Lista cuprinzand documentele de interes public
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Anunţul de participare pentru acordarea finantărilor nerambursabile;
Programul anual;
Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă incheiate în cursul anului
fiscal;
Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia; valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în
valuta de contract; gradul de îndatorare; durata serviciului datoriei publice locale;
Situațiile financiare trimestriale și anuală.
Hotărâri ale consiliului local;
Dispoziţii cu catacter general;
Rapoarte de activitate;
Statistici lunare, trimestriale, semestriale și anuale;
Anunțuri colective de comunicare acte administrativ-fiscale prin publicitate;
Anunțuri privind publicațiile de vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile și
imobile supuse executării silite;
Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
Lista certificatelor de urbanism;
Nomenclator stradal.
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Organigrama Primăriei Municipiului Deva,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Deva,
Stat de funcții,
Anunţuri privind concursurile organizate în cadrul Primăriei Municipiului Deva,
Declarații de avere și Declarații de interese,
Salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor
eligibile pentru fiecare funcţie, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie
acordate pentru o perioadă lucrată de un an, valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care
urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an,
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Strategii locale de dezvoltare si planuri anuale de acţiune;
Date privind numarul de beneficiari de servicii sociale si beneficii sociale, precum si
lista furnizorilor de servicii sociale;
Lista autorizaţii de transport persoane/bunuri şi marfuri în regim taxi – persoane fizice
si juridice;
Lista autorizatii taxi;
Lista de asteptare taxi;
Contracte de achiziţii publice;
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
Planul de apărare la inundatii;
Planul de evacuare in caz de situaţii de urgentă;
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public;
Planul urbanistic general al municipiului Deva;
Planuri urbanistice de detaliu;
Planuri urbanistice zonale;
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