
 
 

 
 
 

           
     APROB: 

              PRIMAR;  
                  Vasile  Anton  

 
RAPORT 

privind  transparenta  decizionala in anul  2013 conform 
Legii nr.  52/2003 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
  

 Conform  Legii  nr. 52/2003 privind  transparenta decizionala in  
administratia  publica,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, autoritatile  
administratiei  publice centrale  si  locale  sunt  obligate sa  stabileasca regulile  
procedurale minimale aplicabile pentru  asigurarea transparentei decizionale in  
cadrul  acestora. 
 Transparenta  decizionala  in  cadrul  administratiei  publice are drept  scop 
sporirea  gradului de  responsabilitate a administratiei  publice  locale fata de  
cetateni ca  beneficiari ai  deciziei administrative,  precum  si  stimularea 
participarii  active  a  acestora in  procesul  de  luare a  deciziilor administrative si  
de  elaborare a  actelor  normative.   
 In  acest  sens,  am emis  Dispozitia  nr. 241/2013 privind unele măsuri 
referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare si  modalitatile  de  aducere 
la  cunostinta  publica a  proiectelor si  actelor  administrative normative ale  
autoritatii  administratiei pulbice  locale din comuna Muntenii de Sus, judetul  
Vaslui.  
 In  aplicarea prevederilor art. 6, alin. (5) din Legea  nr. 52/2003 privind  
transparenta decizionala in  administratia  publica,  cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare, persoana  desemnata pentru  relatia cu societatea  civila la  
nivelul  Primariei  si  Consiliului  Local Muntenii  de Sus este  secretarul  comunei.  
 In  baza  art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind  transparenta decizionala in  
administratia  publica,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, Consiliul  
Local Muntenii  de  Sus  publica  anual un  raport  referitor la  aplicarea  acestui  
act  normativ,  la  care  au  acces toti  cetatenii  interesati si  care  va  fi  facut  
public pe site-ul Primariei  si  Consiliului Local  Muntenii  de  Sus si  prin  afisare 
la  sediul  administrativ. 



 
 

 In  temeiul  actului  normativ anterior invocat, Consiliul  Local  al  comunei  
Muntenii  de Sus face  publice proiectele  de  hotarari ce  urmeaza  a  fi  dezbatute  
in  sedintele  consiliului  local   care  au  caracter  normativ si  afiseaza  pe site-ul 
propriu hotararile  adoptate cat  si  dispozitiile cu  caracter  normativ emise  de  
primarul  comunei. 
 Proiectul  bugetului  local pe  anul 2013 a  fost  adus  la  cunostinta  publica 
in  termenele si  in  conditiile prevazute  de  Legea  nr. 273/2006, privind  finantele  
publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare. 
 Desi Legea  nr.  52/2003 privind  transparenta decizionala in  administratia  
publica,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, reglementeaza  dreptul 
cetatenilor de  a participa la  luarea  deciziei  administrative prin trimiterea  in  scris 
de propuneri,  sugestii si opinii cu  valoare de recomandare privind  un  anume  
proiect  de  hotarare sau dispozitie cu  caracter  normativ,  nu  a  fost  inregistrata 
nici  o  recomandare in  acest  sens.   
 Datele centralizate din  Raportul  anual privind  aplicarea Legii  nr.  52/2003 
privind  transparenta decizionala in  administratia  publica,  cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare  sunt  prevazute in  anexa  la  prezentul  raport.  
 Consiliul Local  al  comunei Muntenii  de  Sus s-a  intrunit,  in  anul 2013 
intr-un  numar  de 15  sedinte ordinare/extraordinare/ deindata,  toate  fiind  publice  
si  au  fost  adoptate un  numar  de  66  de  hotarari.  
 La  aceste  sedinte  au  participat  in  calitate  de invitati reprezentanti  ai  
Institutiei  Prefectului  judetul  Vaslui, ai Consiliului judetean  Vaslui,  
reprezentanti ai unor  institutii  de  interes  local si  chiar  cetateni  din comuna. De 
asemenea,  s-a  asigurat accesul reprezentantilor mass-mediei  locale. 
 Conform art. 10 din Legea  nr. 52/2003 privind  transparenta  decizionala in 
administratia  publica,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, s-au  intocmit  
procesele-verbale de  sedinta in care  s-a  consemnat rezultatul dezbaterilor din  
cele 12  sedinte de consiliu,  care  au  fost  facute  publice  prin  afisare. 
 Prezentul  raport  privind  transparenta  decizionala in  anul  2013 va  fi  
afisat la  sediul Primariei  si  Consiliului  Local  Muntenii  de  Sus si  va  fi  facut  
public pe  site-ul Primariei  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui.   
 

SECRETAR; 
(cu  exercitare  temporara  de  atributii) 

Monica Burghelea 
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              PRIMAR;  
                  Vasile  Anton  

 
RAPORT 

privind  transparenta  decizionala in anul  2013 conform 
Legii nr.  52/2003 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 Numele autorităţii sau instituţiei publice: COMUNA  MUNTENII DE SUS 

 
INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2013 A1 66 
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod 
public 

A2 66 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 
a. pe site-ul propriu A2_1 2 
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 66 

      c.   prin mass-media  A2_3 - 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare 
la proiecte de acte normative 

A3 1 

Din care, solicitate de: 
     a. persoane fizice A3_1          1 
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2   - 
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o 
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor 
asociaţii legal constituite 

A5 - 

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

A6 - 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 
normative 

A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal 
constituite 

A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2013 fără a 
fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în 

A10 1
1 



 
 

procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la 
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 
B. Procesul de luare a deciziilor  
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1 15 
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 
               a. afişare la sediul propriu  B2_1 15 
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 - 
               c. mass-media B2_3 - 
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele 
publice (exclusiv funcţionarii)                

B3 29 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 4 
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul 
şedinţelor publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 - 
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 
               a. informaţii exceptate B7_1 - 
               b. vot secret B7_2 - 
               c.alte motive (care ?) B7_3 - 
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 15 
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 15 
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2013 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice: 
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 
               c. în curs de soluţionare C1_3 - 
 
 
 

SECRETAR; 
(cu  exercitare  temporara  de  atributii) 

Monica Burghelea 
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