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Anexa nr.2 la H.C.L nr.38 din 22.11.2013

LISTA
DOCUMENTELOR EMISE ŞI GESTIONATE DE CĂTRE COMUNA HERECLEAN, CARE SE
EXECEPTEAZĂ DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII

1. Documentele întocmite şi gestionate în domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice,
dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.
2. Documentele care se întocmesc în baza legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări
servicii în interes public.
3. Planul de potecţie civilă al comunei Hereclean, contractele civile, contracte administrative, dacă
acestea conţin clauze de confidenţialitate.
4. Deliberările Consiliului local Hereclean în cazul în care potrivit legii s-a aprobat ca acestea să nu fie
publice, precum şi documentele întocmite în aceste situaţii.
5. Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile adoptate de către Consiliul local
Hereclean şi dispoziţiile emise de către primarul comunei Hereclean.
6. Documente privind activităţile comerciale şi financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
7. Documente cu privire la datele personale potrivit legii.
8. Documentele de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de
naştere, căsătorie şi deces precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la
statutul civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi
faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei Hereclean.
9. Documentele întocmite privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează, rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa,
integritatea corporală.
10. Documente privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui
proces echitabil ori interesul legitim al oricărei dintre părţile implicate.
11. Documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie cu excepţia celor care îl privesc
direct pe solicitant.
12. Informaţii şi documente a căror publicare prejudiciază măsurile de protectie a tinerilor.
13. Alte documente şi informaţii privind datele personale ale salariaţilor, dacă actele normative în
vigoare nu prevăd astfel.
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