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LISTA  DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

1. Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de 
telefon, nr. fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet. 

2. Programul de funcționare al instituției. 
3. Structura Primăriei orașului Rupea. 
4. Componența Consiliului Local al orașului Rupea. 
5. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali si a funcţionarilor publici; 
6. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Rupea; 
7. Hotărârile Consiliului Local al Orasului Rupea; 
8. Procesele verbale privind şedinţele Consiliului  Local al Orasului Rupea; 
9. Regulament privind autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de 

alimentație publică. 
10. Regulament privind închirierea pășunilor aflate în administrarea Consiliului Local 

Rupea. 
11. Regulament de acordare material lemnos către populația orașului Rupea. 
12. Regulament de organizare și funcționare a Primăriei Rupea. 
13. Regulament de funcționare a Consiliului Local Rupea. 
14. Regulamentul intern al salariaților UAT oraș Rupea. 
15. Regulament de organizare și funcționare a SPCLEP oraș Rupea. 
16. Regulament privind  regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local. 
17. Regulament privind procedura de eliberare a acordurilor/autorizațiilor pentru 

desfășurarea exercițiilor comerciale în zonele destinate folosinței publice din or. Rupea. 
18. Regulament privind finanțarea unităților de cult. 
19. Regulament de salubrizare a or. Rupea. 
20. Regulament de pășunat. 
21. Regulament pentru funcționarea piețelor agroalimentare și a târgurilor din or. Rupea. 
22. Raportul anual de activitate al Primarului Orasului Rupea. 
23. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public; 
24. Raport anual privind transparenţa decizională; 
25. Bugetul local al orașului Rupea; 
26. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii; 
27. Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale. 
28. Lista funcțiilor publice și a veniturilor salariale ale Primăriei orașului Rupea; 
29. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de 

remediere; 
30. Planul de integritate al orașului Rupea, jud. Brașov și a unităților 

subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020; 
31. Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de 

monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 
32. Registrul de evidență a datoriei publice a orașului Rupea; 
33. Planul de Mobilitate Urbană a orașului Rupea; 
34. Planurile urbanistice generale (PUG); 
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35. Publicații de căsătorie în orașul Rupea; 
36. Oferte de vânzare teren; 
37. Lista şi datele de contact ale instituţiilor subordonate Primăriei orasului Rupea 
38. Rapoartele de activitate ale instituțiilor subordonate Primăriei orașului Rupea. 

39. Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor 
publice/posturi vacante; 
40. Strategia de dezvoltare a orașului Rupea 2017-2030; 
41. Caietele de sarcini privind achizițiile UAT Rupea. 
42. Documente privind serviciul de asistență socială; 
43. Documente privind serviciul de evidență a persoanelor; 
44. Documente privind serviciul de stare civilă; 
44. Anunțuri diverse ale Primariei Rupea; 
45. Programul și tarifele de vizitare ale Cetății Rupea. 
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