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‐ publicarea pe internet a documentelor și informațiilor obligatorii conform legilor ‐

Pachet1: Ce trebuie! Când trebuie! Cum trebuie!
1. Asigurarea aplicării Legii 273/2006 ‐ OUG 63/2010



prefectura Tulcea

‐Publicarea automată a situațiilor financiare pe site‐ul oficial al primăriei și pe site‐ul MAI, inclusiv
transformarea și comprimarea ‐scanarea unde este cazul‐ a fișierelor generate de evidențele
contabile;

2. Asigurarea aplicării Legilor 215/2001; 52/2003; 141/2004 și 273/2006
‐Publicarea pe site‐ul oficial al primăriei a hotărârilor și a proiectelor de hotărâri, a anunțurilor
specifice ședințelor publice ordinare și extraordinare, a proceselor verbale conform legii
215/2001, alte documente obligatorii (inclusiv scanare, prelucrare fișiere);

3. Asigurarea aplicării Legii 176/2010

 permise si inmatriculari auto Tulcea



pașapoarte Tulcea

‐Publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pe site‐ul oficial al primăriei, în
formele prevăzute de lege ‐ primăria primind acces la un program în Pagina de Start care
generează automat declarațiile de fiecare dată când intervin modificări;
4. Asigurarea aplicării OUG 27/2003 și a Legilor 486/2003 și 157/2010
‐Publicarea pe site‐ul oficial al primăriei a informațiilor obligatorii care țin de eliberarea
autorizațiilor, precum și întocmirea și publicarea listelor autorizaţiilor/ avizelor/ licenţelor şi
permiselor care intră sub incidenţa procedurii aprobării tacite;
‐Informarea periodică a primăriei în legătură cu stadiul aplicării legilor care au în vedere
publicarea de documente și situații oficiale pe internet;

‐ administrare site oficial primărie ‐

Pachet2: Informație structurată și actualizată constant!
Asigurarea mentenanței pentru site‐ul oficial al primăriei

 program management documente PMD



•Preluarea la cerere în administrare a site‐ului existent al primăriei, indiferent de starea acestuia;
•Unde nu există site oficial, la cerere, se va genera www.numeprimarie.paginadestart.com (gratuit)
sau www.numeprimarie.ro (domeniu cumpărat) și va fi înregistrat conform Legii 161/2003;
•Implementarea în site‐ul oficial al primăriei, de module de actualizare permanentă cu date și
informații obligatorii despre primărie și comunitate conform legii 544/2001 și conectarea
automată la formularele unice periodice care vor fi lansate de Instituția Prefectului – Județul
Tulcea începând cu ianuarie 2017 (Situația legalității Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor
Primarului, Situația privind posturile, angajații, aleșii locali, Situația Investițiilor și a proiectelor
europene, etc); •Actualizare constantă cu text, foto, video, alte materiale la cerere (indiferent
cantitatea sau complexitatea) – inclusiv materialele de la Pachetul1, insă fără prelucrarea
fișierelor și fără asumarea responsabilității aplicării legilor enumerate pentru acestea;
•Consultanță web în legătură cu diferite alte obligații de postare de informații generate de proiecte
europene, parteneriate sau alte ocazii speciale;

program salarii PMS
Pachet1 + Pachet2 =

250 Lei/lună

(PFA neplătitor TVA)

