala a actiunilor si activitatilor desfasurate în judet pe linia 
promovarii si respectarii drepturilor omului 
15 Rapoarte anuale privind implementarea la nivel local a Strategiei Nationale de 
îmbunatatire a situatiei romilor 
16 Situatia monitorizarii proiectelor derulate de autoritatile administratiei publice 
locale din judetul Vaslui, cu finantare externa 
17 Documente privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale, parlamentare, 
europarlamentare si prezidentiale, precum si a referendumurilor locale si nationale 
18 Autorizatii pentru colectarea deseurilor industriale reciclabile 
19 Raspunsuri la petitii, sesizari, reclamatii 
20 Registru de evidenta a petitiilor 
21 Adrese primite si transmise diferitelor ministere si servicii deconcentrate 
22 Planul regional de actiune pentru mediu 
23 Planul local de actiune pentru mediu al judetului Vaslui 
24 Planul regional de actiune pentru învatamântul profesional si tehnic pentru 
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regiunea Nord-Est 
25 Planul local de actiune pentru învatamântul profesional si tehnic  
26 Registru de evidenta a actelor administrative adoptate/emise de autoritatile 
administratiei publice locale si judetene, transmise Prefectului Judetul Vaslui în vederea 
verificarii legalitatii; 
27 Proceduri prealabile formulate cu privire la modificarea, completarea, sau 
revocarea actelor autoritatilor administratiei publice locale si judetene considerate 
nelegale de catre prefect 
28 Registru de evidenta a cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti 
29 Dosare de instanta 
30 Monitorul Oficial al judetului Vaslui transmis prefectului de catre Consiliul 
judetean Vaslui 
31 Cereri formulate de catre Comisia Judeteana de atribuire de denumiri si 
hotarârile adoptate de aceasta 
32 Rapoarte, sinteze, analize si referate cu privire la activitatea de verificare a 
legalitatii actelor 
33 Informari catre Comisia tehnica centrala privind stadiul masurilor întreprinse 
pentru buna organizare a alegerilor parlamentare, prezidentiale, europarlamentare si 
locale, precum si a referendumului national 
34 Procese verbale întocmite în cadrul sedintelor de instruire a primarilor si 
secretarilor cu prilejul organizarii alegerilor 
35 Publicatii privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii 
sectilor de votare 
36 Proiecte de hotarâri de guvern si note de fundamentare 
37 Corespondenta cu diverse autoritati sau institutii publice 
38 Cereri pentru acordarea avizului de înscriere a firmelor la registrul comertului 
conform Legii nr. 26/1990 cu modificarile si completarile ulterioare 
39 Acorduri si raspunsuri privind refuzul emiterii acordului de înscriere a firmelor 
la registrul comertului 
40.Rapoarte si situatii privind stadiul aplicarii Legii nr.9/1998, Legii nr. 290/2003, 
Legii nr.10/2001 si legilor fondului funciar 
41 Pasapoarte simple temporare, pasapoarte simple electronice, pasapoarte simple 
temporare cu mentionarea domiciliului in strainatate 
42 Adeverinte privind exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate 
43 Cererile de eliberare a pasapoartelor insotite de documentele anexate conform legii 
44 Cererile de eliberare a adeverintelor privind exercitiul dreptului de libera circulatie 
45 Rapoarte saptamanale, lunare, anuale, privind indicatorii realizati 
46 Procese verbale de constatare a contraventiilor la regimul pasapoartelor 
47 Registrul de evidenta a cererilor de eliberare a adeverintelor privind exercitiul 
dreptului la libera circulatie in strainatate 
48 Registrul de evidenta a proceselor verbale de contraventie la regimul pasapoartelor 
49 Raspunsuri la solicitari formulate în baza Legii nr.544/2001 
50 Registru de evidenta a cererilor privind informatiile de interes public 
51 Documente specifice activitatii de audit 
52 Documente specifice activitatii de resurse umane. 
 


