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Conform prevederilor Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa stabileasca regulile
procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul acestora.

ln baza art. 2 din Legea nr. 52/2003, autoritatile si institutiile nublice trebuie sa
intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionaL, raport la care au
acces toti cetatenii interesati si care va fi facut public pe site-ul primariei, prin afisare la sediul
propriu, publicarea in Buletinul Informativ sau prin prezentare in sedinta publica, la care au
acces toti cei interesati.

Principiile care stau Ia baza Legii nr. 5212003 sunt urmdtoarele: informarea in prealabil,
din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sd fie deztetute de
autoritalile administra{.iei publice centrale gi locale, precum gi asupra proiectelor de acte
normative; consultarea cet[tenilor qi a asocialiilor legal constituite, ia iniliativa autoritatrilor
publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activl a cetdleniicr
la luarea deciziilor administrative 9i in procesul de elaborare a proiecteior de acte normative, cu
respectarea urmdtoarelor reguli: gedinjele qi dezbaterile autorit5jilor gi instituliilor publice care
fac oliectul prezentei legi sunt publice, ?n condiiiile legii; dezbaterile vor fi consemnate gi fbcute
publice; minutele acestor $edinle vor fi inregistrate, arhivate 9i frcute publice, in condiliilL legii.

In sensul Legii nr. 5212003, art. 3, termenii de mai ios se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate public[, cu aplicabilitate generald;
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfi$urat de autoritdlile publice;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act nomativ

anterior supunerii spre adoptare;
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimati verbal sau

in scris, primitd de cdtre autoritd{ile publice de la orice persoand interesatd in procesul de luare a
deciziilor gi in procesul de elaborare a actelor normative;

e) obligaJia de transparentrA - obligalia autoritdlilor administratiei publice de a informa gi de a
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative gi la rninutele gedinlelor publice;

f) asocialie legal constituita - orice organizaJie civici, sindicald, patronald sau orice alt grup
asociativ de reprezentare c ivici;

g) minutd - documentul scris in care se consemneazi in rezumat punctele de vedere exprimate
de palticipanli la o gedinld publicd sau la o dezbatere publicd;

h) ordine de precldere - ordinea care determind prioritatea participdrii la gedin{ele publice, in
raport cu interesul manifestat faJd de subiectul qedinlei;
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i) gedint[ publici - gedinJa deslEguratd in cadrul autoritdlilor administratiei publice gi la care
are accgs orice persoand interesati;

j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cerora sunt
identificate posibilele solulii pentru rezolvarea problemelor de politici publice;

k) dezbatere publicd - intdlnirea publicd.
In anul 2018 Consiliul Local al Comunei Motaieni a dezbatut 75'proiecte de acte

normative din care a aprobat 73 proiecte. Proiectele de hotarare care au fost anuntate in mod
public prin afisare la sediul institutiei sip e site-ul institutiei au fost in numar de 14.

Legea privind transparenta decizionala prevede obligativitatea autoritatilor administratiei
publice de a transmite proiectele de acte normative catre cei care le solicita in scris, dar in acest
sens nu au fost inregistrate cereri.

Desi Legea nr. 5212003 reglementeaza dreptul cetatenilor de a participa la luarea deciziei
administrative prin transmiterea in scris d9 propuneri, sugestii si opinii cu valoare de
recomandare privind un anume proiect de hotarare, nu a fost inregistrata nici o recomandare in
acest sens, care sa fie inclusa in proiectele de acte normative.

In conformitate cu Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala, nu a fost solicitata
organizarea de dezbatere publica.

In anul 2018 Consiliul Local Motaieni s-a intrunit in 19 sedinte de plen, din care 11

sedinte ordinare si 8 sedinte de indata, toate fiind publice. Ordinea de zi a acestora a fost adusa la
cunostinta publica prin afisarea la sediul Consiliului Local Motaieni.

La sedintele Consiliului Local Motaieni au participat un numar de 17 persoane.
In anul 2018, reprezentantii mass-media nu au participat la sedintele Consiliului Local.
In cadrul sedintelor publice nu au fost formulate observatii cu privire la proiectele de

hotarare, inscrise pe ordinea de zi a acOstora.
Conform art. 10 din Legea nr. 5212003 au fost intocmite procese-verbale (minuta) de

desfasurare a celor 19 sedinte din anul 2018 si au fost afisate la sediul Consiliului Local
Motaieni.

Urmare a faptului ca procesul de elaborare a proiectelor de acte normative s-a desfasurat
in conditii de transparenta si legalitate, autoritatea publica locala nu a fost actionata in justitie
pentru nerespectarea Legii privind transparenta decizionala,

Consiliul Local Motaieni va actiona in continuare pentru informarea si consultarea
cetatenilor si asociatiilor legal constituite printr-o publicitate sporita, incat acestea sa participe la
procesul de luare a deciziilor de catre autoritatea publica locala intr-o masura mai mare decat s-a
facut pana in prezent.

Situatia statistica este prezentata in "Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii
nr.52/2003 pentru anul 2018"-anexanr. I la prezentul raport.

Intocmit
Chiornita Raluca

CONTABILITATE 1
Dreptunghi



U.A.T,COMUNA MOTAIEM
JUDETUL DAMBO\IITA

AIIEXANR 1

FISA DE EVALUARE CENTRALIZATA
A IMPLEMENTARII LEGII NR. 5212003

PENTRU ANUL 2018

INDICATORI COD RASPUNS
A.Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numarul proiectelor de acte normative
adoptate in anul 2018

AI 73

2. Numarul proiectelor de acte normative
rcare au fost anuntate in mod public

A2 t4

Dintre acestea, au fost anuntate in mod
public:
a) Pe site-ul propriu MI 14
b) Prin afisare la sediul propriu 422 l4
c) Prin mass-media 423
3. Numarul de cereri primite. pentru
fumizarea de informatii referitoare la
proiecte de acte normative

A3

Din care, solicitate de:
a) Persoane fizice A3 I
b) Asociatii de afaceri sau alte asociatii

legal constituite
432

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor
fizice care au depus o cerere pentru primirea
informatiilor referitoare la proiectul de act
normativ

A4

5. Numarul proiectelor transmise asociatilor
de afaceri si altor asociatii leeal constituite

A5

6. Numarul persoanelor responsabile pentru
relatia cu societatea civila care au fost
desemnate

A6 1

7. Numarul total al recomandarilor primite A7
8. Numarul total al recomandarilor incluse in
proiectele de acte normative

A8

9. Numarul intalnirilor organizate la cererea
asociatilor legal constituite

A9

10. Numarul proiectelor de
adoptate in anul 2018 fara

acte
afi

normative
obligatorie

dezbaterea publica a acestora (au fost
adoptate in procedura de urgenta sau contin
informatii care le excepteaza de la aplicarea
Legii nr.52/2003 conform art.5)

A10 59



B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numarul total al sedintelor publice
(stabilite de institutiile publice)

B1 r9

2. Numarul sedintelor publice anuntate Drin :

a) Afisare Ia sediul propriu B2 l 19
b) Publicare pe site-ul propriu 822
c) Mass-media B.23
3. Numarul persoanelor care au participat
efectiv la sedintele nublice

B3 1n

4. Numarul sedintelor publice desfasurate in
prezenta mass-media

B4

5. Numarul total al observatiilor si
recomandarilor exprimate in cadrul
sedintelor oublice

B5

6. Numarul total al recomandarilor incluse in
deciziile luare

B6

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice,
cu motivatia restrictionarii accesului:

a) Informatii exceDtate 87 l
b) Vot secret 872
c) Alte motive (care?) 873

8. Numarul total al proceselor
(minuta) sedintelor publice

verbale B8 l9

9. Numarul procesedor verbale (minuta)
facute publice

B9 19

C. Cazurile in care autoritatea publica a fost
actionata in justitie
1. Numarul actiunilor in justitie pentru
nerespectarea prevederilor legii privind
transparenta decizionala intentate
administratiei oublice:

a) Rezolvate favorabil reclamantului cl 1

b) Rezolvate favorabil institutiei ct2
c) In curs de solutionare cI 3

\z

Intocmit,
Chiornita Raluca

il.
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