INFORMARE
privind transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public în perioada
01.01.2021-31.12.2021

Referitor
la
Legea nr. 52/2003
privind
transparenţa decizională în
administraţia publică autorităţile publice au obligaţia întocmirii raportului anual privind transparenţa
decizională.
În prezenta lege sunt stabilite regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei
decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale alese sau numite, precum şi
al instituţiilor care utilizează resurse financiare publice.
Scopul legii menţionate este sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţa
de cetăţean, stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative
şi în procesul de elaborare a actelor normative prcum şi sporirea gradului de transparenţă la nivelui
întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 şi dupa care autorităţile sau instituţiile publice
trebuie să-şi desfăşoare activitatea se refera la:
informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie
dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale si locale, precum şi asupra prioectelor de acte
normative
consultarea cetăţenilor, la initiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor
de acte normative
participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative
În şedinţele consiliului local, cetăţenii au fost informaţi asupra problemelor de interes public,
precum şi asupra proiectelor de hotărâre ce au fost discutate în şedinţele consiliului local prin
publicarea la sediul instituţiei a unui anunţ.
Dupa publicarea anunţului, persoanele interesate au la dispoziţie 10 zile pentru a trimite în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, care vor fi primite
de către persoana desemnată pentru relaţia cu publicul.
În perioada 01.01.2021- 31.12.2021 nu a fost primita nicio recomandare pentru a putea fi inclusa
pe ordinea de zi a şedinţelor.
Pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost adoptate un număr de 84 de hotărâri, care privesc
probleme de interes public, hotărâri care au fost urmărite şi duse la îndeplinire, conform O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În dispoziţiile primarului de convocare a şedinţelor au fost nominalizate proiectele de hotărâri
supuse dezbaterilor, dispoziţii afişate la sediul Consiliului Local în termenul prevăzut de O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Toate proiectele de hotărâri au fost însoţite de expuneri de motive, rapoarte ale compartimentelor
de specialitate, precum şi rapoarte de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate, respectandu- se
prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala.
Toate şedinţele Consiliului Local din perioada 01.01.2021- 31.12.2021 au fost publice.
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Nu au fost cazuri în care autoritatea publică să fi fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea
prevederilor Legii transparenţei decizionale. Nu au fost întâmpinate probleme în a informa şi supune
dezbaterii publice proiectele de acte normative în perioada cuprinsă în intervalul 01.01.202131.12.2021.
La nivelul primăriei comunei Lucieni a fost întocmită o listă cu documentele de interes public.
Documentele de interes public sunt urmatoarele:
Hotărârile cu caracter normativ emise de consiliul local;
Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei;
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului
de stat;
Contul anual de execuţie bugetară;
Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico- socială a comunei Lucieni;
Documente şi informaţii privind încheierea şi îndeplinirea prevederilor înscrise în parteneriatele
de prietenie şi colaborare încheiate cu autorităţi ale administraţiei publice din străinătate, organizaţii
neguvernamentale şi alţi parteneri sociali;
Documente privind organizarea şi derularea acţiunilor prilejuite de evenimente deosebite din
viaţa şi istoria poporului român, de aniversarea unor personalităţi sau cu ocazia vizitelor efectuate în
judeţ de delegaţii din ţară şi străinătate;
Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu consiliile locale, cu
instituţiile publice judeţene şi cu agenţi economici din ţară;
Documente privind manifestările cultural artistice organizate în colaborare cu unităţile finanţate
de consiliul local;
Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
Centralizarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţi;
Documentaţiile pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;
Rezultatul procedurilor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări;
Contracte de vânzare-cumpărare;
Contractele încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor de
achiziţii publice;
Hărţi cuprinzând planuri urbanistice;
Studii de mediu;
Încadrarea drumurilor din comuna Lucieni;
Hotărârile judecătoreşti irevocabile în care este parte Consiliul Local Lucieni;
Situaţii statistice care se transmit autorităţilor centrale sau Direcţiei Generale Judeţene de
Statistică, Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Gorj sau a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice;
Rapoarte anuale de activitate ale primarului, viceprimarului şi consilierilor locali;
Raport anual privind transparenţa decizională;
Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
Procese verbale de constatare a contravenţiilor;
Programe de lucrări pe surse de finanţare;
Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G după aprobarea acestuia;
Procese verbale de verificare şi control;
Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
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Procese verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
Evidenţa gestionară a bunurilor din dotarea Consiliului Local;
Norme proprii privind exercitarea auditului public intern;
Planul de audit public intern;
Carta auditului public intern şi codul de etică al auditorului public intern;
Documente elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursurile organizate de Primăria comunei Lucieni;
Declaraţii de avere, de interese pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii locali.

Primar,
Tița Vasile

Întocmit,
Dobre Viorica
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RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII nr. 52/2003

IN ANUL 2021
Numele autoritarii sau institutiei publice: CONSILIUL LOCAL LUCIENI

INDICATORI

RĂSPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate in 2021

84

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public

84

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:
a. pe site-ul propriu
b. prin afişare la sediul propriu
c. prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la prioecte de acte
normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea
informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

-

84
--

-

-

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri si altor asociaţii legal costituite

-

6.Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civila care au fost
desemnate

1

7. Numărul total al recomandărilor primite

-

8. Numărul total al recomandărilor incluse in proiectele de acte normative

-

9. Numărul intalnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

-

lO.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2021 fara a fi obligatorie
dezbaterea publica a acestora ( au fost adoptate in procedura de urgenta sau conţin
informaţii care le excepteaza de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

B. Procesul de luare a deciziilor
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17

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de institutiile publice)
2. Numărul şedinţelor publice anuntate prin:

17

a. afişare la sediul propriu

-

b. publicare pe site-ul propriu

-

c. mass-media
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv
funcţionarii)

12

4. Numărul şedinţelor publice desfasurate in prezenta massmedia
5.Numarul total al observaţiilor si recomandărilor exprimate in cadrul şedinţelor publice

-

6.Numarul total al recomandărilor incluse in deciziile luate
7.Numarul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restrictionarii accesului

-

a. informaţii exceptate

-

b. vot secret

-

c. alte motive (care?)
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

17

9. Numărul total al proceselor verbale(minuta) făcute publice

17

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie
1. Numărul acţiunilor injustiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala intentate
administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
-

-

b. rezolvate favorabil institutiei

-

c. in curs de soluţionare

Primar,
Tița Vasile

Întocmit ,
Dobre Viorica
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