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R A P O R T - 2019 
privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 
 
 
 

Apariția Legii nr.52/2003, privind 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 de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul 
Deva 

2. Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului 

3. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea 
Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj 
în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă 
autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva 

4. Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor 
la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, 
gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul 
Deva 

5. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2018 privind aprobarea 
Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte 
în municipiul Deva 

6. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe” generat de 
imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Hărăului 

7. Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.432/2018 
pentru   aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului 



pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în 
municipiul Deva 

8. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea 
activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate 
neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al 
municipiului Deva 

9. Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2020 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină 
din municipiul Deva 

11. Aprobarea unor măsuri pentru continuarea procesului de bugetare participativă la 
nivelul municipiului Deva 

12. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Lotizare zonă rezidențială cu 
locuințe individuale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, 
zona străzii Coziei 

În anul 2019 au fost organizate un număr de 21 de ședințe de consiliu local dintre care 
12 ordinare, 7 extraordinare, 2 convocate de îndată.  

Toate ședințele organizate au fost ședințe publice. 
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. 
La toate ședințele de consiliu organizate au participat atât reprezentanți ai 

compartimentelor de specialitate şi a serviciilor publice cât si reprezentanți ai mass-media.        
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 2019 

A1 10 

2. Numărul proiectelor de acte normative care 
au fost anunţate în mod public: 

A2 

 

12 

Dintre acestea, au fost anuntate în mod public:   12 
a. pe site-ul propriu A2_1 12 
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 12 
c. prin mass-media  A2_3 12 

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 2019 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 8 

B. Procesul de luare a deciziilor 
1. Numărul total al şedinţelor publice 
(stabilite de instituţiile publice) 

B1 21 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 
                a. afişare la sediul propriu  B2_1 21 
                b. publicare pe site-ul propriu B2_2 21 
                c. mass-media B2_3 21 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele 
publice(exclusiv funcţionarii) 

B3 250 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media 

B4 21 

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 21 

9. Numărul proceselor verbale(minuta)  
făcute publice 

B9 21 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2019 
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  atât  prin accesul la proiectele de acte normative cât și prin 
participarea celor interesați la dezbaterea proiectelor de acte normative și la ședințele publice. 

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. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


