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R A P O R T - 2004 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
  
  
  
  
  
  

Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, a dat posibilitatea 
cetatenilor fiecarei unitati teritorial - administrative sa se implice in procesul de luare a deciziilor administrative si in 
procesul de elaborare a actelor normative. 

Pentru a influenta decizii sau acte normative, persoanele pot participa fie individual, in calitatea lor de 
cetateni, fie organizati in ceeea ce legea numeste "asociatii legal constituite", fara deosebire de rasa, nationalitate, 
origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala. 

Consiliul local al municipiului Deva, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative a 
publicat anunturi referitoare la aceasta actiune in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil 
publicului, l-a transmis catre mass-media locala, dupa caz.  

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ a fost adus la cunostinta publicului, cu cel putin 30 
de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul a cuprins o 
expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al 
proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris 
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

La publicarea anuntului a fost stabilita o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.  

In acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea urmatoarelor proiecte de hotarari cu caracter 
normativ: 

-         Avizarea noilor tarife pentru prestari de servicii pentru activitatea de administrare Strand municipal 
desfasurata de Serviciul public administrare imobile “Locato” Deva; 

-         Stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 2005;  
-         modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.198/2004 prin care s-au stabilit nivelurile 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2005; 
-         Aprobarea amplasamentului terenurilor disponibile pentru construirea de locuinte proprietate personala in 

baza Legii nr.15/2003 si stabilirea unor criterii suplimentare in vederea atribuirii acestor terenuri; 
-         Avizarea unor taxe speciale de prestari de servicii pentru activitatile de fond locativ si control asociatii de 

proprietari desfaturate de Serviciul public local de asistenta sociala;  
-         Aprobarea amplasamentului terenurilor disponibile pentru construirea de locuinte proprietate personala in 

baza Legii nr.15/2003 si stabilirea unor criterii suplimentare in vederea atribuirii acestor terenuri; 
-         Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Consiliul judetean Hunedoara, cu consiliile locale ale 

municipiului Hunedoara si orasului Simeria si cu societatile comerciale SC Hafner GmbH si SC Krause 
Achiti &Co Investment, Finance &Consult SRL, in vederea infiintarii unei societati comerciale pe 
actiuni;    

-         Aprobarea ajustarii tarifului pentru distributia de apa potabila si canalizare epurare in municipiul Deva; 
In anul 2004 Consiliul local al municipiului Deva a organizat un numar de 32 de sedinte dintre care 11 

ordinare si 14 extraordinare, 6 convocate de indata si 1 sedinta de constituire,  
Toate sedintele organizate au fost sedinte publice. 
Ordinea de zi a fiecarei sedinte, inclusiv ora si data, s-au afisat la sediul consiliului local, in loc vizibil si au 

fost transmise mass-mediei. 
La toate sedintele de consiliu organizate au participat atat reprezentanti ai compartimentelor de specialitate, si 
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a serviciilor publice cat si mass-media.        
Trebuie mentionat faptul ca in cadrul sedintelor de consiliu nu au fost formulate observatii sau recomandari cu 

privire la proiectele de hotarare inscrise pe orinea de zi a fiecarei sedinte. 
Statistic activitatea Consiliului local al municipiului Deva, privind aplicarea si respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003, se prezinta astfel:    
-         numarul total al recomandarilor primite – nici una; 
-         numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate –

nici una; 
-         numarul participantilor la sedintele publice - 400 (in medie 10/20 la fiecare sedinta); 
-         numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative – nici una; 
-         situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor 

prezentei legi - nu a fost cazul; 
-         evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora - foarte buna; 
-         numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului -  nu a fost cazul; 
Activitatea decizionala a autoritatilor publice a fost transparenta si se poate aprecia ca Legea transparentei 

decizionale in administratia publica a fost receptata corect la nivelul administratiei publice locale atat prin accesul la 
proiectele de acte normative  cat si prin participarea celor interesati la dezbaterea proiectelor de acte normative si la 
sedintele publice. 

Conditiile legale de functionare a legii au fost in mare parte realizate. 
Consiliul local al municipiului Deva actioneaza in continuare pentru informarea si consultarea cetatenilor si a 

asociatiilor legal constituite asupra unor probleme de interes public, astfel incat acestea sa participe activ in procesul 
de luare a deciziilor de catre autoritatea publica. 

  
  
  
Compartimentul                                                                               Sef, 

        administratie publica,                                                          Serv.administratie publica    
Adriana Pogan                                                                          Laura Sarbu 
Oana Dara 
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