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         MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL  BOTOŞANI 

 

 

LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC 
 

-  Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani; 
- Declaraţii de avere şi interese; 
- Bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- Bilanţul contabil; 
- Achiziţii publice; 
- Informaţii privind activitatea pe linie de integritate; 
- Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- Informaţii cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi 

administrative a judeţului; 
- Informaţii cu privire la activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate; 
- Informaţii cu privire la activitatea Colegiului Prefectural; 
- Datele de contact ale instituţiilor incluse în componenţa Colegiului Prefectural: 

denumire, telefon, adresa de e-mail; 
- Informaţii privind componenţa comisiilor/grupurilor de lucru constituite prin ordine ale 

prefectului; 
- Rapoarte ale comisiilor constituite prin ordine ale prefectului; 
- Informaţii cu privire la Proiecte de Hotărâri ale Guvernului iniţiate de Instituţia 

Prefectului la solicitarea autorităţilor publice locale;  
- Rapoarte şi evaluări cu privire la situaţiile de urgenţă; 
- Informaţii cu privire la acţiunile pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a 

politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe; 
- Informaţii cu privire la măsurile stabilie la nivel judeţean, în conformitate cu 

documentele programatice referitoare la integrarea europeană; 
- Informaţii necesare cunoaşterii documentelor privind integrarea europeană, adoptate la 

nivel central; 
- Informaţii prin care se urmărește atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură 

cu procesul de integrare europeană; 
- Informaţii cu privire la activităţile organizate de Instituţia Prefectului - Judeţul Botoșani, 

menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către 
cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de 
alte organisme internaţionale. 

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei, fotografii, cv-uri 
- Numele şi prenumele purtătorului de cuvânt 
- Coordonatele de contact ale instituţiei publice: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail 
- Agenda prefectului 
- Informaţii privind programul de funcţionare al biroului apostilă, persoane de contact, 

numere de telefon 
- Informaţii privind apostilarea documentelor, respectiv legislaţie, lista actelor 

administrative pe care se aplică apostila, adrese ale instituţiilor implicate în eliberarea apostilei, 
informaţii privind taxele, formular cerere eliberare apostilă 

 



- Informaţii privind programul de relaţii cu publicul, persoane de contact, numere de 
telefon 

- Informaţii privind actele normative în baza cărora funcţionează Serviciul Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, datele de identificare ale şefului 
serviciului, programul de funcţionare, programul de audienţe, programul de relaţii cu publicul 

- Date statistice privind numărul de cereri de eliberare a paşapoartelor simple şi numărul 
de paşapoarte simple emise 

- Date tehnice și statistice, anunţuri, conform atribuţiilor prefectului, privind organizarea 
de alegeri locale, parlamentare; 

- Avizele Comisiei de Atribuire de Denumiri constituită în baza O.G. nr. 63/2002; 
- Ordinele Prefectului cu caracter normativ; 
- Documente de interes juridic; 
- Alte documente gestionate sau produse în cadrul compartimentelor pentru care 

conducerea instituţiei dispune publicarea pe site; 
- Informaţii privind actele normative în baza cărora funcţionează Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, datele de identificare 
ale şefului serviciului, programul de funcţionare, programul de audienţe, programul de relaţii cu 
publicul 

- Situaţii statistice anuale privind numărul vehiculelor existente în judeţul Botoşani, 
numărul posesorilor de permise de conducere, numărul persoaneloe examinate în vederea 
obţinerii permisului de conducere şi numărul persoanelor declarate admis/respins în urma 
examinării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


