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RAPORTUL
privind asigurarea transparentei decizionale in activitatea autoritatilor
administratiei pe anul 2012

Legea nr.52/2003 stabileste regulile procedurale minimale aplicabile
pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor publice
centrale si locale, alese sau numite, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si
asociatiile legal constituite ale acestora, in scopul sporirii gradului de
responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, al stimularii participarii
active a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul
de elaborare a actelor normative si al sporirii gradului de transparenta la nivelul
intregii administratii publice.
Participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in
procesul de elaborare a actelor normative, se realizeaza cu respectarea
urmatoarelor reguli:
1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul acestei legi sunt
publice, in conditiile legii;
2. dezbaterile sunt consemnate si facute publice;
3. minutele acestor sedinte sunt inregistrate, arhivate si facute publice, in
conditiile legii.
Conform art.12 din Legea nr.52/2003, autoritatile publice locale sunt
obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta
decizionala care trebuie facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul
propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica,
astfel incat prezentul raport a fost intocmit si este prezentat in aceasta sedinta, si
urmeaza sa fie afisat la sediul Consiliului local comunal si al Primariei
comunei Tulnici.
In perioada analizata, respectiv 1 ianuarie 2012 -31 decembrie 2012, atat
Consiliul local al comunei Tulnici cat si Primarul comunei s-au straduit sa
respecte si sa asigure transparenta decizionala in administratia publica locala,
respectiv, cadrul legal pentru participarea cetatenilor la procesul de luare a
deciziilor.
In acest scop, publicitatea actelor normative ce urmau sa fie adoptate
de Consiliul local sau emise de catre primarul comunei, s-a realizat, de regula,

prin afisarea, cu 30 de zile inaintea tinerii sedintelor, a anuntului cu proiectul
ordinii de zi al sedintelor prin care s-a facut cunoscut dreptul cetatenilor de a
solicita proiectele actelor normative, precum si a proiectelor de acte normative la
avizierul de la sediul Primariei.
Mentionez faptul ca Primaria Tulnici nu are secretar , functia fiind
exercitata cu caracter temporar de catre un functionar public , cu studii medii din
cadrul primariei. Am facut demersuri in vederea deblocarii postului si a
organizarii concursului pentru ocuparea acestei functii.
Datorita lipsei secretarului , pe saitul Primariei nu a mai fost publicat
niciun document , acestea fiind afisate doar la avizierul Primariei si promitem sa
remediem situatia cat mai repede.
In anul 2012 s-au adoptat si acte normative in procedura de urgenta,
fiind convocate in total 15 sedinte de consiliu din care: 4 sedinte extraordinare si
11 sedinte ordinare.
Astfel, s-a facut cunoscut persoanelor interesate termenul, locul si
modalitatea in care pot trimite propuneri, sugestii si opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ , dar in aceasta perioada nu s-au
inregistrat solicitari pentru comunicarea unor proiecte de acte normative.
Speram sa avem secretar care va fi desemnat si responsabil cu relatiile cu
societatea civila pentru primirea propunerilor, sugestiilor si opiniilor persoanelor
interesate cu privire la actele normative in persoana secretarului comunei.
Nu s-au inregistrat solicitari formulate de catre o asociatie legal
constituita sau de catre o alta autoritate publica pentru organizarea de dezbateri
publice a proiectului unui act normativ.
Mentionam ca in anul 2012 toate sedintele de Consiliu Local au fost
publice.
Asigurarea cadrului favorabil participarii persoanelor interesate la
lucrarile sedintelor publice s-a realizat prin aplicarea urmatoarelor masuri:
• anuntarea sedintelor publice s-a efectuat prin afisarea dispozitiilor de
convocare a sedintelor cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii celor ordinare sau
cu 3 zile a celor extraordinare;
• organizarea sedintelor publice s-a facut si se face in sala de sedinte a
Consiliului local care, impreuna cu holul institutiei, permite participarea
persoanelor interesate de subiectul sedintei publice;
• s-a efectuat afisarea minutei si proceselor verbale ale sedintelor
publice, a hotararilor cu caracter normativ adoptate, cu voturile consilierilor
exprimate pro sau contra hotararilor adoptate, la afisierul Consiliului local.
Nu au existat recomandari ale cetatenilor sau din partea vreunei asociatii
legal constituite care sa fie supuse dezabaterii publice si aprobarii Consiliului
local si nu s-au organizat dezbateri publice.
Aceasta dovedeste ca, cel putin pentru o mai buna informare a cetatenilor
in acest domeniu, pentru a le trezi si dezvolta interesul in participarea la
elaborarea de acte normative de interes deosebit pentru comuna, este necesara o

mai mare popularitate a acestui act normativ cat si a posibilitatii de implicare a
acestora in rezolvarea problemelor comunei prin prezentarea la audientele pe
care consilierii locali trebuie sa le acorde conform legii si regulamentului de
organizare a consiliului local, lucru pe care ne propunem sa-l realizam.
In anul 2012, in cadrul celor 15 sedinte publice de consiliu local, au fost
adoptate 55 hotarari , nefiind convocate sedinte cu caracter secret si nu au fost
adoptate hotarari prin vot secret.
In perioada analizata primarul comunei a emis un numar de 393
dispozitii care au fost afisate, in conditiile legii, la afisierul primariei,
dispozitiile cu caracter individual fiind comunicate persoanelor interesate care
au dispus de cadrul legal pentru contestarea acestora dar nu s-au inregistrat astfel
de contestatii cu privire la incalcarea drepturilor cetatenilor prin masurile
dispuse.
Trebuie mentionat faptul ca nu s-a inregistrat nicio actiune in justitie
pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetatenilor la
procesul de elaborare a actelor normative sau de luare a deciziilor, autoritatile
administratiei publice locale din comuna Tulnici manifestand interes pentru
respectarea si aplicarea legii, a intereselor si drepturilor patrimoniale si personal
nepatrimoniale ale cetatenilor comunei.
In continuare se va acorda o mai mare atentie aplicarii si respectarii
acestui act normativ care este menit sa asigure un cadru cat mai transparent si
implicarea cetatenilor comunei, asociatiilor legal constituite si a mass media in
procesul de elaborare a actelor normative si de luare a deciziilor de interes
deosebit pentru comuna Tulnici.

Intocmit si prezentat in sedinta ordinara publica de astazi 29 martie 2013.
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