
 

 

 
 

ORAŞUL LIPOVA 

315400 Lipova, Judeţul Arad - România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, 

tel: + 40-257-561133, fax: + 40-257/563067 

www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro 

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate,  

potrivit legii: 
 

- Hotărâri ale Consiliului Local cu caracter normativ 

- Dispoziţii ale Primarului cu caracter normativ 

- Referatele care stau la baza emiterii dispoziţiilor Primarului Orașului Lipova  

- Rapoartele care stau la baza adoptării Hotarârilor Consiliului Local  

- Date statistice la nivelul oraşului 

- Registrul General de registratură electronică al UAT  

- Registrul manual de corespondență către toate compartimentele și structurile funcționale ale 

UAT Oraș Lipova 

- Registrul Registrelor pe UAT Oraș Lipova 

- Registrul Legii 544/2001 

- procese verbale de licitații a executorilor judecătorești 

- Note interne 

- Note de recepţie  

- Fise de magazie  

- Dispoziţii 

- Foi de parcurs 

- State de plată 

- Cereri şi formulare tipizate;  

- Buletin informativ al instituției 

- Note de informare 

- Note justificative 

- Note de constatare diverse 
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- Note de constatare privind respectarea programului de investiţii 

- Proces verbal predare-primire 

- Pontaje 

- Note de fundamentare  

- Fișele postului 

- Stat de funcții 

- Organigramă 

- Evaluari anuale 

- Proceduri Operaționale 

- Expunere de motive 

- Raport de specialitate 

- Regulamentul de Organizare și Functionare  

- Regulament de ordine interioară 

- Codul etic al angajaților 

- Rapoarte de activitate (compartimente, instituție, semestriale, anuale) 

- Rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii 544/2001  

  privind liberul acces la informaţiile de interes public 

- Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali  

- Comunicate de presă 

- Articole de presă 

- Rapoarte, statistici, informări solicitate de către alte instituții 

- Adresă-răspuns la solicitări și sesizări 

- Proiect de dispoziție 

- Adeverințe (diverse) 

- Comenzi 

- Referat de necesitate 

- Corespondenţă privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces lainformaţiile de interes public 

- Documente referitoare la pontaje, cereri de concediu de odihnă, învoiri 

- Procese verbale de şedinţe şi prelucrări dispoziţii 



- Procese verbale de contravenţie 

- Program anual al achizițiilor publice 

- Fișa de date achiziție 

- Modele formulare pentru fiecare tip de procedură: furnizare, servicii, lucrări; 

- Nota justificativă privind alegerea procedurii/a valorii estimate 

- Notă de fundamentare, pentru stabilirea comisiei de evaluare procedură și pentru alte obiective, 

dacă este cazul 

- Declarații de confidențialitate și disponibilitate membrii comisie de evaluare 

- Comanda aferentă referatului de necesitate pentru achiziție directă 

- Strategia de contractare, unde se specifică care sunt cerințele minime de calificare și criteriul de 

atribuire 

- Caiet de sarcini 

- Solicitări de oferte de preț 

- Anunțuri de licitații, invitații de participare la cererea de oferte în urma validării documentației 

de atribuire 

- Invitație la negocieri către operatorii economici cu anunț 

- Invitație la negocieri către operatorii economici fără anunț 

- Invitație participare ședințe evaluare MF/UCVAP/CVAP (dacă este cazul) 

- Proces verbal de deschidere și inventariere oferte 

- Proces verbal de evaluare oferte 

- Raport de evaluare inițială integrală, dacă este cazul 

- Adrese de solicitări de clarificări, dacă este cazul 

- Note justificative de prelungire perioadă evaluare oferte 

- Raport procedură final 

- Adrese comunicare rezultat procedură 

- Fișă de punctaj individual (dacă este cazul) 

- Fișă de punctaj în cadrul licitațiilor electronice (dacă este cazul) 

- Adresă înaintare documente în urma depunerii contestației, dacă este cazul 

- Punct de vedere referitor la constestația depusă, dacă este cazul 

- Adrese de comunicare decizie CNCS, atunci când este cazul 

- Contract de achiziție publică/acord-cadru încheiat 



- Anunț de atribuire procedură 

- Situații referitoare la achizițiile publice care s-au derulat în cadrul compartimenului Achiziții 

Publice 

- Formular de integritate în cadrul catalogului SICAP 

- Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială:  

ajutor social, alocație de susținere a familiei și a ajutorului de încalzire a locuinței, anexa nr.1 din 

H.G. nr.50/2011 

 - Situația centralizatoare privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi 

sau lichizi, anexa nr.1d, din H.G. nr.920/2011 

 - Raport statistic ajutoare încalzire, anexa nr.9 din H.G. nr.920/2011 

 - Borderou ajutoare încalzire beneficiari V.M.G. nr.416/2001, anexa nr.10 din H.G. nr.920/2011 

 - Borderou plăți, beneficiari ajutor încalzire conform O.U.G. 70/2011 

 - Borderou plăți ajutor de încălzire, beneficiari V.M.G. conform legii nr.416/2001 

 - Lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele apte de muncă care urmează să 

efectueze lunar acţiuni sau lucrări de interes local, conform Legii nr.416/2001 

 -Ancheta sociala privind stabilirea dreptului la ajutor social, alocatie pentru sustinere a familiei 

si a ajutorului pentru incalzirea locuintei  anexa nr.2 din H.G. nr.50/2011 

 - Fisa de calcul anexa nr.3 din H.G. nr.50/2011 

 - Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social anexa nr.4 la H.G. 

nr.50/2011 

 - Borderou documente stabilire drepturi noi anexa nr.5 la H.G. nr.50/2011 

 - Bordeou plati ajutor social, anexa nr.6 la H.G. nr.50/2011 

 - Situatia lunara privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de V.M.G. conform 

Legii nr.416/2001, anexa nr.8 la H.G. nr.50/2011 

- Certificat medical de constatare a capacitatii de munca anexa nr.9 din H.G. nr.50/2011 

- Lista pesoanelor apte de munca beneficiare  de ajutor social anexa nr.11 din H.G. nr.50/2011 

- Borderou dispozitii, schimbare, modificare, suspendare, incetare drept, anexa nr.14 la H.G. 

nr.50/2011 

- Raport Statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, anexa nr.17 la H.G. 

nr.50/2011 

- Cererea și declarația pe propria răspundere privind solicitarea ajutorului de urgentă, anexa nr.16 

la H.G. nr.50/2011 



- Anchetă socială pentru acordarea unui ajutor de urgență, anexa nr 16a, la H.G. nr.50/2011 

- Lista cu persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001, care dețin în 

proprietate locuință și pentru care se va încheia asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii 

nr.260/2008 

 - Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului  anexa nr.1 la O.U.G. 

nr.111/2010 

 - Adeverintă angajator privind veniturile realizate anexa nr.2 la O.U.G. nr.111/2010; 

 - Declaratia solicitantului de benficii de asistență socială cu privire la componența familiei 

 - Liste initiale privind distribuirea produselor alimentare si de igiena in cadrul POAD 2019/2021 

 - Liste suplimentare  privind distribuirea produselor alimentare si de igienă persoanelor 

dependente, conform O.U.G. nr.84/2020 

 - Sinteza privind derularea P.O.A.D. la nivelul U.A.T.-ului 

 - Acord compensare , proces-verbal predare primire cu primării în cadrul P.O.A.D. 

 - Sinteză măsuri auxiliare POAD 

-Liste pentru distribuirea necesarului de măști de protecție privind persoanele defavorizate 

(beneficiari de ajutor social conf. Lg.416/2001, beneficiari de alocatie de sustinere a familiei 

conf. Legii nr.277/2010, pensioanarii în sistem public cu pensia minimă conf. Legii nr.196/2009, 

persoane încadrate în grad de handicap, conf. art.42 și 58 din Legea nr.448/2006) conform 

O.U.G. nr.78/2020  

- Lista destinatarilor finali, persoane cu venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru 

pensionari cu vârsta de 75 ani împliniți și a persoanelor fără adăpost, conform art.3, alin.2, lit a 

din O.U.G nr.115/2020 

- Cerere și declarație pe propria răspundere, privind acordarea tichetelor sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educațional, conf. O.U.G. nr. 133/2020 

- Lista cu destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de 

materiale școlare, conf. O.U.G. nr. 133/2020 

- Proiecte de dispoziții de acordare, suspendare, modificare, reluare, încetare a ajutorului social, 

conform Legii nr.416/2001  

- Ancheta socială privind situația materială și socială în vederea obținerii unui ajutor material 

Caritas Lipova  

- Fisă de monitorizare trimestrială 

-  Plan anual de acțiune al D.A.S. Lipova 



- Fisă de consiliere și informare beneficiari și persoane asistate 

- Ancheta socială pentru acordarea sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul 

Programului național de protecție socială Bani de liceu 

- Ancheta socială pentru delegarea autorității părintești 

- Declarație privind intenția părintelui unic susținărtor sau a ambilor părinți, care intenționează să 

plece la muncă în străinătate și vor lăsa copiii în grija rudelor de gradul IV 

- Dovadă emisă de DAS prinind persoana în grija căruia este lăsat copilul pe perioada în care 

părintele unic susținăror sau ambii părinți vor fi plecați la muncă în străinătate 

- Cerere delegare autoritate părintească către instanță 

- Tabel cuprinzând situația copiilor cu părinți plecați la muncă țn străinătate 

- Fișa de observație, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

- Fișa de identificare a riscurilor, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

- Raport de vizită 

- Raport de evaluare inițială 

- Ancheta socială pentru copiii aflați în situație de risc 

- Fișa de monitorizare lunară a copiilor aflați în situație de risc 

- Fișa de consiliere a copillor aflați în situație de risc 

- Nota de fundamentare emitere dispoziție de aprobare a Planului de servicii pentru copiii aflați 

în situație de risc 

- Plan servicii pentru copilul aflat în situație de risc 

- Genograma 

- Lista cu beneficiarii de tichete sociale pentru grădiniță    

- Cerere și declarație pe propria răspundere  de acordare tichete sociale pentru grădiniță 

- Notă de fundamentare emitere Dispoziție de acordare/încetare tichete sociale pentru grădiniță 

- Referat de necesitate Tichete sociale pentru grădiniță 

- Anexele 3,4 și 5, tichete sociale pentru grădiniță 

- Borderou acordare lapte praf 

- Notă de fundamentare emitere Dispoziție de acordare, modificare componență familie, cuantum 

Alocație pentru susținerea familiei, încetare acordare drept 

- Anexele 3 și 4 privind acordarea, modificarea, suspendarea, modificarea Alocației pentru 

susținerea familiei 



- Referate propunere recuperare sume acordate necuvenit beneficiarilor de Alocația pentru 

susținerea familiei 

- Anchete sociale (diverse) 

- Grile medico-sociale 

- Fișa pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru 

victimele violenței domestice 

- Raport de întrevedere 

- Raport de vizită 

- Borderou înaintare dosare alocații de stat 

- Cerere solicitare alocație de stat 

- Formular indormații suplimentare lucrători migranți 

- Declarații pe proprie răspundere (diverse) 

- Fișă de monitorizare 

- Lista rudelor pană la gradul al IV-lea 

- Adeverințe pentru terenurile agricole ( ajutor de șomaj, bursă socială, ajutor social, etc.) 

- Adeverințe cu suprafețele agricole și numărul de animale necesare la A.P.I.A 

- Adeverințe necesare întocmirii documentației pentru obținerea cărții de identitate 

- Documente pentru eliberarea atestatelor și carnetelor de producător 

- Documente privind aplicarea Legii nr. 17/2004 cu privire la vânzarea terenurilor agricole situate 

în extravilan ( Cerere afișare ofertă vânzare, Ofertă vânzare teren, Lista preemptorilor, Adresă 

Ministerul Culturii, Comunicare acceptare ofertă, Notificare preemptori, Procese verbale de 

afișare/dezafișare/final, Cerere cumpărare, Extras CF, Certificat de atestare fiscală, Documente de 

proprietate asupra terenului, procură specială de împuternicire, plan de amplasament și delimitare 

a imobilului, copie C.I. proprietar, copie C.I. împuternicit ) 

- Documente privind modificarea înscrisurilor în Registrul Agricol 

- Situații întocmite conf.art.16 din O.G. nr. 28/2008 către INS și DADR 

- Documentele necesare în vederea constatării pagubelor de culturi 

- Întocmirea contractelor de concesiune/închiriere pentru pășuni precum și modificările legate de 

acestea 

- Alte documente care necesită informații cuprinse în Registrul Agricol 

- Facturi furnizori însoțite de documente justificative 

- Publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită 



- Dispoziții de plată și de încasare 

- Adeverințe privind venitul impozabil al salariatului 

- Lista cuprinzând concediile de boală 

- Balanța sintetică și analitică de verificare lunară  

- Extrase de banci privind veniturile și plățile efectuate zilnic 

- Chitanțe 

- Foi de vărsământ 

- Registru de casă  

- Decont de cheltuieli 

- Dispoziții bugetare de deschidere/retragere de credite  

- Borederou centralizator al dispozițiilor bugetare  

- Adrese privind depășirea mediei lunare 

- Adrese de operare de urgență credite  

- Notă justificativă din TVA  

- Adrese privind corespondența cu unitățile de învățământ de pe raza orașului Lipova și 

serviciile, respectiv instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului local al Orașului Lipova 

- Bugetul general al Orașului Lipova, precum și estimările pentru următorii trei ani  

- Bugetele rectificate ale Orașului Lipova 

- Situații financiare lunare, trimestriale și anuală 

- Cont de execuție al bugetului local 

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare 

- Angajament bugetar  

- Ordonanțări de plată  

- Ordine de plată  

- Procese verbale control inopinat casierie  

- Situația plțăilor restante și arieratelor înregistrate la nivelul bugetului general al unității 

administrativ – teritoriale, la finele lunii precedente  

- Bilanțul/Darea de seamă - trimestrial  

- Situațiile financiare, lunare, trimestriale și anuală conform prevederilor OUG nr. 88/2013, cu 

modificările și completările ulterioare  

- Situaţiile lunare privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru 

instituţiile publice, întocmite conform prevederilor O.U.G.nr.48/2005, pentru lunile anterioare  



- Situaţiile trimestriale a cheltuielilor de personal (anexa a,b,c) pentru funcţionari publici, 

personal contractual şi demnitari coform cu O.U.G.nr.48/2005, după închiderea trimestrului 

- Situaţia lunară privind plăţile aferente împrumuturilor contractate direct şi garantate 

- Situația angajamentelor legale aferente listei de investiții din care rezultă cheltuieli pentru 

investiții publice și a creditelor bugetare aferente  

- Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente 

obiectivului de investiții 

- Formulare Impozite și Taxe Locale 

- Declarație pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 

- Contracte notariale sau civile în cazul autoturismelor , certificate de moștenitor , titluri de 

proprietate , extrase de carte funciară, schițe imobile, carte de identitate a vehiculului, certificate 

de radiere, rapoarte de evaluare a clădirilor nerezidențiale,declarații privind taxa specială, procese 

verbale de amenzi 

- Toate documentele contabile produse la nivelul Compartimentului Financiar contabil  

- Extrase cont aferente conturilor de venituri și cheltuieli emise de ANAF  

- Referate ridicare de numerar 

- Corespondența purtată cu alte instituții publice, societații comenciale, persoane fizice și birouri 

de executări silite 

- Toate documente prevăzute de Legea Contabilității, recepții, note contabile , ordonanțări, 

propuneri de angajamente bugetare, angajamente bugetare, registre contabile, dispoziție casierei,  

ordine de plată, foi de vărsămant , CEC-uri, state de plată indemnizații, declarațiile prevăzute de 

legislația în vigoare, bilanț contabil lunar și trimestrial, balanța lunară, dare de seamă trimestrială, 

cereri deschidere de credite, solicitării corecții CAB 

- Certificate fiscale, decizii de impunere, notificării de plată , titluri executorii și somații , adrese 

înființare poprire , chitanțe , borderouri debite scăderii lunare , confirmări debite, borderou încasări 

și centralizatoare zilnice 

- Situații de lucrări si devize la lucrările de reparații și întreținere 

- FAZ-uri (conform cu foile de parcurs ale utilajelor, autovehiculelor) 

- Proces verbal de recepție a produselor/serviciilor achiziționate 

- Foi colective de prezență, personal Direcția Infrastructură 

- Situații lucrări Legea 416/2001 



- Foi colective de prezență Legea 416/2001 

- Fisa colectivă de SSM pentru personal muncitor ajutor social 

- Fișe individuale de instruire pentru personalul din cadrul Direcției de Infrastructură 

- Evidența persoanelor care au săvârșit infracțiuni pentru îndeplinirea orelor de muncă în folosul 

comunității 

- Bonuri cu valoare fixă 

- Monetar 

- Borderou Taxă Piață, Chirie Boxe, Rezervare lunară mese, cușete lactate , Rezervare lunară mp 

platou și Târg Bianual  Maria Radna  

- Registrul de Evidență al Producătorilor individuali și al comercianților 

- Registrul de evidență al chiriilor și al rezervărilor lunare 

- Registrul de evidentă al contractelor de închiriere 

- Acte adiționale pentru contracte 

- Borderou acte de curațenie și dezinfecție 

- Fișă cont analitic pentru bonurile cu valoare fixă 

- Note de recepție și constatare diferențe 

- Bon de predare, transfer, restituire 

- Foaie de parcurs consum zilnic 

-  Referat scoatere evidență magazie 

- Situație aprovizionări 

- Procese-verbale de predare la magazie a subansamblelor, pieselor componentelor şi 

materialelor  rezultate din scoaterea din funcţie a obiectelor de inventar/din declasarea altor 

bunuri decât mijloace fixe  

- Bon de consum  

- Bon de transfer  

- Procese-verbale de scoatere din uz a obiectelor de inventar/de declasare a altor bunuri decat 

mijloacele fixe  

- Registrul de Avarii și Defectiuni al Centralelor Termice si al Instalațiilor anexe 

- Registrul  Centralelor Termice și al Instalațiilor anexe 

- Situații recapitualive privind salariile  



- Declarații și rapoarte statistice privind drepturile salariale 

- Liste de avans concedii de odihnă  

- Situații privind reținerile din salarii datorate terților 

- Dispoziții, proiecte de dispoziții și note de fundamentare privind numirea/angajarea și încetarea 

raportului de serviciu/contractului individual de muncă a funcționarilor publici/personalului 

contractual, acordarea unor sporuri prevăzute de lege precum și orice modificare a raportului de 

serviciu/contractului individual de muncă a funcționarului public/personalului contractual 

- Proiecte de hotărâre și rapoarte de specialitate privind aprobarea organigramei și al statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, serviciilor publice de interes 

local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova 

- Documentația  privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului de 

specialitate conform H.G.nr.611/2011 

- Documentația pentru organizarea examenelor şi concursurilor pentru promovarea în clasă/grade 

superioare sau funcţii de conducere 

- Documentația  privind scoaterea la concurs a posturilor de natură contractuală vacante din 

cadrul aparatului de specialitate conform H.G.nr.286/2010 

- Documentația pentru numirea funcționarior publici în funcție (completare de formulare, 

dispoziţii de numire, transmitere ANFP, etc.) 

- Dosare profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

oraşului Lipova 

- Fișe de post funcționari publici/personal contractual 

- Foi de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunare pentru funcționarii publici/personalul 

contractual 

- Declaraţii de avere şi de interese ale funcționarilor publici/personalul contractual 

- Stat de funcții, organigramă, ROF, ROI pentru instituțiile subordonate 

- Plan de pregătire şi perfecţionare profesională pentru funcționarii publici 

- Fluturași de salarii 

- Adeverințe pentru funcţionarii publici/personalul contractual la îndeplinirea vârstei de 

pensionare, anticipată sau de boală 

- Adeverinţe la cerere: medic, vechime, reconstituire vechime, pentru diferite nevoi (obţinerea de 

credite, şomaj, şcoală, etc) pentru funcționarii publici/personal contractual 

- Extrase REVISAL  



- Declarație L153 (anual) 

- Rapoarte statistice 

- Cereri de eliberare a actelor de identitate 

- Cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii de reşedinţă 

- Cereri de eliberare a actelor de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în 

România 

- Cereri de eliberare a actelor de identitate a persoanelor cu domiciliul in strainatate si resedința în 

România 

- Procese verbale de constatare a contravenţiilor 

- Comunicări al Ministerului Justiţiei sau Direcţiei Generale de Paşapoarte referitoare la persoanele 

care au dobândit, redobândit sau pierdut cetăţenia română 

- Corespondenţă rezultată din relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice precum şi cu autorităţi 

publice 

- Formular E401 

- Cereri privind certificatele de atestare a domiciliului 

- Comunicări de menţiuni primite de la D.E.P.A.B.D. şi judecătorii 

- Comunicări ale serviciului de paşapoarte privind cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi 

predarea actelor de identitate româneşti retrase cu această ocazie 

- Cotoare cărţi de identitate provizorii 

- Procese verbale de distrugere cotoare/carti de identitate provizorii 

- Fise de evidenţă locală 

- Corespondenţa privind furnizările de date din RNEP 

- Documente privind pregătirea profesională şi de specialitate 

- Situaţii statistice (zilnice, lunare, trimestriale, semestriale si anuale), rapoarte de bilanţ, dări de 

seamă, sinteze şi analize 

- Procese verbale de distrugere a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător retrase in ghiseu 

- Procese verbale de distrugere a actelor de identitate a persoanelor decedate 

- Dispoziţii, radiograme şi circulare comune pe linie de evidenţă a persoanelor transmise de 

D.E.P.A.B.D./D.J.E.P. ARAD 

- Documente întocmite pentru mediatizarea prevederilor legale pe linie de evidenţă a persoanelor 

şi stare civilă 



- Documente referitoare la asigurarea tehnico-materială (referate de necesitate, corespondenţa 

privind confecţionarea, distrugerea şi restituirea ştampilelor, sigiliilor, documente de gestiune) 

- Adrese prin care se comunică decizia de schimbare a denumirii străzilor şi renumerotare a 

imobilelor 

- Corespondenţă privind actualizarea bazei de date cu acte de identitate emise de alte servicii de 

evidenţă 

- Corespondenţă cu privire la referendum şi alegeri 

- Corespondenţă rezultată din relaţiile cu unităţi ale M.A.I. privind administrarea şi valorificarea 

bazelor de date 

- Corespondenţă cu privire la clarificarea unor date din evidenţa populaţiei (înregistrări duble, liste 

de coerenţă, alte neclarităţi) 

- Solicitări de reatribuire a Codului Numeric Personal 

- Registrul de intrări-ieşiri documente neclasificate 

- Registrul de evidenţă a eliberării actelor de identitate 

- Registrul de evidenţă a contravenţiilor aplicate 

- Registre de verificări efectuate în evidenţele proprii 

- Registru conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal 

- Condici şi borderouri de expediţie a corespondenţei clasificate 

- Registrul de evidenţă a ordinelor M.A.I. 

- Registrul de consemnare a aspectelor constatate cu ocazia controalelor 

- Condica de sugestii şi reclamaţii 

- Procese verbale de distrugere a unor documente cu caracter nesecret, care nu mai fac obiectul 

păstrării 

- Registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru informaţii 

clasificate 

- Dosar corespondenţă privind confecţionarea, distribuirea şi restituirea ştampilelor, sigiliilor, etc. 

scoase din uz 

- Nomenclator arhivistic al S.P.C.L.E.P 

- Inventare, dosare predate la depozitul de arhivă al primăriei 

- Procese verbale de selecţionare a documentelor însoţite de inventare aferente 

- Instrucţiuni referitoare la diverse operaţiuni şi activităţi arhivistice 



- Registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice 

- Certificate medicale constatatoare ale născuţilor vii şi documentele însoţitoare ale înregistrării 

naşterii 

- Cereri pentru eliberare extrase pentru uzul oficial după actele de naştere, căsătorie, deces şi divorţ 

- Sentinţe judecătoreşti operate în actele de stare civilă 

- Declaraţii de recunoaştere autentificate de notar 

- Corespondenţă care a stat la baza întocmirii dosarelor de înregistrare tardivă a naşterii 

- Declaraţii de căsătorie şi documente însoţitoare ale înregistrării căsătoriei 

- Adeverinţe pentru căsătorie în străinătate eliberate cetăţenilor români 

- Certificate medicale constatatoare ale decesului şi documentele însoţitoare ale înregistrării 

decesului 

- Cereri privind deschiderea procedurii succesorale 

- Documente care au stat la baza întocmirii dosarelor de divorţ 

- Documente care au stat la baza rectificărilor de acte de stare civilă 

- Cereri pentru eliberarea actelor de stare civilă 

- Cereri pentru eliberarea dovezilor de stare civilă 

- Documente care au stat la baza transcrierilor actelor de stare civilă 

încheiate în străinătate 

- Documente care au stat la baza reconstituirilor şi întocmirii ulterioare a actelor de stare civilă 

- Liste de CNP precalculate 

- Documente care au stat la baza schimbărilor de nume pe cale administrativă 

- Corespondenta cu DEPABD privind aprobarea cererilor de schimbare de nume in străinătate 

- Corespondenta cu DEPABD privitoare la menţiunile de divorţ 

- Borderouri menţiuni renunţări la cetăţenie 

- Borderouri întocmite cu ocazia transmiterii livretelor militare şi a actelor de identitate către 

instituţiile emitente 

- Corespondenţă diversă referitoare la actele de stare civilă 

- Registre opis ale actelor de stare civilă 

- Registre cu acte de stare civilă: naştere, căsătorie, deces şi divorţ 

- Registru evidenţă cereri privind deschiderea procedurii succesorale 

- Registru de evidenţă a cererilor de divorţ 

- Registru de evidenţă a certificatelor de divorţ 



- Registre privind gestionarea certificatelor de stare civilă 

- Registre de intrare-ieşire documente neclasificate 

- Corespondenţă cu dispariţia în alb a unor certificate de stare civilă 

- Radiograme/circulare pe linie de stare civilă transmise de DEPABD 

- Documente privind pregătirea profesională de specialitate 

- Dispoziţii fără primite spre informare sau executare 

- Situaţii statistice,rapoarte de bilanţ, dări de seamă, sinteze şi analize ale activităţii de stare civilă 

- Documentație schimbare sau stabilire destinaţie spaţiu 

- Acorduri comerţ stradal  

- Acorduri funcţionare terase sezoniere  

- Acorduri foc artificii 

- Fișe de risc, tabele privind monitorizarea performanţelor şi alte documente ce rezultă din  

 acestea  

- Rapoarte de control, planuri de măsuri şi note  

- Norme proprii de desfășurare a auditului intern  

- Raport anual privind activitatea de audit public intern pentru UAT Lipova și instituții 

subordonate/sub autoritatea Consiliului Local Lipova 

- Carta auditului intern  

- Dosare de revendicare confom Legii 10/2001 

- Lista privind suprafeţele constituire şi reconstituire întocmită în baza Legii nr. 18/1991 

- Lista cu terenuri pentru tineret şi actele necesare obţinerii unui teren 

- Documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice (studii de oportunitate, caiet de  

  sarcini) 

- Contracte de închiriere pentru imobile – spații cu altă destinație decât aceea de locuință 

- Contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite din fondurile ANL 

- Contracte de închiriere pentru locuințele din fondul locativ 

- Contracte de închiriere pentru terase amenajate pe domeniul public al orașului 

- Contracte concesionare servicii publice; 

- Autorizaţii emise pentru diferite activităţi 

- Proiecte tehnice specifice și documente aferente proiectelor, pentru lucrările de reparații și/sau 

investiții, promovate de Orașul Lipova, cu finanțare din diverse surse (buget local, fonduri 

comunitare) 



- Proiecte tehnice specifice și docuente aferente proiectelor pentru lucrările de 

construire/desființare 

- Situații de lucrări 

- Rapoarte de specialitate cu specific tehnic 

- Planurile urbanistice (P.U.G., P.U.Z.) 

- Documentaţii privind schimburi de terenuri 

- Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică 

-Nomenclatorul stradal al oraşului 

- Certificate de urbanism  

- Autorizaţii de construire/desfiinţare 

- Autorizații funcționare spații comerciale 

- Aprobare orar funcționare spații comerciale  

- Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii  

- Certificat de atestare a edificării construcţiei  

- Certificat de nomenclatură stradală  

- Adeverințe reconstituire drept de proprietate terenuri conform Legii nr.18/1991 – Legea 

fondului funciar 

- Planuri parcelare 

- Adeverințe teren intravilan și extravilan 

- Procese verbale de punere în posesie 

- Materiale care decurg din activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul 

procesului de informare şi consultare a documentaţiei, până la aprobare, pentru planurile de 

urbanism (PUG, PUZ, PUD)  

- Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii 

- Procese verbale de recepţie finală 

- Procese verbale de recepţie calitativă 

- Procese verbale de constatare avarii la reţele edilitare 

- Procese verbale de verificare a serviciilor publice 

- Note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de 

învăţământ 

- Borderou centralizator pentru subvenţionare agent termic 



- Schimbare sau stabilire destinaţie spaţiu  

- Acorduri comerţ stradal  

- Acorduri funcţionare terase sezoniere  

- Plan de gestionare a deșeurilor și de asigurare a curățeniei orașului 

- Autorizații de transport public și privat 

- Legitimații conform prevederilor Legii nr.448/2006 

- Registre consultații medicale 

- Registre tratamente medicale 

- Fișe medicale elevi 

- Registre evidență medicamente cabinet medical școlar 

- Imprimate tipizate medicale pentru elevi instituții educative subordinate 

- Registru evidență calcul calorii pentru meniu grădinițe 

- Registru evidență activitate curentă în grădinițe 

- Registru evidență boli cornice elevi instituții subordinate (școli, grădinițe) 

- Formulare statistică cabinet medical școlar –lunar, săptămânal, trimestrial și annual 

- Registru testări covid 

- Caiete evidență bilanțuri clase elevi  

- Fișă activități zilnice pentru autovehicule 

- Centralizator procese verbale de circulație rutieră 

- Registru evidență fișă zilnică de activitate polițiști locali 

- Foaie de parcurs pentru autovehicule Poliția Locală Lipova 

- Raport de intervenție pentru Situații de Urgență 

- Regulamentul de Organizare și Functionare a S.V.S.U. 

- Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari 

- Registru de evidenta contracte de voluntariat 

- Contracte sau convenţii de colaborare pentru realizarea intervenţilor 

- Fişe de instruire individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență 

- Planuri de intervenţie 

- Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu 

-  Planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii 

-  Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute 



- Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor 

-  Graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din 

subordine 

- Carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale 

- Graficul acţiunilor de informare preventivă 

- Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie 

- Registrul istoric 

 


