Listă cuprinzând categoriile de documente produse/gestionate
potrivit legii


Lista sinteză a obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție în cadrul programelor
guvernamentale de construcții locuințe, implementate de ANL (locuințe pentru tineri,
destinate închirierii; locuințe sociale pentru comunitățile de romi);



Tema cadru de proiectare pentru realizarea obiectivelor din cadrul listei sinteză;



Lista constructorilor şi lista proiectanţilor cu care ANL are în execuţie obiectivele
realizate prin programele finanţate de la bugetul de stat;



Solicitări din partea autorităților publice locale și/sau centrale pentru includerea unor
obiective de investiții în cadrul programelor guvernamentale de construcții locuințe;



Solicitări din partea autorităților publice locale pentru realizarea de locuințe proprietate
personală, prin credit ipotecar



Proces verbal – Recepție la Terminarea Lucrărilor de construcţii pentru programele
finanţate de la bugetul de stat;



Proces verbal – Recepţie Finală la Lucrări de construcţii pentru programele finanţate de
la bugetul de stat;



Protocol de predare-primire a obiectivului de investiții către autoritățile locale ;



Adresă valoare investiție a obiectivului de investiţii realizate prin alocarea de fonduri de
la bugetul de stat;



Lista locuințelor pentru tineri destinate închirierii ce au fost vândute;



Lista cu amplasamentele construite prin programul "Locuințe pentru tineri destinate
închirierii" care îndeplinesc condiţiile necesare vânzării;



Lista cu societăţile de asigurări agreată de ANL;



Lista cu băncile finanţatoare pentru proiectele de locuinţe proprietate personală,
realizate prin prin credit ipotecar;



Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pentru
personalul contractual (anunțurile de concurs, rezultatele acestora);



Declarații de avere și de interese;



Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANL;



Organigrama ANL;



Informaţii privind demersurile ANL referitoare la realizarea lucrărilor de utilităţi pentru
obiectivele de investiţii realizate prin programele implementate de ANL;



Bugetul;



Bilanțul contabil;



Planurile anuale de achiziții publice;



Dosarele achzițiilor întocmite în conformitate cu prevederile art.213 din O.U.G
nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare care cuprind, fără a se limita,
următoarele documente:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz,
invitaţia de participare;
c1) erata, dacă este cazul;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura
aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea
contractantă;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de
deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către contractant.



Normele Metodologice Proprii Agenției Naționale pentru Locuințe privind exercitarea
activității de audit intern.

