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Nr.  102   din   29   ianuarie   2016 

Se aprobă 
Primar 

Vasile  Bejera 
 
  
 

R a p o r t  
privind  transparenţa  decizională  în anul 2015 

 
 

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale sunt obligate să stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru 

asigurarea transparenţei decizionale în cadrul acestora. 

Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea gradului 

de responsabilitate a administraţiei publice locale faţă de cetăţeni ca beneficiari ai deciziei 

administrative, precum şi stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor 

administrative şi de elaborare a actelor normative. 

In aplicarea prevederilor art. 6 alin. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, persoana desemnată 

pentru relaţia cu societatea civilă la nivelul Consiliului Local al comunei Ştiuca este domnul Dincă 

Marian, secretarul comunei. 

In baza art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Ştiuca anual un raport 

referitor la aplicarea acestui act normativ, la care au acces toţi cetăţenii interesaţi şi care va fi făcut 

public pe site-ul Primăriei comunei Ştiuca şi prin afişare la sediul administrativ. 

În temeiul actului normativ anterior invocat, Consiliul Local al comunei  Ştiuca face 

publice proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Local şi care au un 

caracter normativ şi comunică în site-ul propriu toate hotărârile adoptate cât şi dispoziţiile cu 

caracter normativ emise de Primarul comunei Ştiuca la care au acces toţi cetăţenii interesaţi. 
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Proiectul bugetului general al comunei  Ştiuca pe anul 2015 a fost adus la cunoştinţa 

publică în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Deşi  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, reglementează dreptul cetăţenilor de a participa la luarea 

deciziei administrative prin trimiterea în scris de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind un anume proiect de hotărâre sau dispoziţie cu caracter normativ, nu a fost 

înregistrată nici o recomandare în acest sens.  

Datele centralizate din Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

prevăzute în anexa la prezentul raport.  

Consiliul Local al  comunei Ştiuca s-a întrunit, în anul 2015, într-un număr de 12  

şedinţe ordinare  şi   o  şedinţă[  extraordinară,   s-au  adoptat  un număr de 51 de hotărâri. 

Primarul comunei  Ştiuca  a emis un număr de 124  de dispoziţii. 

Conform art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, s-au întocmit procesele verbale de şedinţă în care s-

a consemnat rezultatul dezbaterilor din cele 13 şedinţe de consiliu, care au fost făcute publice prin 

afişare la sediul Primăriei comunei Ştiuca şi pe site-ul instituţiei.  

Prezentul raport privind transparenţa decizională în anul 2014 va fi afişat la sediul 

Primăriei comunei Ştiuca şi va fi făcut public pe site-ul Primăriei  comunei Ştiuca . 

 

 

Secretar  comună, 
 

Marian  Dinca 
 


