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R A P O R T - 2013 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică 

 
 
 
 

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.  

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

- sinteza bugetului local pe anul 2013; 
- stabilirea unor norme privind ordinea si linistea publica, circulatia pe 

drumurile publice, activitatea comerciala, disciplina în construcții și protecția 
mediului în municipiul Deva; 

- aprobarea noilor tarife de intrare la Complexul Aqualand Deva și susținerea 
din bugetul local al municipiului Deva a tarifului de intrare la Complexul 
Aqualand unor categorii de persoane; 

- modificarea Hotararii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea 
Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizatiilor de acces 
tonaj în legatura cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa 
maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile din municipiul Deva; 

- aprobarea regulamentului de organizare și functionare a sistemului de parcare 
cu plata in municipiul Deva; 

- aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului de 
transport public local in municipiul Deva; 

- aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activitati gospodaresti de catre 
persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social; 

 



 
 

- modificarea Hotararii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea 
activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in municipiul Deva; 

- aprobarea conditiilor minimale pe care trebuie sa le indeplinească depozitele 
de deseuri industriale reciclabile precum și dotarile minimale necesare; 

- stabilirea locurilor de asteptare sau de stationare a taxiurilor de pe raza 
municipiului Deva; 

- modificarea și completarea Hotararii Consiliului local nr.17/2010 privind 
aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru 
exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in 
municipiul Deva, cu modificarile ulterioare;   

- stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 2014; 
- aprobarea Regulamentului privind desfasurarea comertului stradal pe raza 

municipiului Deva; 
- aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor 

de publicitate in municipiul Deva; 
- aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare Sistem de 

management al parcarilor publice cu plata in municipiul Deva; 
- aprobarea regulamentului de organizare și functionare a Serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de curatare și transportul zăpezii de pe căile 
publice și mentinerea in functie a acestora pe timp de polei sau inghet; 

 
In anul 2013 Consiliul local al municipiului Deva a organizat un numar de 18  

sedinte dintre care 12 ordinare, 6 extraordinare.  
Toate sedintele organizate au fost sedinte publice. 
Ordinea de zi a fiecarei sedinte, inclusiv ora si data, s-au afisat pe site-ul 

institutiei, la sediul consiliului local, in loc vizibil si au fost transmise mass-mediei. 
La toate sedintele de consiliu organizate au participat atât reprezentanti ai 

compartimentelor de specialitate şi a serviciilor publice cat si mass-media.        
Statistic activitatea Consiliului local al municipiului Deva, privind aplicarea si 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, se prezinta astfel:    
- numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor 

publice – niciuna; 
- numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in 

continutul deciziilor luate – nici una; 
- numarul participantilor la sedintele publice - 350 (in medie 15 la fiecare 

sedinta);  
- numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative – 4 ; 
- 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 

-  niciuna;  
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. 
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