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RAPORT ANUAL
privind transparența
ța decizională în anul 2018,
întocmit în baza art. 13 din Legea nr. 52/2003
ța decizională în cadrul UAT POIENESTI are drept scop sporirea gradului de
Transparența
responsabilitate a administrației
administra
publice locale față de cetățeni, ca beneficiari
bene
ai deciziei
administrative, precum și stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor
administrative și de elaborare a actelor normative.
În aplicarea Legii nr. 52/200,3
52/200 privind transparența
ța decizională în administrația publică,
republicată, UAT Poienești a urmărit aplicarea procedurilor legale,
legale înțelegând
țelegând că ele devin un mijloc
stimulativ de participare a cetățenilor
cetățenilor la elaborarea deciziilor administrative, un mijloc de control
asupra actelor emise de administrația
adminis ția publică locală și o modalitate de creștere a responsablității
unității
ții administrativ teritoriale față de beneficiarii actelor administrației.
Un principiu de bază al legii îl reprezintă informarea în prealabil, din oficiu, a cetățenilor
asupra problemelor de interes public care urmeză să fie dezbătute, precum și asupra proiectelor de
acte normative.
În baza Legii nr. 52/2003,
52/2003 privind transparența
ța decizională în administrația publică,
republicată, în anul 2018, pe site-ul
sit
propriu al instituției www.comuna-poiene
poienești.ro, au fost publicate
hotărârile care au fost dezbătute în ședințele consiliului local, hotărârile adoptate și dispozițiile cu
caracter normativ emise de Primar.
Primar
Proiectul bugetului general pe anul 2018 a fost adus la cunoștința
ștința publică în termenele și
condițiile
țiile prevăzute de Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare.
În anul 2018 Consiliul Local a organizat:
organizat
- un număr de 18 ședințe din
in care:
- 12 ședințe au fost ordinare,
- 5 ședințe
țe au fost extraordinare și
- 1 au fost convocate de îndată, toate fiind publice.
A fost asigurată publicitatea convocării ședințelor consiliului local și a ordinei de zi a acestora
prin afișare
șare la sediul propriu și prin comunicare pe site-ul
site instituției www.comuna-poienești.ro.
www.comuna
La aceste ședințe au participat în calitate de invitați: reprezentanți ai aparatului de specialitate al
primarului, reprezentanți
ți ai unor servicii și instituții
instituții publice de interes local, precum și alți cetățeni.
Au fost adoptate un număr de:
de
- 76 hotărâri. Conform art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
transparen
decizională în
administrația
ția publică, republicată, s-au
s
întocmit procese verbale de ședință în care s-a consemnat
rezultatul dezbaterilor din cele 18 ședințe
țe de consiliu, care au fost făcute publice prin afișare la sediul
Primăriei și pe site-ul instituției
ției www.comuna-poienești.ro.
În cadrul ședințelor de consiliu local funcționează votul individual, deschis prin ridicare de
mână și se consemnează rezultatul votului în procesul verbal.
Urmare a dezbaterilor profesioniste în cadrul comisiilor de specialitate și a faptului că
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative s-a
s desfășurat
rat în condiții
condi de transparență și
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legalitate, Consiliul Local nu a fost acționat în justiție pentru nerespectarea prevedereilor Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
Situația statistică este prezentată în anexa la prezentul raport. Prezentul raport privind
transparența decizională în anul 2018 va fi făcut public prin postare pe site-ul Primăriei
www.comuna-poienești.ro
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ANEXA LA RAPORTUL ANUAL 2019
SITUAȚIA STATISTICĂ
A.PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE
1.Numărul de hotărâri adoptate: 76
2.Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public:
a) pe site-ul propriu: 0
b) prin afișare la sediul propriu: 76
c) prin mass-media: 0
3.Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte de acte normative
a) solicitate de persoane fizice: 0
b) asociații de afaceri sau alte asociații legal constituite: 0
4.Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea
informațiilor referitoare la proiectul de act normativ: 0
5.Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite: 0
6.Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă care au fost desemnate: 1
7.Numărul total al recomandărilor primite: 0
8.Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative: 0
9.Numărul ședințelor de dezbatere a proiectelor de acte normative: 0
10.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea
publică a acestora (au fost adoptate în procedură de urgență sau conțin informații care le
exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 6): 76
B.PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
1.Numărul total al ședințelor publice: 18
(12 ședințe ordinare, 5 ședințe extraordinare și 1 ședință de îndată)
2.Numărul ședințelor publice anunțate prin:
a) afișare la sediul propriu: 18
b) publicare pe site-ul propriu: 0
c) mass-media: 0
3.Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la ședințele publice (exclusiv funcționarii):
30
4.Numărul ședințelor publice desfășurate în prezența mass-media: 0
5.Numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate în cadrul ședințelor publice: 3
6.Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate: 0
7.Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația restricționării accesului:
a) informații exceptate: 0
b) vot secret: 0
c) alte motive (care?): 0
8.Numărul total al proceselor verbale ședințelor publice: 18
9.Numărul proceselor verbale făcute publice: 18
C.CAZURI ÎN CARE AUTORITATEAPUBLICĂ A FOST ACȚIONATĂ ÎN JUSTIȚIE
1.Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența
decizională intentate administrației publice locale:
a) rezolvate favorabil reclamantului: 0
b) rezolvate favorabil instituției: 0
c) în curs de soluționare: 0
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