
Lista informațiilor de interes public 
 
1. Organigrama Instituţiei Prefectului; 
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
3. Regulamentul de ordine interioară; 
4. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei şi a celor de compartimente (nume, prenume, funcţie); 
5. Bugetul instituţiei; 
6. Programul achiziţiilor publice aprobat; 
7. Bilanţul contabil; 
8. Programul de funcţionare; 
9. Programul de audienţe la conducerea instituției și la șefii serviciilor publice comunitare din cadrul 
instituției; 
10. Programul de relaţii cu publicul; 
11. Informaţii statistice privind petiţiile adresate prefecturii; 
12. Informaţii statistice privind audiențele la conducerea instituției; 
13. Informaţii statistice privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001; 
14. Ordinele Prefectului cu caracter normativ; 
15. Componenţa comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului; 
16. Rapoarte ale comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului; 
17. Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Dialog Social, minuta ședinței și alte material care sunt conexe 
la ordinea de zi și sunt comunicate de către partenerii sociali; 
18. Date statistice privind numărul de cereri și numărul de apostile eliberate; 
19. Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare; 
20. Rapoarte privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare; 
21. Raport anual privind starea economică şi socială a judeţului Brasov; 
22. Raport de progres privind implementarea prevederilor H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 
2015-2020; 
23. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual pe linia de verificare a legalităţii actelor adoptate şi 
emise de către autorităţile administraţiei publice locale; 
24. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual privind stadiul de soluţionare a dosarelor având ca 
obiect cererile de chemare în judecată, formulate de prefectul judeţului împotriva actelor administrative 
emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale și județene; 
25. Informaţii privind proiectele de hotărâri de guvern iniţiate de prefectură la solicitarea autorităţilor 
locale, instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu; 
26. Componenţa comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar; 
27. Componenţa Comisiei Judeţene Brasov pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003; 
28. Număr de şedinţe ale Comisiei Judeţene Brasov pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 
290/2003 trimestrial/semestrial/annual; 
29. Număr dosare constituite Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
30. Număr hotărâri adoptate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
31. Număr hotărâri de adimtere/respingere adoptate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
32. Număr hotărâri validate/invalidate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
33. Număr dosare soluţionate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
34. Număr dosare de instanţă Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003; 
35. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul vehiculelor existente în judeţul Brasov; 



36. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul deţinătorilor de permis de conducere în judeţul 
Brasov; 
37. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor examinate în vederea obţinerii 
permisului de conducere în judeţul Brasov; 
38. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “ADMIS” în urma 
examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Brasov; 
39. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “RESPINS” în urma 
examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Brasov; 
40. Date statistice privind numărul de cereri de eliberare a paşapoartelor şi numărul de paşapoarte emise; 
41. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010; 
42. Raportul anual de audit intern privind activitatea compartimentului; 
43. Raportul de activitate al instituției. 


