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RAPORT ANUAL
DE IMPLEMENTARE LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2013
privind procedura de realizare a transparentei decizionale in adoptarea
actelor normative ale auoritatilor administratiei publice locale in
Municipiul Moinesti

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile
administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa stabileasca regulile
procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in
cadrul acestora.
Transparenta decizionala in cadrul administratiei publice are ca scop
sporirea gradului de responsabilitate a administratiei publice locale fata de cetateni
ca beneficiari ai deciziilor administrative, precum si stimularea participarii active a
acestora in procesul de luare a deciziilor administrative si de elaborare a acteloL
normative.
In acest sens, prin Dispozitia Primarului municipiului Moinesti nr.
1616/30.12.2013 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de realizare a
transparentei decizionale in adoptarea actelor normative ale autoritatii
administratiei publice locale in municipiul Moinesti.
Prin aceiasi Dispozitie la art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 7 alin.(7) din
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare, persoana desemnata responsabil cu
indeplinirea obligatiei de transparenta la nivelul municipiului Moinesti, este d-na
cons. jr. Cojocaru Mirela -responsabil si d-na cons. jr Manciu Mirela Diana loctiitor al responsabiolulu, ambele din cadrul Biroul Juridic si Contencios.
In Regulamentul privind procedura de realizare a transparentei decizionale in
adoptarea actelor normative ale autoritatii administratiei publice locale m
municipiul Moinesti sunt prezentate:
- reguli privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative;
- reguli pentru organizarea dezbaterii publice;

- dezbaterea publica;
- termenele de indeplinire a .etapelor procedurii;
- reguli privind participarea la procesul de luare a deciziilor;
- si raportul am~al.
In baza art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea
Administrativ Teritoriala a municipiului Moinesti publica anual un raport referitor
la aplicarea acestui act normativ, la care au acces to ti cetatenii interesati si care va
fi facut public pe site-ul Primariei municipiului Moinesti si prin afisare la sediul
administrativ.
In temeiul actului normativ invocat, Primaria municipiului Moinesti, face
publice proiectele de hotarari ce urmeaza a fi dezbatute in sedintele Consiliului
Local al municipiului Moinesti si care au un caracter normativ si publica pe site-ul
propriu toate hotararile adoptate la care au acces toti cetatenii interesati.
Desi, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza dreptul
cetatenilor de a participa la luarea dec,iziei administrative prin trimiterea in scris de
propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind un anume proiect
de hotarare sau dispozitie cu caracter normativ, nu a fost fost inregistrata nici o
recomandare in acest sens.
In cursul anului 2013, pentru 6 (sase) proiecte initiate de Primarul
municipiului Moinesti au avut loc dezbateri publice, convocate prin anunturi si au
fost definitivate conform Legii nr. 215/2001, prin aprobarea de catre Consiliul
Local, dupa cum urmeza:
1. Proiectul de hotarare privind insusirea propunerilor pentru actualizarea
Planului Urbanistic General si al Regulamentrului Local de Urbanism - municipiul
Moinesti, judetul Bacau si a Raportului informarii si consultarii publicului in etapa
elaborarii propunerilor preliminare;
2. Proiectul de hotarare privind Bugetul de venituri si cheltueli al
municipiului Moinesti, in anul 2013;
3. Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2014;
4. Proiectul de hotarare privind aproba:rea Regulamentului pentru
reglementarea si controlul actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul
municipiului Moinesti, judetul Bacau;
5. Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014-2020;
6. Proiectul de hotarare privind aprobarea ,,Programului de masuri ce vizeaza
imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a municipiului Moinesti
pentru anul 2014".
Conform art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intocmit
minute de sedinta publica in care s-au consemnat rezultatul dezbaterilor din cele 6
sedinte, care au fost facute publice prin afisare la sediul Primariei municipiului
Moinesti si publicate pe site-ul institutiei.
Prezentul raport privind transparenta decizionala in anul 2013 va fi afisat la
sediul institutiei si va fi facut public pe site-ul Unitatii Administrativ Teritoriale a
municipiului Moinesti - sectiunea Transparenta Decizionala.
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IND I CATORI
A. Procesul de luare a deciziilor
l .Numarul total al actelor normative adoptate care
implica procesul de transparenta decizionala
2.Numarul sedintelor publice anuntate prin:
a. afisare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media
3.Numarul estimate al persoanelor care au
participat efectiv la sedintele pub lice (exclusiv
functionarii)
4.Numarul de sedintelor publice desfasurate in
prezenta mass-media
5.Numarul total al observatiilor si recomandarilor
exprimate in cadrul sedintelor publice
6.Numarul total al recomandarilor incluse in
deciziile luate
7.Numarul sedintelor care nu au Jost publice, cu
motivatia restrictionarii accesului:
a. informatii exceptate
b. vot secret
c. alte motive (care?)
8.Numarul total al proceselor verbale (minuta)
sedintelor publice
9. Numarul total al proceselor verbale (minuta)
{acute publice
B. Cazurile in care autoritatea publica a f ost
actionata in justitie:
l .Numarul actiunilor in justitie pentru
nerespectarea prevederilor legii privind
transparenta decizionala intentate administratiei
pub lice:
a. rezolvate f avorabil reclamantului
b. rezolvate favorabil institutiei
c. in curs de solutionare

Sec etar,
Jr. Maril a Dirlau
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Consilier juridic ,
Mirela Cojocaru
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