RAPORT
privind transparenta decizionala in activitatea
consiliului local urziceni
pentru anul 2005
Statistic, activitatea Consiliului Local Urziceni
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 se prezintă astfel :
INDICATORI

COD

privind aplicarea şi

RASPUNS

1.Numărul total al recomandărilor primite
nu este cazul
A1
2. Numărul total al recomandărilor incluse în proiecte de acte normative
nu este cazul
A2
3. Numărul de întâlniri organizate de instituţiile publice pentru dezbaterea de proiecte
acte normative
16
A3
4.Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice
200
A4
5.Numărul care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului
nu este cazul
A5
6.Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparenţa decizională intentate administraţiei publice
nu este cazul
A6
In aplicarea prevederilor art.6 alin. 5 din Lg.52/2003 s-a desemnat
responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă în persoana d-nei Popa Andreea ,
inspector în cadrul Compartimentului de Relaţii cu Publicul ( tel./fax 0243/254975)
care primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la
proiectele de acte normative.
Pentru asigurarea transparenţei decizionale toate şedinţele Consiliului Local
au fost şedinţe publice. Ordinea de zi a acestora, inclusiv data, ora şi locul de
desfăşurare, s-a publicat prin afişare la loc vizibil şi s-a transmis prin mass-media. La
şedinţe au participat ca invitaţi conducătorii instituţiilor publice interesate şi massmedia. Practic, oricărei persoane interesate i s-a asigurat accesul la şedinţele
Consiliului Local Urziceni.
Deşi Lg.52/2003 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.
Consiliului Local Urziceni va acţiona în continuare pentru informarea şi
consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite , astfel încât acestea să participe
activ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea publică locală.
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POPA ANDREEA

