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Transparența decizională în administrația publică, a dat posibilitatea cetățenilor fiecărei 

unități teritorial - administrative să se implice în procesul de luare a deciziilor administrative și 

în procesul de elaborare a actelor normative. 

Astfel persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de cetățeni, fie organizați 

în ceea ce legea numește "asociații legal constituite", fără deosebire de rasă, naționalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială, la 

luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. 

Primăria municipiului Deva, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 

normative a publicat anunțuri referitoare la aceasta acțiune în site-ul propriu, prin afișare la 

sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, le-a transmis către mass-media locală, după 

caz.  

În acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea următoarelor proiecte de 

hotărâri cu caracter normativ: 

 

1. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială și 

împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Prunilor, F.N 

2. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, anexe și 

amenajări exterioare” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif 

Vulcan, nr.99A 

3. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Biserica cu hramul “Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, 

Zona străzii Zăvoi 

4. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Anexă, garaj şi piscină acoperită” 

generat de imobilul situat în municipiul Deva, localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm, 

nr.51 

5. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință individuală, garaj 

auto şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva,  str. Iosif  

Vulcan, nr.102B 

6. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hotel, alimentaţie publică şi 

agrement” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului - D.N 7, 

f.n. 



7. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință individuală, filigorie și 

împrejmuire la frontul stradal” Deva, str.Coziei, nr.80 

8. Stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor/terenurilor aflate în administrarea 

Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva 

9. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare și mansardare spațiu 

comercial” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.7C 

10. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare parcare” generat 

de imobilul situat în municipiul Deva, strada Liliacului, nr.6 

11. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţe tip duplex” generat de 

imobilul situat în municipiului Deva, str. Petre Ispirescu, nr.6 

12. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Extindere, supraetajare și 

schimbare de destinație clădire existentă” generat de imobilul situat în intravilanul 

municipiului Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr.118 

13. Aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor din 

municipiul Deva și satele aparținătoare pentru plata serviciilor oferite de bonă 

14. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/2018 privind 

reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului  local  în  comun pe 

raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de 

acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local 

15. Unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de 

curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva 

16. Stabilirea Procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și 

terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în 

clădiri și terenuri neîngrijite 

17. Stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 

în municipiul Deva 

18. Aprobarea Politicilor publice în domeniile educație, asistență socială, mediu, 

transport și turism în contextual Strategiei de dezvoltare durabilă în perspectiva 

anului 2030, la nivelul UAT Deva, activitate realizată în cadrul proiectului 

”Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru consolidarea 

administrației publice la nivelul municipiului Deva” cod SMIS 126422 

19. Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate b locurilor 

de locuințe din municipiul Deva 

În anul 2020 au fost organizate un număr de 25 de ședințe de consiliu local dintre care 

11 ordinare, 6 extraordinare, 7 convocate de îndată și 1 ședință de constituire.  

Având în vedere că activitatea administrației publice locale s-a desfășurat fără 

întreruperi, cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

ședințele organizate au fost desfășurate atât în sala de ședințe cât și on-line în sistem de 

videoconferință. Procesele verbale ale ședințelor de consiliu organizate în anul 2020 au fost 

afișate pe site-ul instituției.  

Ordinea de zi a fiecărei ședințe, inclusiv ora și data, s-au afișat pe site-ul instituției, la 

sediul consiliului local, în loc vizibil și au fost transmise mass-mediei. 

Statistic activitatea instituției, privind aplicarea și respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003, se prezintă astfel:   



 

 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1.Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în 2020 
A1 18 

2. Numărul proiectelor de acte normative care 

au fost anunţate în mod public: 
A2 

 

19 

Dintre acestea, au fost anuntate în mod public:   19 

a. pe site-ul propriu A2_1 19 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 19 

c. prin mass-media  A2_3 19 

3. Numărul de cereri primite pentru 

furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de 

acte normative 

A3 - 

Din care, solicitate de: 

 

     a. Persoane fizice A3_1 - 

     b. asociatii de afaceri sau alte asociaţii 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 2 

     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 2020 fără a fi obligatorie 

dezbaterea publică a acestora(au fost adoptate în 

procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le 

exceptează de la aplicarea Legii nr.52/2003, 

conform art.5) 

A10 4 

B. Procesul de luare a deciziilor 

1. Numărul total al şedinţelor publice 

(stabilite de instituţiile publice) 
B1 25 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

                a. afişare la sediul propriu  B2_1 25 

                b. publicare pe site-ul propriu B2_2 25 

                c. mass-media B2_3 25 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice(exclusiv 

funcţionarii) 

B3 60 



4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media 
B4 12 

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 Nu a fost cazul 

               b. vot secret B7_2 Nu a fost cazul 

               c. alte motive (care ?) 

 
B7_3 Nu a fost cazul 

8. Numărul total al proceselor 

verbale(minuta) şedinţelor publice 
B8 25 

9. Numărul proceselor verbale(minuta)  

făcute publice 
B9 25 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2020 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei publice                                                         

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 Nu a fost cazul  

               b. rezolvate favorabil instituției C1_2 Nu a fost cazul  

               c. în curs de soluţionare C1_3 Nu a fost cazul  

 

 

Activitatea decizională a autorităților publice a fost transparentă și se poate aprecia că 

Legea transparenței decizionale în administrația publică a fost receptată corect la nivelul  

administrației  publice  locale. 

Primăria municipiului Deva acționează în continuare pentru informarea și consultarea 

cetățenilor și a asociațiilor legal constituite asupra unor probleme de interes public, astfel încât 

acestea să participe activ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


